भदौ
पा
वष २४, अ

९

क

–१

काशन

२०७२, भदौ १–१५

पूणा

५५५

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड

फोन न. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५१२ (स पादन)
पादन), २५११ (छापाखाना)
छापाखाना), २१३१ ( ब
या सः ४२६२८७८, पो.व.न.
पो.व.न. २०४३८
२०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

)

काशन, स ार तथा स पादन स म त
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय,
याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी द पकराज जोशी,
जोशी, सव च अदालत
नायव महा याया धव ा ी ठोक साद सवाकोट , त न ध,
ध, महा याया धव ाको कायालय अ धव ा ी ल मीदे वी दाहाल (रावल)
रावल) त न ध,
ध, नेपाल बार एसो
एसो सएस
सएसन
व र अ धव ा ी नरह र आचाय,
आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसो
एसो सएस
सएसन
सहरिज
– सद य
सहरिज ार ी लालबहादुर कँ ु वर,
वर, सव च अदालत
काशन,
काशन, स ार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचार ह

शाखा अ धकृत ी राजन बा तोला
शाखा अ धकृत ी मनबहादुर कँ ु वर
ना.
ना.सु. ी सर वती ख का
ना.सु. ी अमृत व वक
वकमा
ना.सु. ी ल मण व.क.
स.
स.कं. ी ुव सापकोटा
सापकोटा
क युटर अपरे टर ी अजुन सुवेद
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादुर े
कायालय सहयोगी ी म
े लाल महजन

भाषा व
ब

: उप. ा.

ी रामच

फुयाल

शाखामा कायरत् कमचार

ड.
ड. ी नरबहादुर ख ी

मु ण शाखामा कायरत कमचार ह

ी का छा े
स नयर बुकबाइ डर ी मधुसूदनमान े
स नयर बुकबाइ डर ी तेजराम महजन
स नयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
स नयर स
े यान ी नरे मु न ब ाचाय
स नयर स
े यान ी योग साद पोखरे ल
स नयर मेका न स ी नमल बयलकोट
सहायक डजाइनर ी रसना ब ाचाय
बुकबाइ डर ी यमनारायण भडेल
बुकबाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी मलाकुमार ला मछाने
स
े यान ी केशवबहादुर सटौला
बुकबाइ डर ी अ युत साद सुवेद
कायालय सहयोगी ी मो त चौधर

सुपरभाइजर
रभाइजर

व भ न इजलासह बाट स पादन शाखामा

कािशत नणय / आदे शह

पूण इजलास
सं य ु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ७
इजलास नं. ८
एकल इजलास
र त / बेर त आदे श
ज मा

४
१७
१५
३
३
११
५
३
२
७
४
७४

ा

भई यस अ मा

अ य
सद य
सद य
सद य
सद य
सिचव

नेपाल कानून प कामा

२०१५ सालदे िख २०६९ साल असोजस म

कािशत

नणयह को सारस
वषयगत आधारमा
वग कृत

एघार ख ड पु तकह
मू य





नेपाल कानून प का ब

क

ब

मा छन् ।

.५ ५००।

,

–

पाइने ठाउँ

, सव च अदालत

यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल

सव च अदालत बार एसो सएसन, नेबाए भवन

यस प काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा न नानुसार गनुपनछः
सअ बुले टन २०७... ... ....
(साल) (म हना)

उदाहरणाथः सअ बुले टन २०७२, भदौ

१ वा २, पृ

– १,

पृ

१

....

ह

का.
का.िज.
िज.द.नं. ३९।
३९।०४९।
०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह

एवम् अ य या यक

नकायह का कामकारवाह सँग सेवा ाह ह को कुनै गुनासो

,

सुझाव भए सव च अदालत
रहे को

धान यायाधीशको

,

उजुर र

नजी सिचवालयमा

Toll Free Number

१६६०– ०१– ३३३– ५५
वा

इमेल ठे गाना

cjscomplain@supremecourt.gov.np
मा स पक गन स कने छ ।

मू य
मु कः सव च अदालत, छापाखाना

.१५।
१५।–

.सं.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

िवषयसूची
िवषय
प /िवप
पृ
16.
पूण इजलास
१-२
गोिव द साद आचायसमेत िव.
17.
उ ेषण/
धानम ी तथा मि प रषद्को
परमादेश
कायालयसमेत
ह रगोिव द लइु टँ ेल िव. धानम ी
18.
उ ेषण/
तथा मि प रषदक
ो कायालय,
्
परमादेश
िसंहदरबारसमेत
19.
संयु इजलास
२-९
ितपूित िव नाथ शमा िव. िज ला िवकास
िदलाइ पाउँ सिमितको कायालय, बागलङ
ु समेत
20.
कत य यान कणबहादरु धामी िव. नेपाल सरकार
रामकुमार ब नेत िव. पूव े ीय
21.
उ ेषण/
सश बल, मु यालय बराह बािहनी,
परमादेश
पकली सनु सरीसमेत
22.
कत य यान िव णु धामीसमेत िव. नेपाल सरकार
र यान मान
उ ोग
23.
मोही
गोकण साद जोशी िव. झरु ा नाउँ
नामसारी
24.
आ त रक राज व कायालय,
आयकर
लािज पाट िव. यो सनादेवी के िडया
उ ेषण/ पु पराज लािमछाने िव. िज ला
25.
परमादेश
शासन कायालय, का क समेत
रामअिधन यादव िव. भावनाकुमारी
िनषेधा ा
िसंह
26.
झरिव साद मरािसनीसमेत िव.
उ ेषण/
नेपालग ज नगरपािलका, नेपालग ज,
ितषेध
27.
बाँकेसमेत
अिसन चटज िव. िज ला शासन
िनषेधा ा
28.
कायालय, बाँकेसमेत
औधमान लावतीसमेत िव. कुमार
िनषेधा ा
लावतीसमेत
29.
उ ेषण/ ममताज िमयाँसमेत िव. िज ला
िनषेधा ा/ शासन
कायालय,
भरतपरु
30.
परमादेश िचतवनसमेत
उ ेषण/
ानु डो मो पोखरेल िव. पु य साद
31.
परमादेश सङ् ौलासमेत

i

सरु शे साद यादव िव. मालपोत
कायालय, महो री, जले र
िनषेधा ा/ महानगरीय ािफक हरी कायालय,
परमादेश गौशाला, काठमाड िव. नरेश डङ् गोल
इजलास नं. १
१०-१४
पदमबहादरु सावदसमेत िव. नेपाल
कत य यान
सरकार
ज गा
अशोककुमार
साहसमेत
िव.
िखचोला ल मी साद साह कानु
चलन
िनणय बदर स मा मु तफासमेत िव. किलफ
मोह मद मु तफासमेत
िलखत बदर स मा मु तफासमेत िव. कमला
घलेसमेत
गोपालबहादरु े िव. भारत पनु े, ी
करारबमोिजम
ल मण राव िकल कर रोड ि थत
रकम िदलाई
िकल कर
आयल
इि जन
पाउँ
िलिमटेडसमेत
करकाप गोपालबहादरु े , िव. सरु शे गलगली
गडालाई गोली सूयबहादरु कुमालसमेत िव. नेपाल
हानी मारी सरकार
खाग िब
अिनयिमत नेपाल सरकार िव. अमृतबहादरु
काठ चोरी, लामासमेत
िनकासी
इजलास नं. २
१४-१६
अिनतादे
व
ी
िव.
िशव
सन
पि डत
उ ेषण
कु हारसमेत
यान मान नेपाल सरकार िव. ेम शाही
उ ोग
जबज ती नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु थापा
करणी
इजलास नं. ३
१६-१८
कत य नेपाल सरकार िव. श ूधन
यान
म डलसमेत
मोही
िव णु साद वगिमखा िव. सीताराम
नामसारी प कासमेत
कत य यान नेपाल सरकार िव. क चु भ ने
मानबहादरु सनु ारसमेत
परमादेश

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

१८-२३
इजलास नं. ४
कत य यान ठुलीमाया चेपाङ िव. नेपाल सरकार
जगद बामिण ि पाठीसमेत िव.
उ ेषण
बु नादेवीमिण ि पाठीसमेत
मनोज नेपाल िव. इि दरा
उ ेषण
िसटौलासमेत
आयरु न िस ाकार िव. छोरी
उ ेषण
िस ाकारसमेत
कत य नेपाल सरकार िव. ठग ठे िव.क.,
यान
ठग ठे िव.क. िव. नेपाल सरकार
वैदेिशक नेपाल सरकार िव. िशवराज तामाङ
रोजगार कसरु
ब दी
निजबनु बेगम खाँ िव. िज ला वन
य ीकरण कायालय, बाँकेसमेत
िशव साद भ डारी िव. य बहादरु
लटु पीट
भ डारीसमेत
महे मोहन काय थ िव. कारागार
ब दी
कायालय,
जग नाथदेवल,
य ीकरण
काठमाड समेत
सनु ैना यादवनी िव. ल वती
िनषेधा ा
यादवसमेत
नेपाल सरकार िव. ल मी भ ने िव णु
कत य यान
अयाल
इजलास नं. ५
२३-२६
उ ेषण/ भ बहादरु ओली िव. िश क सेवा
परमादेश आयोग, सानोिठमीसमेत
जीउ मा ने वीरे कुमार मेहता िव. नेपाल सरकार
बे ने
कत य गगन भ ने होमबहादरु राई िव. नेपाल
यान
सरकार
देवनारायण
यादवसमेत
िव.
उ ेषण
िजिनसलाल यादवसमेत
उ ेषण/ राजे यादव िव. मालपोत कायालय,
परमादेश महो रीसमेत
इजलास नं. ७
२६-२८
उ ेषण / नारायण साद सापकोटा िव. माननीय
परमादेश िश ा म ी, िश ा म ालयसमेत

49.
50.

51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ii

िनणय दता भूपालदास े िव. देवे साद े
बदर हक
कायमसमेत
उ ेषण / सिु नता पौडेल िव. लोकसेवा आयोग,
परमादेश के ीय कायालय, अनामनगरसमेत
इजलास नं. ८
२८-२९
यान मान नेपाल सरकार िव. च बहादरु
उ ोग
मिु खयासमेत
ब दी
म जु थोकर िव.
ेम साद
य ीकरण दाहालसमेत
एकल इजलास
२९-३२
अदालतको ल मी िव कमा ( े ) िव धनमाया
अपहेलना थामीसमेत
ब दी
अनपु खरेल िव. के ीय अनस
ु धान
य ीकरण यरु ो, महाराजग ज, काठमाड समेत
उ ेषण/ पदम िसंह धामी िव. गृह म ालयसमेत
परमादेश
जेशकुमार गु ा िव. वा य तथा
उ ेषण
जनसङ् या म ालयसमेत
सािब ी ब नेत िव. धानम ी तथा
उ ेषण
मि प रषदक
् ो कायालयसमेत
मोहमद अहमद अ सारी िव.
ब दी
महा यायािधव ाको
कायालय,
य ीकरण
काठमाड समेत
पा भ डारी िव. शीतल शाह पवु समेत
उ ेषण
रीत / बेरीत आदेश
३२-३३
लागु औषध अवधिकशोर यादव िव. नेपाल सरकार
गाँजा
िवजे लाल जोशी िव. रिज ार
परमादेश
सव च अदालत
सरकारी आिशष काक िव. नेपाल सरकार
द तखत
छाप िकत
वैदेिशक
यामराज पा डे िव. नेपाल सरकार
रोजगार ठगी
अदालत गितिविध
३४-४६

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, भदौ - १
को िमित २०६७।१।९ को अवकाश िदने िनणयको
औिच यिभ वेश ग ररहनु पन अव था िव मान
नरहेबाट ततु रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७१ साल असोज ३० गते रोज ५ शभु म् ।
२
स. . या. ी रामकुमार साद शाह, मा. या. ी
ओम काश िम र मा. या. ी देवे गोपाल े ,
०६७-WF-००२१, उ ेषण/परमादेश, ह रगोिव द
लइु टँ ेल िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो कायालय,
िसहं दरबारसमेत
काननू ारा गिठत िनकायको अ य वा
सद यको िनयिु काननू ारा नै तोिकएको त रका
एवम् समयाविधको लािग हने र यसको स चालन,
यव थापन र अ य काय णाली काननू ारा नै
यवि थत र िनयिमत हने कुरामा िववाद हन
स दैन । रा यका येक िनकाय र पदािधकारीले
काननू बमोिजम आ नो काम गनपन
ु ह छ । शासन
िविधको हनपु दछ यि को होइन भ ने िविधको
शासनको मल
ु भतू िस ा त हो । काननू बमोिजम नभएको
वा काननू को उिचत ि या परू ा नगरी ग रएको काय वा
िनणय बदरभागी हनेछ ।
ऐनमा नै सद यह को पदाविध चार वषको हने
भनी िकटान गरे को अव थामा सो पदाविध समा नहँदै
अवकाश िदने गरी भएको माननीय मि तरीय िनणय
ेस काउि सल ऐन, २०४८ को दफा ६ को उपदफा
(२) को िवपरीत ह छ । सावजिनक पदािधकारीलाई
िनयिु कताको इ छाअनक
ु ू लको अविधस म बहाल
रा ने र इ छाअनक
ु ू ल नै हटाउन ह छ भ न िम दैन ।
सावजिनक पदािधकारीको िनयिु र बखासी िनयिु
गन पदािधकारीको ई छाबाट िनदिशत गन िम दैन र
यो कुरा Doctrine of Pleasure को िस ा तअनक
ु ूल
हँदनै । काननू को शासनको िस ा तले पिन य तो
िनणयलाई समथन नगन ।
स बि धत ऐनमा पदाविधको
यव था

पूण इजलास
१
स. . या. ी रामकुमार साद शाह, मा. या. ी
ओम काश िम र मा. या. ी देवे गोपाल े ,
०६७-WF-००२२, उ ेषण/परमादेश, गोिव द साद
आचायसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
सावजिनक पदािधकारीलाई िनयिु कताको
इ छाअनक
ु ू लको अविधस म बहाल रा ने र
इ छाअनक
ु ू ल नै हटाउन ह छ भ न िम दैन । सावजिनक
पदािधकारीको िनयिु र बखासी िनयिु
गन
पदािधकारीको इ छाबाट िनदिशत गन िम दैन र यो कुरा
Doctrine of Pleasure को िस ा तअनक
ु ू ल हँदनै ।
काननू को शासनको िस ा तले पिन य तो िनणयलाई
समथन नगन ।
ततु िववादमा पिन ेस काउि सल ऐन,
२०४८ को दफा ६ को उपदफा (२) मा ेस काउि सल
नेपालका सद यको पदाविध चार वषको हने यव था
भएकामा िनयिु गदा बढीमा चार वषको लािग भनी
िनयिु ग रएको भए पिन सो चार वषको अविध परू ा
नहँदै अवकाश िदने गरी भएको िनणय मा य नहने
भनी मािथ उि लिखत पाँच सद यीय पणू इजलासको
आदेशबाट नै िववािदत िवषयको िन पण भइसके को
देिखँदा सो स ब धमा थप िववेचना ग ररहनु नपन ।
िनवेदकह
दामोदर साद दवाडी,
गोिव द साद आचाय तथा राम रझन यादवलाई सद य
पदमा मनोनयन गरे को िमितले चार वषको पदाविध
िमित २०६९।८।१४ मा र िनवेिदका संगीता लामाको
िमित २०६९।८।१५ मा पु ने हँदा हाल िनजको चार
वषको पदाविध (कायकाल) समा भई सके काले रट
िनवेदकह ले माग गरे को िवषय नै िन योजन भइसके को
देिखएबाट यस अदालतका संयु इजलासका माननीय
यायाधीशह ले िमित २०६७।९।२५ मा फरकफरक
राय य गरे को िवषय र नेपाल सरकार (मा.म ी तर)
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भएको, तर िनयिु िदँदा िनयिु कताले पदाविध उ लेख
नगरे को वा घटी पदाविध उ लेख गरे को वा बढीमा भ ने
श द योग गरी सो पदाविधलाई घटबढ गराउने गरी
िनणय गरे को देिखए य तो िनणयलाई काननू सङ्गत
भ न िम ने हँदनै । काननू ले खास पदाविध तोिकएको
अव थामा सो िकटानी तोिकएको पदाविधस म िनजले
कामकाज गन पाउने नै हन आउने ।
ेस काउि सल ऐन, २०४८ को दफा ६
को उपदफा (२) मा सद यको पदाविध चार वषको
हने यव था भएकामा िनयिु िमितबाट चार वष
नपु दै िनवेदकलाई िमित २०६७।१।९ मा अवकाश
िदएको काय काननू
ितकूल हँदा बदरभागी
छ । तसथ नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित
२०६५।९।४ को िनणयले यी िनवेदकलाइ सद य पदमा
मनोनयन गरे को िमितले चार वषको पदाविध िमित
२०६९।९।३ मा पु ने हँदा हाल िनजको चार वषको
सो पदाविध (कायकाल) समा भई सके काले रट
िनवेदकले माग गरे को िवषय नै िन योजन भइसके को
देिखएबाट यस अदालतका संयु इजलासका माननीय
यायाधीशह ले िमित २०६७।९।२५ मा फरक–
फरक राय य गरे को िवषय र नेपाल सरकार (मा.
म ी तरीय) को िमित २०६७।१।९ को अवकाश िदने
िनणयको औिच यिभ वेश ग ररहनु पन अव था
िव मान नरहेबाट ततु रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ तः भीमबहादरु िनरौला
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७१ साल असोज ३० गते रोज ५शभु म् ।
यसै कृ ितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनसु ार आदेश
भएका छनः्
§ ०६७-WF-००२३,
उ ेषण/परमादेश,
देवराम साद यादव िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत
§ ०६७-WF-००२४,
उ ेषण/परमादेश,
ऋिषराज लु साली िव. धानम ी तथा
मि प रषदक
् ो कायालय, िसंहदरबारसमेत

संयु इजलास
१
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०१२०, ितपिू त िदलाइ
पाउँ , िव नाथ शमा िव. िज ला िवकास सिमितको
कायालय, बागलङु समेत
वादीले दाबी गरे को िक.न.ं ९८८ र ९८९ को
ज गा उ मोटर बाटोमा नपन र उ िक ाह मा कुनै
िनमाण काय नग रएको भ ने ितवादीह को कथन
रहेको पाइ छ । अदालतको आदेशानसु ार भएको न सा
मचु ु का हेदा उ मोटर बाटो वादीको िक.नं. ९८८ र
९८९ को ज गासँग जोिडएको नदेिखनक
ु ा अित र
वादीको ज गामा कुनै कारको िनमाण काय ग रएको
भ ने देिखएको छै न । सडक छे उको िक.नं. ९७८ को ज गा
चेत नारायण उपा यायको ज गा भएको देिखएकामा सो
िक.नं. ९७८ को ज गाको दि णतफ (तलप ) वादीको
ज गा रहेको देिखएको र न सा मचु ु काबाट वादीको
ज गाको भौितक व प एवम् ख िव वामा ित
पगु ेको भ ने नदेिखएकाले ितपिू त िदलाई पाउँ भ ने
वादीको दाबी र पनु रावेदन िजिकर मनािसब नहँदा वादी
दाबी नपु ने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालतको फै सला
्
मनािसब देिखन आउने हँदा वादी दाबीको ज गामा कुनै
कारको िनमाण भएको नदेिखएको र वादीको ज गाको
भौितक व प एवम् ख िव वामा समेत ित पगु ेको
नदेिखँदा ितपिू त िदलाई पाउँ भ ने वादी दाबी पु न
नस ने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, बा लङु को
्
िमित २०६८।१०।९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७१ साल पसु २० गते रोज १ शभु म् ।
२
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०७९, कत य
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यान, कणबहादरु धामी िव. नेपाल सरकार
मृतकले आफूले मनुभ दाअिघ आ नो मृ यक
ु ा
स ब धमा य गरे को कुरा य पमा सु ने यि ले
मौकामा अनसु धानको ममा कागज गरी सा ीका
पमा अदालतमा आई मौकामा य गरे को आ नो
भनाइ बकप माफत पिु गरे को अव थामा सा ीको
उ कथनसमेत य माणको पमा हण गन िम ने
देिखन आउने ।
घटना थलबाट ब दक
ु को गोली बरामद
भई मृतकको लास कृ ित मचु ु का तथा शवपरी ण
ितवेदनबाटसमेत गोली हारबाट मृतकको मृ यु
भएको भ ने देिखएकाले िमिसल सल
ं न उि लिखत
शृङ्खलाब सबदु माणह एकआपसमा मालाकार
कडीको पमा रही ितवादीले हार गरे को गोलीको
चोटबाट मृतकको मृ यु भएको भ ने त य थािपत हन
आएको देिखएकाले ितवादीको िजिकरबमोिजम
िनज िनद ष रहेको भ ने अव था नहने देिखँदा मृतक
देवबहादरु िव लाई गोली हार गरी मारे को भ ने कुरा
घटनाका य दश र बिु झएका यि ह को बकप ,
मृतकले आ नो मृ यक
ु ो स ब धमा मनभु दाअिघ
य गरे को कथन, मृतकको शव परी ण ितवेदन,
लास कृ ित मचु ु का एवम् ितवादीको बयानसमेतका
िमिसल सल
ं न कागजातह बाट पिु हन आएकाले
ितवादी कणबहादरु धामीलाई यानस ब धी महलको
१३(१) न.ं बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय
हने ठहराएको सु बैतडी िज ला अदालतको फै सला
सदर गरे को पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
२०६८।६।२९ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ । ितवादी कणबहादरु धामीको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
क यटु र: िवके श गरु ागाई
संवत् २०७१ साल माघ मिहना १९ गते रोज २ शभु म् ।
३
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०६९-WO-००५८, उ ेषण/

परमादेश, रामकुमार ब नेत िव. पवू े ीय सश बल,
मु यालय बराह बािहनी, पकली सनु सरीसमेत
सश
हरी सेवामा कायरत् हरी
कमचारीलाई हितयारस ब धी सामा य जानकारी हने
नै हँदा हितयारको याि जन निझक सफा गदा हितयार
पड्कन गई जो सक
ु ै लाई पिन ला न स छ भ ने कुराको
जानकारी िनवेदकलाई िथएन भ न निम ने ।
सश हरी िनयमावली, २०६० को िनयम
८७(१) मा “देहायको अव थामा सश हरीलाई
भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम अयो य नठह रने
गरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछ” भ ने यव था भई
सोको ख ड (क) मा “अयो यताको कारणले आ नो
िज मेवारी परू ा गन नसके मा” भ ने यव था रहेको
छ । उ काननू ी यव थाअनसु ार अयो यताको कारणले
आ नो िज मेवारी परू ा गन नस ने सश हरीलाई
भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम अयो य नठह रने
गरी सेवाबाट हटाउन सिकने नै ह छ । हितयारस ब धी
सामा य जानकारी रा नु पनसमेतको दािय व बहन गनुपन
यी िनवेदकले हितयारको याि जन नै निझक सफा गदा
सो हितयार पड्कन गई सरु े श राई घाइते भएको अव था
िव मान रहेको देिखँदा िनजको सो काय आ नो सेवा र
पदीय यो यताअनक
ु ू लको देिखन नआउने ।
िनवदेकले गरे को कसरु सश
हरी
िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१ को ख ड
(क) बमोिजमको कसरु देिखन आएको र सो
िनयमावलीबमोिजम अिधकार ा
अिधकारीले
िनवेदकलाई प ीकरण सोधी सो घटनाको स ब धमा
जाँचबझु गराई ा ितवेदनसमेतको आधारमा
िनजलाई सरकारी सेवाबाट अयो य नठह रने गरी
नोकरीबाट हटाउने भनी गरे को िनणयमा कुनै काननू ी िू ट
रहेको देिखन नआउने ।
सश हरी बल सीमा सरु ा कायालय,
स रीका सश हरी उपरी कले िनवेदकलाई सश
हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१) को
ख ड (क) को कसरु मा िनयम ८४ को ख ड (ख)(१)
बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम अयो य
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नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने भनी िमित २०६८।८।२२
मा गरे को िनणय र सो िनणयलाई सदर गन गरी पवू
े ीय सश हरी बल मु यालय, बराह बािहनीका
बािहनीपित सश
हरी नायब महािनरी कबाट
िमित २०६९।२।३२ मा भएको िनणय काननू को उिचत
ि या परु याई
् अिधकार ा अिधकारीबाट भएकाले
सो िनणयमा कुनै काननू ी िू ट रहेको नदेिखँदा िनवेदन
मागबमोिजमको आदेश जारी गरी रहन परे न । रट
िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित सवं त् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभु म् ।
४
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CR-०९१४, ०९६०,
०९८०, ०६९-CR-०३०२, ०४२१, ०७०-CR११८३, कत य यान र यान मान उ ोग, िव णु
धामी िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. िव म
धामी, अमृत धामी िव. नेपाल सरकार, काश थल
ु ङु
िव. नेपाल सरकार, िव म धामी िव. नेपाल सरकार,
ह रबहादरु राई िव. नेपाल सरकार
शव प र ण ितवेदनमा मृतकको मृ यक
ु ो
कारणमा As a Result of Injury to Brain भनी
उ लेख भएको देिख छ । उि लिखत घटना थल तथा
लास कृ ित मचु ु का, शव परी ण ितवेदनका साथै
जाहेरवालाको जाहेरी दरखा तसमेतका िमिसल संल न
कागजह बाट मृतक नरे मो ानको मृ यु कत यबाट
नै भएको देिखने ।
ितवादीह ले अदालतमा आई बयान गदा
कसरु मा इ कार गरी अनसु धानको ममा भएको
बयान हरीले डर ास देखाई कुटिपटसमेत गरी
कसरु मा सािबत गराई बयान गराएको भनी उ लेख
गरे तापिन अनसु धानको ममा कुटिपट गरे गराएको
भए ितवादीह ले मौकामा घा जाँचको माग गनपनमा
ु
य तो माग गन सके को देिख न । ितवादीह ले आफू
कसरु मा सल
ं न रहेको कुरामा इ कार रही बयान गरे को

भए तापिन आफू िनद ष रहेको त ययु सबदु गजु ान
सके को देिखँदनै । त ययु माण िवना अदालतमा
आइ कसरु मा इ कार रही बयान गरे को मा कारणले
अनसु धान अिधकारीसम भएको बयानलाई अ यथा
मा नपु न अव था रहँदनै । ितवादीह को अनसु धान
अिधकारीसम भएको सािबती बयान वारदातका
य दश ह को बकप समेतका िमिसल संल न
माणबाट पिु भइरहेको अव थामा य तो सािबती
बयानलाइ माणमा िलनपु न ।
ितवादी गोपाल भ ने ह रबहादरु राई, ितवादी
काश थल
ु ङु , ितवादी अमृत धामी, ितवादी िव णु
धामीको हकमा यानस ब धी महलको १३(१) न.ं
बमोिजम सव सिहत ज मकै द ठहर गरी भएको सनु सरी
िज ला अदालतको फै सला सदर गरे को पनु रावेदन
अदालत, िवराटनगरको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
ितवादी िव म धामीको हकमा य दश
भिनएका ओमल मी र राधा मो ानले िनज ितवादीले
यो, यसरी चोट छाडेको भनी िकटानीसाथ बकप गन
सके को नदेिखई घटना थलमा काठको बटम िलई
उपि थत रहेको भनी बकप गरे को देिखएबाट िनज
ितवादी िव म धामीलाई यानस ब धी महलको
१३(१) न.ं बमोिजम सव सिहत ज मकै द ठहर गरी
भएको सनु सरी िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
गरी यानस ब धी महलको १७(१) बमोिजम १० वष
सजाय हने ठहर गरी िनज ितवादी िब म धामी नावालक
भएको हँदा बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ को दफा
११(३) नं. बमोिजम सोको आधी सजाय हने ठहर गरे को
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६८।२।२६
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । अिभयोग
दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने पनु रावेदक ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर तथा िव म धामीलाई समेत अिभयोग
माग दाबीबमोिजम सजाय गरी पाउँ भ ने वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िशव साद खनाल
इित सवं त् २०७१ साल माघ २६ गते रोज २ शभु म् ।
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क ा, गोकण साद जोशी िव. झरु ा नाउँ भएको
मु ामा पिन यसैअनसु ार फै सला भएको छ ।
६
स.का.मु. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या.
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०७९९,
आयकर, आ त रक राज व कायालय, काठमाड े
नं. ३ लािज पाट िव. यो सनादेवी के िडया
करदाताले भ सार िव दमु ा घोषणा गन
भाडाबापतको रकम आयात गन देशबाट नेपालको
भ सारस मको रकममा हने भई स बि धत भ सार
िब दबु ाट करदाताको गोदाम वा या ीस म ढुवानी
गन भाडाको रकम अिघबाटै भ सार िव दमु ा घोषणा
गन स भव हँदनै । करदाताले भाडा भरौटबापतमा
लागेको खचबापतको िबल भरपाइ आ त रक राज व
कायालयमा पेस गरी सो िबल भरपाइ उ कायालयबाट
परी ण भइसके को भ ने कुरामा िववाद छै न । यसका
अित र भ सार िब दबु ाट करदाताको गोदामस मको
भाडा दोहोरो देखाएको भ ने पिन पनु रावेदक आ त रक
राज व कायालयको कथन रहेको देिखँदनै । आयकर
ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोिजम भाडा भरौटमा खच
भएको रकम आय गणना गन योजनको लािग खदु
आयमा क ा गन पाउने भ ने काननू ी यव थाबमोिजम
यी करदाताले भ सारबाट करदाताको गोदाम वा
या ीस मको भाडा भरौटमा खच भएको भनी
देखाएको रकमलाई काननू िवपरीत भ न निम ने हँदा
भाडा भरौटको खचलाई अमा य गरी खदु आयतफ
समावेश गन गरी भएको आ त रक राज व कायालयको
िनणय पचा उ टी गरे को राज व यायािधकरणको
फै सला मनािसब देिखन आएकाले यस अदालतबाट
पनु रावेदनको अनमु ित दान गदा िलइएका आधारसँग
सहमत हन नसिकने हँदा करदाताको मािणत िबल
भरपाइबाट कारोवारको िसलिसलामा खच भएको
रकमलाई आयमा छुट िदन निम ने भनी छुट निदएको
रकम . १३,४०,६१४।- करयो य आयमा समावेश
गरे को आ त रक राज व कायालय, काठमाड े

५
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या.
ी जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CI-१३००, मोही
नामसारी, गोकण साद जोशी िव. झरु ा नाउँ
यथ वादी झरु ा नाउँ सािबक मोही
सरदार नाउँ को छोरा र हालको मोही ढोगे नाउँको
एकासगोलको सहोदर भाइ भएको भ ने कुरालाई
ज गाधनी यी पनु रावेदकले ख डन गन सके को पिन
नदेिखँदा भिू मस ब धी ऐन २०२१ को दफा २६(१)
को यव थाबमोिजम मोहीको एकासगोलको भाइ यी
यथ वादी झरु ा नाउँका नाममा मोही नामसारी हने नै
देिखन आयो । यी पनु रावेदक ितवादीले यसै ज गाको
स ब धमा मोही लगत क ा मु ा िदएको भ नेमा
आधारमा मोही नामसारी हन नस ने भ न िम ने नहने ।
भिू मस ब धी ऐन २०२१ को दफा २६(१) को
काननू ी यव थाबमोिजम हालको मोहीको मृ यपु िछ
िनजको एकमा निजकको हकवाला एकासगोलको भाइ
यी यथ वादीका नाममा मोही नामसारी हने नै हँदा
मोही ढोगे नाउँको मोही हक िनजको एकासगोलको भाइ
झरु ा नाउँको नाममा नामसारी हने ठहराएको सु फै सला
सदर गरे को पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको फै सला
मनािसब देिखएकाले यस अदालतबाट भएको मु ा
दोहोरयाउने
आदेशमा उि लिखत आधारसँग सहमत
्
हन नसिकने हँदा मोही ढोगे नाउँको मृ यपु ात् िनजको
निजकको हकवाला प नी, छोरा र छोरी कोही नभएकाले
एकासगोलको भाइ यी यथ वादी झरु ा नाउँको नाममा
मोही नामसारी हने ठहराएको सु भिू मसधु ार कायालय
बाँकेको िनणय सदर गरे को पनु रावेदन अदालत
नेपालग जको िमित २०६७।२।३१ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७१ साल पसु २५ गते रोज ६ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०६९-CI-१२९९, मोही लगत
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नं. ३ को िनणय उ टी गरे को राज व यायािधकरण
काठमाड को िमित २०६६।५।२१ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िव नाथ भ राई
क यटु रः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७१ साल पसु २१ गते रोज २ शभु म् ।
७
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-०५२२, उ ेषण/
परमादेश, पु पराज लािमछाने िव. िज ला शासन
कायालय, का क समेत
दाबीको ज गा २०३२ सालमा त कालीन
ी ५ को सरकारका नाममा दता रहेको कुरा िनवेदकले
िनवेदनमा नै वीकार गरे का छन् । सो ज गा र यसमा
रहेको मि दरसमेत िनजी गठु ीको हो भ ने िनवेदन दाबी
रहे तापिन हाल सो ज गा तैनाथी गठु ीको रहेको कुरा
िवप ीको िलिखत जवाफसाथ पेस भएको ज गा धनी
माणपजू ाको फोटोकपीबाट देिख छ । सो त यलाई
पनु रावेदकले पनु रावेदनप मा ख डन गन सके को पिन
देिखँदनै । गठु ी तैनाथी ज गामा गठु ी सं थानको स पणू
अिधकार रहने यव था गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को
दफा २(झ) मा रहेको छ । गठु ी सं थानले िनवेदकलाई
सो मि दरको पजू ारी तोके को वा सो मि दर र ज गाको
सरं ण गन िज मेवारी िदएको पिन नदेिखने ।
िववािदत ज गा र मि दर िनजी गठु ीको हो
वा तैनाथी गठु ीको हो भ ने िवषयको िन पण ततु
िनषेधा ाबाट हने िवषय होइन । िनषेधा ाको आदेश
जारी हनका लािग िववािदत स पि मा िनवेदकको
िनिववाद हक थािपत भएको हनपु दछ । तर िनवेदन
दाबीको ज गा िनजी गठु ीको नदेिखइ नेपाल सरकारको
नाममा दता रहेको र तैनाथी गठु ीको देिखएको हँदा
सो ज गा र यसमा रहेको मि दरसमेतमा िनवेदकको
िनिववाद हक थािपत भएको मा न निम ने हँदा िनवेदन
दाबीको ज गा र मि दरसमेतमा िनवेदकको िनिववाद हक
थािपत भएको नदेिखएकाले िनवेदकको िनवेदन खारे ज

हने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित
्
२०६९।५।६ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल फागनु ३ गते रोज १ शभु म् ।
८
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०७०-CI-०००७, िनषेधा ा,
रामअिधन यादव िव. भावनाकुमारी िसहं
िविधवत् पमा मोिहयानी हकको माण
प पाई नसके को ि थितमा भिू म सधु ार कायालयमा
िदएको िनवेदनका आधारमा मा मोिहयानी हक कायम
भइसके को मा न िम दैन । िनषेधा ाको िनवेदनबाट
मोहीस ब धी िववादको िन पण हने पिन होइन ।
भिू मसधु ार कायालयमा िदएको िनवेदनबमोिजम
पनु रावेदकका नाममा मोही नामसारी हने हो होइन र
िनजले मोहीयानी हकको माणप ा गन स ने हो
होइन भ ने िवषयको िन य ल सोही कायालयबाट हने
हँदा िनषेधा ाको िनवेदनको रोहबाट सो स ब धमा
ह त ेप गन पिन निम ने ।
मोही कायम भई नसके का पनु रावेदक/
िवप ीले यथ /िनवेदकका नाममा दता रहेको ज गामा
िनजको वीकृ ित वा म जरु ीिबना वेश गन पाउने भ न
निम ने हँदा यस अदालतबाट यथ िझकाउने आदेश
गदा िलइएको आधारसँग सहमत हन नसिकने हँदा
िनवेदकको नाममा दता रहेको ज गामा वेश नगनु भनी
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।१२।२० को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र : िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
९
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०७०-CI-००३७, उ ेषण/
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ितषेध, झरिव साद मरािसनीसमेत िव. नेपालग ज
नगरपािलका, नेपालग ज, बाँकेसमेत
िनवेदनमा उि लिखत सटरह नेपालग ज
नगरपािलकाको वािम वमा रहेको कुरामा िववाद
छै न । सािबकमा उ सटरह नेपालग ज
नगरपािलकाले िनवेदकलाई भाडामा िदएकामा भाडामा
लगाउनका लािग सो नगरपािलकाले कािशत गरे को
सचू ना बदर गरी पाउन िनवेदकले ततु िनवेदन िदएको
देिख छ । ततु िनवेदन िनवेदक र नगरपािलकाबीच
भएको सटर भाडामा िलने िदनेस ब धी करारसँग
स बि धत रहेको देिख छ । करारको पालना भए नभएको
िवषयको िनरोपण रटको रोहबाट हन स दैन । यसका
लािग मका पन प ले करार ऐन अ तरगतको उपचार
खो नु पन ।
िनवेदक र िवप ी नगरपािलका बीच भएको
सटर भाडास ब धी िववाद करारसँग स बि धत िववाद
भएको र य तो िववादको िनरोपण रट े बाट हन
नस ने र करारबमोिजम गन कुरामा यसले कुनै अ यथा
ि थित उ प न नहने हनाले िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गन निम ने हँदा िनवेदकको िनवेदन खारे ज
हने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
्
िमित २०६९।६।३ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
१०
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०७०-CI-००४८, िनषेधा ा,
िज ला बाँके, इ परु गाउँ िवकास सिमित वडा नं. ९
मानपरु ि थत ी काली महाकाली मि दर संर ण सिमित
बाँकेको तफबाट अि तयार ा ऐ. का अ य अिसन
चटज िव. िज ला शासन कायालय, बाँकेसमेत
िनवेदनमा उि लिखत िक. नं. ६९ को ज गा
मि दरका नाममा दता नरही पत रहेको त यलाई
िनवेदक वयल
ं े वीकार गरे का छन् । मि दरका नाममा

उ ज गा दता गराउने कुनै कारवाही भए गरे को भ ने
कुरा पिन िमिसलबाट देिखन आउँ दनै । िनषेधा ा जारी
हनका लािग िववािदत स पि मा िनवेदकको िनिववाद
हक थािपत भएको हनपु दछ । तर िनवेदनमा उि लिखत
ज गा िनवेदकका नाममा दता नभई पत ज गा रहेको
देिखँदा य तो पत ज गामा िनवेदकको िनिववाद हक
रहेको मा न निम ने ।
िवप ीह मरु ली िसंह र गगन सोनरसमेतले
दाबीको ज गा क जा गरे को कुरा पिु हने कुनै माण
िनवेदकले िनवेदनसाथ र ततु पनु रावेदनसाथ पेस
गन सके को देिखँदनै । यसरी िवप ीह ले िनवेदनमा
उि लिखत ज गा क जा गरे को भ ने कुरा िववादरिहत
तवरले िनवेदकले पिु गन सके को नदेिखँदा
पनु रावेदकको सो पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने हँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हने अव था रहेको नदेिखएकाले िनवेदकको िनवेदन
खारे ज हने ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट
िमित २०६९।८।१३ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: अिमरर न महजन
इित सवं त् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
§ यसै लगाउको ०७०-CI-००४९, िनषेधा ा,
िज ला बाँके, इ परु गाउँ िवकास सिमित
वडा नं. ९ मानपरु ि थत ी काली महाकाली
मि दर संर ण सिमित बाँकेको तफबाट
अि तयार ा ऐ. का अ य अिसन चटज
िव. मरु ली िसंह ठाकुरसमेत भएको मु ामा पिन
यसैअनसु ार फै सला भएको छ ।
११
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०७०-CI-००६३, िनषेधा ा,
औधमान लावतीसमेत िव. कुमार लावतीसमेत
िनवेदनमा उि लिखत ज गा िनवेदकह का
नाममा दता रहेको त यलाई िवप ीह ले समेत
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वीकार गरे का छन् । कुनै पिन यि का नाममा दता
रहेको ज गामा दतावालाको म जरु ी वा वीकृ ित िबना
कसैले कुनै पिन िकिसमको िनमाण काय गन वा अ य
तवरले अित मण गन पाउने हँदनै । एकाका नाममा
रहेको ज गामा अकाले कुनै िकिसमको िनमाण काय
गरे मा वा अित मण गरे मा नाग रक अिधकार ऐन,
२०१२ को दफा ६ (६) र दफा ९ समेत ारा नाग रकको
स पि स ब धी अिधकारमा ितकूल असर पन जाने
ह छ र य तो कायलाई गैरकाननू ी काय मा नपु न
ह छ । िनवेदनमा उि लिखत ज गा िनवेदकह का
नाममा दता र हकभोगमा रहेको ि थितमा िनजह को
वीकृ ित वा म जरु ीिबना सो ज गामा िवप ीह ले नयाँ
कुलो िनमाण गन पाउने अव था नदेिखने हँदा िनवेदन
मागबमोिजम िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहरयाएको
्
पनु रावेदन अदालत इलामको िमित २०६९।११।२३ को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदकको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र सेिटङः िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
१२
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०७०-CI-०४२२, उ ेषण/
िनषेधा ा/परमादेश, ममताज िमयाँसमेत िव. िज ला
शासन कायालय, भरतपरु िचतवनसमेत
िववािदत मासु िब
िवतरणबाट
जन वा यमा ितकूल असर पन जाने भएकाले
बा ीको मासु पसल स चालन गन िदएको इजाजतप
खारे ज गरी बा ीको मासु िब िवतरणमा रोक
लगाएको भ ने िवप ीको िलिखत जवाफबाट देिखन
आएको हँदा बा ीको मासु िब िवतरणमा ितब ध
लगाउनका लािग बा ीको मासु पसल स चालन
गन िनवेदकह लाई िदएको इजाजत र गन भरतपरु
नगरपािलका र र ननगर नगरपािलकाको िनणयलाई
काननू िवपरीत मा न निम ने हँदा पशु बधशाला तथा
मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू भई नसके को ि थितमा सो

ऐनको दफा २४ समेत वतः लागू भई नसके को मा नुपन
हँदा दफा २४ ले खारे ज गरे को मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको
महलको ३ नं. खारे ज भएको भ न निम ने भई ि याशील
रहेको मा नु पन र मल
ु क
ु ऐन, चौपायाको महलको ३
नं. ले बा ीको बध गनमा ितब ध लगाएको तथा
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को
उपदफा (१) को ख ड (छ) को देहाय (६) बमोिजम
जन वा यमा ितकूल असर पन उपयो य व तक
ु ो
बेचिबखन र उपभोगमा नगरपािलकाले रोक लगाउन
स ने भएबाट िनवेदकको िनवेदन खारे ज हने ठहरयाएको
्
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०।३।५ को
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
१३
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CI-०५४१, उ ेषण/परमादेश,
ानु डो मो पोखरे ल िव. पु य साद सङ् ौलासमेत
िनवेदकउपर पु य साद सं ौलाले िदएको
लेनदेन मु ामा गोरखाप दैिनकमा कािशत सचू नामा
िनवेदकको वतन इलाम िज ला, प चक या गाउँ िवकास
सिमित वाड नं. ७ समेत उ लेख भएको देिखएको र
िज ला अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम २२क
को उपिनयम (१) को ख ड (ख) बमोिजम गोरखाप
दैिनकमा सचू ना कािशत गरी याद जारी गन सिकने
काननू ी यव था रहेको हँदा उ गोरखाप मा कािशत
सचू ना ारा तामेल भएको यादलाई काननू िवपरीत मा न
िमलेन । साथै िनवेदकले उ गोरखाप मा कािशत
सचू नाबमोिजमको याद बदर गरी ितउ र िफराउन
पाउँ भनी मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको
२०८ नं. बमोिजमको ि या अपनाएको पिन नदेिखने ।
िनवेदक र िवप ीबीच चलेको लेनदेन मु ामा
जारी भएको याद रीतपवू क तामेल हन नसके प ात्
िनजका नाममा गोरखाप दैिनकमा सचू ना जारी गरी
तामेल भएको याद काननू बमोिजमको देिखएको र
8
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काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६७।२।१०
मा भएको फै सलाका स ब धमा िनजले मल
ु क
ु , ऐन
अदालती ब दोब तको महलको २०८ नं. बमोिजमको
वैकि पक उपायको अवल बनसमेत गरे को नदेिखँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन िम ने
ि थित र अव था देिखएन । िनवेदकको िनवेदन खारे ज
हने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत पाटनको िमित
्
२०६९।१०।२४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित सवं त् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
१४
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६८-CI-१०५०, परमादेश, सरु े श साद
यादव िव. मालपोत कायालय, महो री, जले र
सावजिनक पदािधकारीले काननू बमोिजम गनु
पन काय नगरे मा वा नगनु पन काय गरे मा परमादेश जारी
हने ह छ । तर िवप ी मालपोत कायालयले िनवेदन
दाबीका ज गा िनवेदकका नाममा दािखल खारे ज गन
इ कार गरे को देिखँदनै । िनवेदकको मागबमोिजम ज गा
दता गन स ब धमा कारवाही भइरहेको अव थामा
परमादेश जारी गनु काननू र यायसङ्गत नहने ।
मालपोत कायालयमा िनवेदकले िदएको
िनवेदन कारवाहीयु अव थामा रहेको देिखँदा
िनवेदकको िनवेदन खारे ज हने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, जनकपरु को िमित २०६८।२।३१ को फै सला
सदर हने ।
सावजिनक अिधकारीले आफूसम परे को
िनवेदन अिनि त पमा लामो समयस म कारवाही
नटुङ् याई ब न िम दैन । िढलो कारवाही गनु वा
अिनि त पमा कारवाही ल याउनु कारवाही
नगनसरह
नै ह छ । ततु िनणयप ात् पिन लामो
ु
समयस म िनवेदनको कारवाही टुङ्गो नलगाएमा
िवप ी भिू मसधु ार कायालयउपर उपयु कारवाही

गरी पाउने िनवेदकको हक सरु ि त नै रह छ र िवप ी
कायालयलाई बा या मक कारवाही गनपन
ु अव था हन
आउने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
१५
स.का.मु. . या. ी क याण े र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०७०-CI-०२२७, िनषेधा ा/
परमादेश, महानगरीय ािफक हरी कायालय, गौशाला,
काठमाड िव. नरे श डङ्गोल
िनवेदनमा उि लिखत िक.नं. ६१ को ज गा
िनवेदकका नाममा दता रहेको भ ने िनवेदनसाथ
पेस भएको ज गाधनी माण पजु ाको फोटोकपीबाट
देिख छ । उ ज गा हाल सािबक गरी पाउँ भनी िनवेदकले
िमित २०६८।४।५ मा द.नं. ४३७ को िनवेदन मालपोत
कायालय, िड लीबजार, काठमाड मा िदएकामा हाल
सािबक हने नहने भ ने िवषयमा िनणय हन बाँक नै
रहेको देिख छ । सो ज गामा भौितक संरचना िनमाण
गन स ने भ ने िनवेदकको आशङ्कालाई िवप ीले
इ कार गरे को पिन छै न । यसरी िनवेदन दाबीको ज गा
िनवेदकका नाममा दता रहेको देिखएको र हाल सािबक
गरी पाउँ भनी िदएको िनवेदन कारवाहीयु अव थामा
रहेको ि थितमा सो ज गामा कुनै िकिसमको िनमाण काय
भएमा िनवेदकको नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को
दफा ६(६) तथा ९ समेतले दान गरे को स पि स ब धी
हकमा ितकूल असर पन देिखन आउने हँदा िनषेधा ाको
आदेश जारी हने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत,
्
पाटनको िमित २०६९।५।१३ को फै सला िमलेको देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदनको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
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इजलास नं. १
१
मा. या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
ाने बहादुर काक , ०६७-CR-००१०, कत य
यान, पदमबहादरु सावदसमेत िव. नेपाल सरकार
ितवादीह को बयान उ
वत
माणह बाट समिथत भएकाले मृतक इ ा जैशीलाई
जबरज ती करणीप ात् यी ितवादीह ले भोिलप ट
घाँटी िथची यान मारे को र त प ात् भेरी नदीमा फालेको
भ ने त य पिु हन आएको देिखँदा ितवादीह
पदमबहादरु सावद र काशीराम जोशीलाई मल
ु क
ु
ऐन, यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु मा ऐ. को
१३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने ठहरयाएको
सख
ु त
्
िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गरे को पनु रावेदन
अदालत, सख
ु तको िमित २०६६।११।११ को फै सला
मनािसब हँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह
पदमबहादरु सावद र काशीराम जोशीको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: नगे कुमार कालाखेती
क यटु र: स तोष अवाल
इित सवं त् २०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , २०६३-CI-८९५९, ८९६०, ज गा िखचोला
चलन, अशोककुमार साहसमेत िव. ल मी साद साह
कान,ु राजे र साद साह िव. ल मी साद साह कानु
िववािदत िन.नं. ६ को ज गाको हकमा न सा
मचु ु कामा नै सडक कुलो जिनएको हँदा वादीले उ
न सा मचु ु कामा म जरु गदा आ नो हक हनुपन भने
पिन य तो सडक कुलो भएको ज गा िनजी हक कायम
रहेको मा न निम ने हँदा वादीको सो िजिकरस म
वीकाय भएन । अब न.नं. ५ को ०-०-५ े फल
ज गास म ितवादीले िखचोला गरे को देिखँदा सो
हदस म वादीको ज गा ितवादीले िखचोला गरे को

ठहरयाउन
् पु नमा सोभ दा बढी ज गा िखचोला गरे को
ठहर गरे को पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को िमित
२०६१।१२।३ को फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा
के ही उ टी हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद गौतम
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७१ साल काि क १७ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , ०६५-CI-०५२३, िनणय बदर, स मा
मु तफासमेत िव. किलफ मोह मद मु तफासमेत
ितवादी किलफले आ नो ितउ र िजिकरमा
आफूह िवदेशी भएकाले य तो स पि मल
ु क
ु ऐन,
अदलको महलको ३ नं. अनु प हने भ नेसमेतलाई
वीकार गरे को देिखएको र मालपोत कायालयले मल
ु क
ु
ऐन, अदलको महलको ३ नं. को अधीनमा रही मोना
मु तफाको नाममा नामसारी गन िनणय गरे को र िब
गनस म स ने गरी अिधकार िदएको काय काननू स मत
हँदा उ िनणयले यी वादीका हकमा असर परु याएको
्
भ ने देिखन नआउने ।
मालपोत कायालयले मल
ु क
ु ऐन, अदलको
महलको ३ नं. को अधीनमा रही मोना मु तफाको नाममा
दाबीको घर ज गासमेत नामसारी गन गरी गरे को िनणय
र िनजले िब गनसमेत स ने गरी गरे को मालपोत
कायालय, लिलतपरु को िनणयसमेत काननू स मत
देिखँदा सु लिलतपरु िज ला अदालतले उ मालपोत
कायालय लिलतपरु को िनणय बदर हन नस ने ठहरी
गरे को फै सलालाई सदर गन गरे को पनु रावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०६४।३।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर ह छ । यस अदालत, संयु इजलासबाट ततु
मु ामा िन सा दान गदा िलइएका आधार कारणह सँग
सहमत हन नसिकने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद गौतम
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभु म् ।
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनसु ार फै सला
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भएको छ:
§ ०६५-CR-०४८२, जालसाजी, स मा
मु तफासमेत िव. रामबहादरु आचायसमेत
§ ०६५-CI-०५२२, अश
ं चलन, स मा
मु तफासमेत िव. किलफ मोह मद
मु तफासमेत
§ ०६५-CI-०५२४, संर क बदर, स मा
मु तफासमेत िव. किलफ मोह मद
मु तफासमेत
४
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , ०६४-CI-०६१५, िलखत बदर, स मा
मु तफासमेत िव. कमला घलेसमेत
दाबीको िक.नं. ८६९ को ज गा यी मोना
मु तफाको संर क बनी प फा तामाङले िमित
२०५९।९।२२ मा कमला घलेलाई हक ह ता तरण
गरे को देिखएको र िववािदत घर ज गा हक ह ता तरण
भै ते ो चौथो यि को नाउँमा गैसके को भ नेसमेत
कमला घलेका तफबाट ितर ा गन काननू यवसायीले
इजलाससम काश पारे कोसमेत अव था रहेकाले
सोउपर छु ै दाबी गरी हक ा गन स नपु नमा यी
पनु रावेदक वादीले सोसमेत गन सके को देिखँदनै ।
मोना मु तफाले िनजक आमा िब दा तामाङको ी
अश
ं धनअ तगत ा गरे को स पि लाई आफूखसु ी गन
नपाउने नदेिखने ।
यी पनु रावेदक वादीले दाबी गरे को उ घर
ज गा यथ मोना मु तफाक आमा िब दा तामाङले
बकसप बापत ा गरी आफूखसु गन पाउने ी
अंशधनअ तगत ा भई मोना मु तफाको संर क
भै प फा तामाङको कायम भएको र य तो ज गा
िनजले आफूखसु ी गनसमेत पाउने हँदा सो ज गा तथा
घरमा वादीको दाबीबमोिजम अश
ं ब डा ला नसमेत
स ने ि थित नदेिखने हँदा ब डा नला ने दाता िब दा
तामाङले आफूखसु गन पाउनेसमेतको दाबीको घर
ज गालाई आ नो छोरी मोना मु तफाको नाउँमा जाने
गरी ह ता तरण ग रएको य तो स पि लाई मोना

मु तफासमेतले आफूखसु गन पाउने भै र.नं. ४३०८
माफत कमला घलेलाई हक ह ता तरण गरी िदएको
काय काननू स मत समेत देिखँदा सु लिलतपरु िज ला
अदालतबाट भएको फै सला उ टी गरी िलखत बदर
हनपु दछ भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न स दैन
भ नेसमेतको आधार िलई पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
िमित २०६४।३।५ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर ह छ । यस अदालत संयु इजलासबाट यथ
िझकाउने गरी भएको आदेशमा िलइएका तकसँग यो
इजलास सहमत हन नस ने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद गौतम
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभु म् ।
५
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६५-CI-०१५९, करारबमोिजम
रकम िदलाई पाउँ, गोपालबहादरु े िव. भारत पनु े, ी
ल मण राव िकल कर रोड ि थत िकल कर आयल
इि जन िलिमटेडसमेत
सु काठमाड िज ला अदालतले स े
िकतमा बयानसमेत गराएको भएपिछ सोसमेतको िनणय
बोली वादीले दाबीबमोिजमको रकम पाउने नपाउने
आधारभतू िववादको िवषय व तमु ा िनणय गनपन
ु
ह छ । करारअनु पको दाबीको िवषयमा परे को
िफरादको आधारभतू
मा वेश नै नगरी स म
अदालतले िनणय गन निम ने ।
मु ामा उपि थत सबै मा िनणय गनुपन
िज मेवारी भएको अदालतले ा माणको िववेचना
गरी दाबी पु ने वा नपु ने स ब धमा िनणय गनपन
ु हछ।
आफूसम परे को िववादको रोहमा माण बिु झसके पिछ
ा माणका आधारमा िववादको िन पण गनुपन
दािय व स म अदालतमा रहने ह छ । सु काठमाड
िज ला अदालतले स े िकततफको ि या परू ा
ग रसके पिछ िववादको त यमा वेश गरी जे ठहछ । सो
िनणय गनपनमा
सो नगरे को हँदा पनु रावेदन अदालत,
ु
पाटनबाट ततु मु ामा िलइएको दाबी स ब धमा के
11

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, भदौ - १
हने हो दाबी पु न स ने हो होइन सो गराउनको लािग
सु काठमाड िज ला अदालतमा ततु मु ाको
िमिसलसिहत प िवप ह लाई पठाइिदने गरी भएको
िमित २०६५।५।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद गौतम
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर २८ गते रोज १ शभु म् ।
§ ०६५-CI-०१५८, करारबमोिजम रकम िदलाई
पाउँ, जय साद बजगाई ं िव. भारत पनु े, ी
ल मण राव िकल कर रोडि थत िकल कर
आयल इि जन िलिमटेडसमेत भएको मु ामा
पिन यसैअनसु ार फै सला भएको छ ।
६
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०८२५, करकाप,
गोपालबहादरु े , िव. सरु े श गलगली
यी पनु रावेदक वादी र िवप ी ितवादीउपर
भएको लेनदेनको िवषयलाई िलएर िमित २०६३।२।११
मा लेनदेन मु ा दायर भएको र ततु करकाप मु ाको
िफराद िमित २०६३।२।३१ मा परे को िमिसलको
यहोराबाट देिख छ । िमिसल संल न िमित २०५३।२।१६
को िलखतको यहोरा हेदा उ िलखतसमेत
अ वाभािवक तवरबाट भएको भ ने पिन देिख न । यी
यथ क पनी र आफूह काबीच िहसाबिकताबका
बारे मा छलफल भएकै ममा िवप ीले लेखेर तयार
पारे को कागजमा आफू र जय साद बजगाईलाई
ं डर
धाक िदई जबज ती पमा सही गराएको भ नेसमेतको
पनु रावेदक वादीको िफराद लेखबाट देिखँदा क पनी र
आफूह बीच िहसाबिकताब भएको भ ने देिखएको
छ । उ २०५३।२।१६ मा भएको कपाली तमसक
ु को
िवषयलाई िलएर यी पनु रावेदकउपर िवप ी क पनीले
लेनदेन मु ा दायर गरे को छ । तर पनु रावेदक वादीले आ नो
िजिकरमा िवप ी ारा िमित २०६३।२।६ मा करकापको
िलखत खडा गरे को भनी िजिकर िलएको देिखयो ।
िमित २०५३।२।१६ को िलखत अ वाभािवक पमा
खडा भएको भए वा य तो िलखत अि त वमा नरही

यी पनु रावेदकले उ लेख गरे ज तो २०६३।२।६ को
अ य कुनै िलिखत रहे भएको भए पिन यी पनु रावेदक
वादीले दाबी गरे ज तो िवप ी क पनीले िनजह उपर
करकापपणू त रकाले िलखत गराए होला भनी अथ गन
सिकने ह छ । तर यी पनु रावेदकउपर िवप ी क पनीका
तफबाट करकापसँग िलखत गराएको भ ने व तिु न
तवरबाट माण पेस हन नसके को अव थामा िफराद
दाबीकै भरमा करकापपणू त रकाले िलखत खडा भएको
भ ने अथ गन निम ने ।
पनु रावेदकउपर िवप ीबाट करकापपणू
त रकाले िलखत खडा गरे को भ ने दाबी पिु गन
आधारसमेत नदेिखँदा करकापको दाबी पु न नस ने
ठहरी भएको सु काठमाड िज ला अदालतको िमित
२०६४।१।१२ को फै सला सदर गन गरी पनु रावेदन
अदालत, पाटनबाट िमित २०६५।५।२ मा भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर ह छ । वादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: िव णु साद गौतम
क यटु र: मि जता ढुङ्गाना
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर २८ गते रोज १ शभु म् ।
यसै कृ ितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनसु ार फै सला
भएका छन:्
§ ०६७-CR-०८२६, करकाप, जय साद
बजगाई, िव. सरु े श गलगली
§ ०६७-CI-०९५८, लेनदेन, गोपालबहादरु
े , िव. सरु े श गलगली भएको मु ामा पिन
यसैअनसु ार फै सला भएको छ ।
§ ०६७-CI-०९५९, लेनदेन, जय साद
बजगाई, िव. सरु े श गलगली भएको मु ामा
पिन यसैअनसु ार फै सला भएको छ ।
७
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-०६१७, ०६४५, ०७९८,
०८२८, ०६७-CR-०१६०, गडालाई गोली हानी मारी
खाग िब , सयू बहादरु कुमाल िव. नेपाल सरकार,
भोजबहादरु कुमाल िव. नेपाल सरकार, काइला भ ने
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दगु ाबहादरु लोनसमेत िव. नेपाल सरकार, कृ णबहादरु
याङ्तान िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. माइला
मगर भ ने रामबहादरु आलेमगरसमेत
ितवादीह ले अनसु धान अिधकारीसम
बयान गदा िनजह ले पनु रावेदनप मा िजिकर िलए
ज तै वे छाले बयान गन पाएको नभै डर धाकमा परी
लेखी राखेको बयान कागजमा सहीछापमा गरे को भए
मु ा हेन अिधकारीसम बयान गदा सोही कुरा उ लेख
गरी कसरु अपराध गरे मा इ कार रही बयान गरे को हनु
पनमा सािबत भै आफू सल
ं न भएको घटनाको सिव तार
िसलिसलेवार पमा घटना िववरण उ लेख गरी बयान
गरे को पाइँदा िनजह को उ िजिकर िव सनीय तथा
काननू स मतसमेत रहेको देिखन नआउने ।
ितवादीह भोजबहादरु कुमाल, यारे
माइला भ ने रामबहादरु आले मगर र लोन काइला भ ने
दगु ाबहादरु लोन २०५८ साल चैत मिहनामा दधु ौरा
खोला ए रयामा आफूसमेत संल न भई गोली हार गरी
गडा मारी खाग िब बाट ा रकम बाँडी खाएको
कुरामा अनसु धान र मु ा हेन अिधकारीसम सािबत
भई एक अकामा पोल गरे कोसमेत देिख छ । िनजह को
उ सािबतीमािथ उि लिखत मृत गडाको घटना थल
तथा लाश कृ ित मचु ु कासमेतबाट समिथत भएको
हँदा यी ितवादीह गडा ज तो लोपो मख
ु सरं ि त
जनावर मान कायमा सल
ं न रहेको पिु हन आउने ।
चिलत नेपाल काननू ले गडालाई सरं ि त
जनावरह को सचू ीमा सचू ीकृ त गरी गै काननू ी
त रकाले गडा मान कायलाई िनषेध गरे को छ । िचतवन
राि य िनकु ज ज तो िव स पदा सचू ीमा सचू ीकृ त
देशको गौरवको पमा संरि त रहेको गडाज तो
लोपो मख
ु जनावरको संर ण गनु येक यि को
कत य हनेमा दईु मत हन स दैन । यस प र े यमा सु
िमिसल संल न िमित २०५९।१।३० र २०६१।१२।२
का मृत गडाको घटना थल तथा लास जाँच मचु ु कामा
उि लिखत गडा मान कायमा यी यथ ितवादीह
र पनु रावेदक ितवादीह योजनाब र सिु नयोिजत
ढङ्गले समहू गत पमा सल
ं न रही खाग िब गरी

रकमसमेत बाँडी खाएको देिखँदा तीनीह म ये कोही
मु य ितवादी र कोही मितयार रहेको भ ने नभै यी
सबै ितवादीह समान तरका ितवादी रहेको भ ने
कुरा िमिसल माणबाट प छ । उ ऐनले एकभ दा
बढी गडा मान कायमा संल न रहेका ितवादीलाई बढी
सजाय तथा एकपटकमा य तो कायमा सहभागी
हनेलाई घटी सजाय हने भ ने यव था गरे को नभै
गडा मान कायमा संल न हने यि लाई पचास हजार
पैयाँदिे ख एक लाख पैयाँस म ज रवाना वा पाँच
वषदेिख प वषस म कै द वा दवु ै सजाय हने यव था
गरी यायकतालाई िवधाियकाले तोके को उ सीमािभ
रही मु ाको कृ ित र अव थासमेतलाई म यनजर
गरी य तो कायमा संल न ितवादीह लाई सजाय
तो दा के ही मा ामा विववेक य अिधकार योग गन
छुटस म दान गरे को देिख छ तर य तो विववेक य
अिधकार योग गदा यायकताले आ मगत पमा नभै
िमिसलबाट देिखएको त य र कसरु को गाि भयतामा
आधा रत रही गनुपन ह छ । सिु नयोिजत ढङ्गले ग भीर
अपराधमा संल न हने यि का हकमा सजायको मा ा
पिन उपयु ढङ्गले बढ्न जाने वाभािवक अव था
रह छ । य तोमा यायकताले अनाव यक पमा उदारता
देखाउन ज री हँदनै । कसरु को गाि भयताअनसु ार पया
सजाय गन यायकताले िहि कचाउन पिन हँदनै । कसरु
गरे कामा कसरु को मा ाअनसु ार सजाय नगरी कम वा
हलक
ु ा ढङ्गले सजाय गन हो र सङ्गिठत अपराधको
पमा रहेका आिथक र वातावरणीय अपराधमा हलक
ु ा
ि कोण अपनाउने हो भने अपराधकम उ सािहत भै
देश र समाजले अपरू णीय ित यहो ररहनु पन हन
आउने हँदा काननू ारा संरि त जनावरह को सचू ीमा
सचू ीकृ त गडा ज तो दल
ु जनावर मान
ु भ लोपो मख
कायमा यी पनु रावेदक ितवादीह कृ णबहादरु
याङ्तान, सयू बहादरु कुमाल, भोजबहादरु कुमाल,
लोन काइला तामाङ भ ने दगु ाबहादरु लोन, यारे
माइला मगर भ ने रामबहादरु आलेमगरसमेतका
ितवादीह योजनाब र सिु नयोिजत पमा गडा मान
कायमा सल
ं न भई खाग िब बाट आिथक लाभसमेत
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ा गरे को देिखँदा यी ितवादीह लाई सु िचतवन
राि य िनकु ज कायालयले राि य िनकु ज तथा
व यज तु संर ण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९(१)
को कसरु अपराधमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोिजम
जनही कै द वष १५ र . १,००,०००।– ज रवाना हने
ठहरयाएको
िमित २०६५।५।२४ को फै सला ितवादी
्
कृ णबहादरु याङ्तानको हकमा सदर गरे को पनु रावेदन
अदालत, हेट डाको िमित २०६६।८।२३ को फै सला
सदर हने ठहछ । िनजको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदक ितवादीह सयू बहादरु कुमाल,
भोजबहादरु कुमाल, लोन काइला तामाङ भ ने
दगु ाबहादरु लोन, यारे माइला मगर भ ने रामबहादरु
आले मगरका हकमा सु िचतवन राि य िनकु ज
कायालयले गरे को उ फै सला के ही उ टी गरी
िनजह लाई जनही कै द वष १० र . ७५,०००।–
ज रवाना गन गरे को पनु रावेदन अदालत, हेट डाको उ
फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भै िनजह लाई
जनही कै द वष १५ (प ) र . १,००,०००।– (एक
लाख) ज रवाना हने ठहछ । िनजह को पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः नगे कुमार कालाखेती
क यटु रः क पना बत ला
इित सवं त् २०७१ साल असोज २८ गते रोज ३ शभु म् ।
८
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०७०१, अिनयिमत
काठ चोरी, िनकासी, नेपाल सरकार िव. अमृतबहादरु
लामासमेत
उ ोगस म आ नो रहेको र का उ ोगमा
ाहकले याउने काठका बारे मा उ मी यवसायीलाई
सबै कुरा थाहा हने भनी अनमु ान गरी सोही आधारमा यी
ितवादी इमबहादरु िघिमरे लाई अिभयोग दाबीअनु प
सजाय गन मनािसब नहने ।
अका ितवादी यामबहादरु प तले आ नो
बयानमा वारदातमा योग भएको उ िमनी कको

गाडी धनी तोरणबहादरु बािनयाँ भै िनज िवदेश गएपिछ
सो गाडी आफूले स चालनस म गरे को भनेको
देिख छ । गाडीधनी अक भै सो गाडी स चालन
गरे कोस मको कारणबाट ितवादी यामबहादरु प तलाई
सजाय गन निम ने ।
ततु मु ामा वारदातको पमा योग
भएको सवारी साधन िमनी कको धनी तोरणबहादरु
भै िनज िवदेश गएका कारण आफूले सो सवारी साधन
स चालनस म गरे को भनी ितवादी यामबहादरु प तको
बयानबाट देिखई यी सवारी धनीको उ वन पैदावार
ओसारपसार कायमा िनजको सवारी साधन योग
भइरहेको िनजलाई जानकारी भएको वा य तो कायमा
िनजको अनमु ती, म जरु ी वा सहमित रहेको भ नेसमेतको
व तिु न माण पेस हन नसके को देिखएबाट उ
वारदातमा योग भएको भिनएको सवारी साधन जफत
हनपु न भ नेसमेतको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन
िजिकर उि लिखत निजरको स दभमा समेत उपयु
नदेिखँदा सो पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखँदा
सु गोरखा िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई
सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित
२०६७।३।७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
ह छ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िव णु साद गौतम
इित सवं त् २०७१ साल मङ्िसर २९ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. २
१
मा. या. ी िगरीश च लाल मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा. ०७०-WO-००५९, उ ेषण,
अिनतादेवी िव. िशव सन पि डत कु हारसमेत
िमित २०६९/१२/२० मा दाबीको
ज गा फुकुवा गरी पाउँ भनी िवप ीम येका ज गा
दतावाला िशव सन पि डतबाट परे को िनवेदनमा
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ज गा फुकुवा गन िमलेन भनी आदेश गरे को
देिखयो । सो ज गा फुकुवा नहने भनी भएको आदेशउपर
लेनदेन मु ाको ितवादीबाहेक ितवादीको बाबल
ु े
पनु रावेदन अदालत, हेट डासम िदएको अ.बं. १७ नं.
अनसु ारको िनवेदनमा पनु रावेदन अदालत हेट डाबाट
िमित २०७०/२/२३ मा ज गा फुकुवा गन गरी सु
अदालतको आदेश बदर गरी भएको आदेश सो मु ाको
योजनको लािग काननू स मत हन नस ने ।
िवप ी िशव सन पि डतले ज गा फुकुवा गरी
पाउँ भनी पसा िज ला अदालतमा िदएको िनवेदनमा
फुकुवा गन िमलेन भनी भएको आदेशलाई बदर गरे को
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित २०७०/२/२३
को आदेशसमेत उ ेषणको आदेश ारा बदर हने
ठहछ । सो ठहनाले समेत स बि धत लेनदेन मु ाको
फै सला स ब धमा साहले फै सला काया वयनको
िसलिसलामा कारवाही चलाएमा काननू बमोिजम
फै सला काया वयनको कारवाही गनु भनी िवप ीह को
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त : शाि त साद आचाय
क यटु र: क पना बत ला
इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी िगरीश च लाल मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा. ०६८-CR-०३३५, यान मान उ ोग,
नेपाल सरकार िव. ेम शाही
ततु वारदातमा पीिडतको शरीरमा भएको
घाउ चोटको अव था सामा य कृ ितको देिखन आएको
र सो कुरालाई ितवादीका सा ीले अदालतमा गरे को
बकप र जाहेरवाला वयमले
् अदालतमा आई
झगडास म भएको भनी िदएको िनवेदन यहोराबाट
समिथत गरे को देिखँदा ततु वारदात यान मान
उ ोगको णे ीअ तगत पन नदेिखई कुटिपटस म भएको
पिु हन आउने ।
कुटिपटको वारदात र यान मान उ ोगको
वारदात िनता त फरक कृ ितका अपराध हन् । यान

मु ामा रहने आपरािधक त वह मनसाय, योजना,
तयारी र काय (Commission of Crime) यान मान
उ ोगमा समेत समान पमा रहेका ह छन् तर यान मान
उ ोगमा के वल ितवादीले इ छाएको प रणाम मा
ा गरे को हँदनै । यान मान उ ोगमा कताको काय
अपराधका मनसाय, योजना तयारी ज ता सबै चरण पार
गरी अपराध घटाउन निजक पगु ेको (Substantive
step approachoach) र के ही ह त ेपका कारण
उसको इि छत प रणाम carry out हन नपाई अपराध
गन असफल भएको (Last step approach)
अव था रह छ । कुटिपटमा सामा य चोट परु याउने
्
उ े य िनिहत रहनक
ु ा साथै प रणामको पवू जानकारी
(Foresightness of Concequences) पिन नभई
यानै िलने उ े यले हार गरे कोसमेत हँदनै भने यान
मान उ ोगमा सो अव था नरही ितवादी कताले पवू
मनसाय राखी तयारीकासाथ इि छत प रणाम ा
गन उ मख
ु भई काम गरे को ह छ के वल इ छाएको
प रणाममा परु ा भएको हदैन । यान मान उ ोगमा
मनसाय त वले ठूलो मह व रा छ । मनसाय िथयो वा
िथएन भ ने कुरा पीिडतउपर हार गरे को हितयार र
सोको योगमा योग गन यि को इ छामा िनभर रहने
गदछ । ततु मु ामा यानै मान उ े यले पवू तयारीका
साथ वारदात घट्न पगु ेको भ ने कुरा िनिववाद पमा
मािणत हन नसके को र वारदातको कृ ित, घाउचोटको
अव थासमेतलाई िवचार गदा उ वारदात यान मान
उ ोगअ तगतको रहेछ भ ने कुरा शङ्कारिहत तवरबाट
पिु भएको नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, िदपायलको
फै सला िमलेकै देिखने ।
यान मान उ ोग ज तो अपराधको मनसाय
(Intention) योजना तयारी र काय (Planning and
Connisson) एवम् अपराधको कृ ित (Nature of
Crime) समेत नदेिखएकाले सु को फै सला सदर
गरी सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा २७
बमोिजम कुटिपटमा प रणत हने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, िदपायलको िमित २०६८/२/२ को फै सला
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िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िदलीपराज प त
क यटु रः क पना बत ला
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् ।
३
मा. या. ी िगरीश च लाल मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा. ०६८-CR-०४५५, जबज ती करणी,
नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु थापा
मल
ु क
ु ऐन, ज.क.को महलको ३(क)
को काननू ी यव था हेदा “...अपाङ्ग मिहलालाई
जबरज ती करणी गनलाई थप सजाय हने” भनी उ लेख
गरे को छ । िनजको अपाङ्गता स ब धमा प हने त य
िमिसल कागजबाट देिखँदनै । आफूमािथ हन गइरहेको
कायको कृ ित र प रणामका बारे मा बोध नभएको
अव थाक यी पीिडत रिहछन् िक भ ने ि थित िनजको
हरीसम को मौकाको कागजको यहोराबाट भ न
िम ने देिखएन । ितवादीले पैयाँ िदई िववाह गछु
भनी करणी गरे को िनजले मौकाको कागजमा उ लेख
गरे बाट पीिडतलाई आफूमािथ भइरहेको ि याका बारे मा
पवू ान रहेको भ ने कुरा पिु हन आउने ।
जबज ती करणीको कारणले मा क याजाली
फाट्छ भनी अनमु ान गन सिकँ दैन । कुनै व तमु ािथ
खसेर, बा व तबु ाट ह तमैथनु गरे र, बा व तु योनीमा
वेश गराएर ज ता िविवध कारणबाट पिन मिहलाको
Hymen फाट्नस ने ह छ । अतएव सबै कारका
मानवीय यवहार फौजदारी काननू को िवषय हन
स दैन । जनु Conduct wrongful or harmful
कृ ितको ह छ य ता यवहार फौजदारी काननू को
िवषयव तिु भ पदछन् । फौजदारी काननू ले य ता
यि लाई दोषी दे दछ जसले फौजदारी काननू िवपरीत
काय गरे को ह छ । जबज ती करणीको कसरु थािपत हन
पीडकको य तो काय ज.क. को १ नं. को प रभाषािभ
समेिटनु पन ह छ । उमेर पगु ेको मिहला र पु षको
सहमितबाट करणी िलनिु दनु गरे को कायलाई ज.क. को
१ न.ं ले Unlawful Act मानेको पिन पाइँदनै । यसरी

काननू ले नै Unlawful Act भनी प रभािषत नगरे को
अव थामा सो कायलाई फौजदारी काननू िवपरीतको
काय मानी सजाय गन निम ने ।
सरकारी गवाह समेतले अदालतमा उपि थत
भई बकप नगरे को अव थामा अनसु धानको ममा
कागज गन यि ह को भनाइलाई माण ऐन, २०३१
को दफा १८ बमोिजम माणमा हण गन मनािसब
हँदनै । अतएव यस अदालतबाट िमित २०६८।६।२५
को मु ा दोहोरयाई
् हेन िन सा दान गन आदेशमा
उि लिखत आधार र कारणसँग सहमत हन नसिकने हँदा
यी ितवादीउपरको कसरु शङ्कारिहत तवरबाट पिु
भएको नदेिखएकाले ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट
सफाई िदने ठहरी सु कै लाली िज ला अदालतबाट
भएको फै सलालाई सदर हने ठहर गरे को पनु रावेदन
अदालत िदपायलको िमित २०६८।१।७ को फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः िदलीपराज प त
क यटु रः क पना बत ला
इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् ।
इजलास नं. ३
१
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०६७-CR-०९२९, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. श धू न म डलसमेत
दाबीबमोिजम सजाय हनको लािग कुनकुन
यि को कसको चोटका कारण िनज मृतक बेचन
यादवको मृ यु भएको हो प पमा खु न नआएको र
मृतकलाई यी ितवादीह ले मानपन
ु पवू रसइवीसमेत
रहेको िमिसल संल न कागज एवम् जाहेरवालीको
भनाइसमेतबाट के ही देिखँदनै । जाहेरवाली रहेक िनजक
ीमती तपे री यादवले जाहेरी िदँदा के ही यि ह को
नाम िकटानी गरी अ य १०/११ जना यि ह ले
अपहरण गरी मारे को भनी जाहेरी दरखा तमा उ लेख
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गरे को र अदालतमा आई बकप गदा फरक यहोरा
उ लेख गरे को िमिसल संल न कागजबाट देिखएको
अव थामा िवरोधाभाषपणू कुराको आधारमा कत य
यान मु ामा कुनै अिभयु लाई सजाय गनु यायोिचत
हँदनै । कत य यान ज तो जघ य अपराधमा सजाय
गदा सो कत य गरे को कुरा शङ्कारिहत तवरले पिु
हनपु दछ । शङ्काको भरमा सजाय गनु फौजदारी
यायका मा य िस ा तिवपरीत हन जाने ।
ततु वारदातको पृ भिू म र सङ्किलत सबदु
माण, अिभयु को बयान, जाहेरवालीको बकप
एवम् नेपाल सरकारको िनणयको आधारमा ितपिू त
रकम िलएको, च मिदद गवाहह को िवरोधाभाषपणू
बकप समेतका आधारमा ितवादी श धू न म डलको
हकमा िनजलाई सव वसिहत ज मकै द गरे को सु को
फै सला निमलेको हँदा के ही उ टी भई िनजले आरोिपत
कसरु बाट सफाइ पाउने तथा ितवादीह कम ि न
िमयाँ, िजवछ िमयाँ, जगिदश साद साह, िफरोज िमयाँ,
अकवर िमयाँ, फे कु म डलसमेत हकमा िनजह लाई
सफाइ पाउने ठहरी िसराहा िज ला अदालतबाट
िमित २०६६।९।८ मा भएको फै सला सदर हने
ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट िमित
२०६७।०३।२९ मा भएको फै सला र ितवादीह उपरको
आरोिपत कसरु शङ्कारिहत तवरबाट मािणत हने
अ य वत माण िमिसल सल
ं न रहेको नदेिखएको
हँदा यी ितवादीह फे कु म डल, मो. मु तिकम राइन,
मो. रजवान िमयाँ, रहमत िमयाँ, क हैया साद गु ा र
स यनारायण म डलले आरोिपत कसरु मा संल नता िथयो
भनी मा न निम ने भनी ितवादीह ले सफाइ पाउने गरी
िमित २०६६।११।९ मा िसराहा िज ला अदालतबाट
भएको फै सलालाई सदर हने ठहरयाई
् भएको पनु रावेदन
अदालत, राजिवराजको िमित २०६७।३।२९ गते भएको
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी नेपाल
सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
क यटु र: खगे कुमार ख ी
इित सवं त् २०७१ साल माघ ५ गते रोज २ शभु म् ।

२
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम साद
िम , ०७०-CI-०४५१, मोही नामसारी, िव णु साद
वगिमखा िव. सीताराम प कासमेत
मोहीका हकदार मोहीसँग एकासगोलमा
नरहेको अव थामा मोहीको मृ यु भएको अव थामा
ज गाधनीले जो कोहीलाई पिन मोही प याउन स ने
अव थामा ततु मु ामा मोहीसँग अलग भएका का छा
छोरा गणेशभ वगं िमखा िक. न.ं ३३६, ३४४, ३४०,
३३८, ३४६, ३४२, ३३७, ३४१ र ३४५ का ज गामा मोही
प याएकोलाई काननू िवपरीतको भ न िम ने नदेिखँदा
यस अदालतबाट मु ा दोहोरयाई
् हेन िन सा दान गदा
िलएको आधारसँग यो इजलास सहमत हन नस ने हँदा
ज गाधनीह ले नै िक.नं.३३६, ३४४, ३४०, ३३८,
३४६, ३४२, ३३७, ३४१ र ३४५ का ज गाको मोहीमा
पनु रावेदक वादीलाई नपाएकाले पनु रावेदक वादीका
नाममा उ ज गाह को मोही नामसारी हन नस ने गरी
भिू मसधु ार कायालय, भ परु बाट िमित २०६७।९।३०
मा भएको िनणयलाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट िमित २०६८।९।२५ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन
िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: अजनु साद कोइराला
क यटु र: खगे कुमार ख ी
इित सवं त् २०७१ साल फागनु १ गते रोज ६ शभु म् ।
३
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६८-CR-१०२४, १२१९, कत य यान
नेपाल सरकार िव. क चु भ ने मानबहादरु सनु ारसमेत,
क चु भ ने मानबहादरु सनु ार िव. नेपाल सरकार
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काननू ी यव था, ितपािदत िस ा त,
त य एवम् िववेचनासमेतको आधारमा

क चु भ ने मानबहादरु
सनु ारको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त : रमेश रजाल
क यटु र: खगे कुमार ख ी
इित संवत् २०७१ साल फागनु २७ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास नं. ४
१
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-१०२२, कत य यान,
ठुलीमाया चेपाङ िव. नेपाल सरकार
ितवादी कसरु मा इ कार रही बयान गरे को भए
तापिन ततु वारदात भएको य दे ने यि
कोही छै न । य दश नभए पिन यी पनु रावेिदकासँगै
सतु ेका ीमानको मृ यु भएको अव था छ । मृतकको
टाउकोमा चोट लागी रगत बगेको अव था िमिसलबाट
देिख छ । सहवल चेपाङ व थ अव थामा आई आ नो
घरमा सतु ेका र मृतकको टाउकोमा चोट ला नल
ु ाई सहज
मा न सिकँ दैन । चोट लागेकै अव थामा मृतक सतु ेको भए
यी पनु रावेिदकाले ह लाख ला गरी उपचारलगायतमा
आव यक काय गनपन
ु िथयो तर पनु रावेिदकाबाट यी
सबै काय भएको िमिसलबाट देिखँदनै । वारदातका िदन
पिन मृतक र ितवादीका बीचमा िववाद भएको यहोरा
मानबहादरु राईको बकप र संगीता जाको बकप बाट
देिखएको छ भने वारदातका िदन हामीबीच झगडा
भएको भनी पनु रावेिदकाले संगीता जालाई बताएको
कुरालाई पिन ततु मु ामा नजरअ दाज गन निम ने ।

ितवादीउपरको िकटानी जाहेरी परी जाहेरी
यहोरा पिु हने गरी बकप भएको, र सीसिहतको खाजा
खाँदा मृतक र ितवादीका बीचमा िववाद भएको, मृतक
र पनु रावेिदका घरमा सँगै सतु ेको अव थामा मृतकको
मृ यु भएको, मृतकको मृ यु हनभु दाअिघ र पिछ मृतक
र यी पनु रावेिदका ठुलीमाया चेपाङमा सँगसाथ रहेको
कुरा ितवादीको बयान र संगीता जाको बकप बाट
देिखएको, ितवादीसँगै सतु ेका मृतकको शरीरबाट रगत
बगेको, टाउकोमा चोट लागेको र सोही चोट पीडाबाट
मृतकको मृ यु भएको िमिसल सल
ं न कागजप ह बाट
देिखन आएकाले अिभयोग मागदाबीबाट सफाई पाउँ
भ ने ितवादीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
नसिकने ।
अिभयोग माग दाबीबमोिजम पनु रावेदक
ितवादीले कसरु गरे को ठहरयाई
् िनज ितवादी
ठुलीमाया चेपाङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
महलको १ नं. को कसरु मा सोही महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने
ठहरयाएको
सु िचतवन िज ला अदालतको फै सला
्
सदर गरे को पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित
२०६७।१०।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने
पनु रावेिदकाको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
पनु रावेदन अदातल, हेटौडाले ितवादी
ठुलीमाया तामाङलाई ऐनबमोिजम हने सजाय गदा चक
हने भनी १० वष कै द गन उिचत देखी राय लगाएको
स दभमा हेदा पनु रावेिदका र मृतकबीच लो ने वा नी
नाताका रहेका र पनु रावेिदका ितवादीको उमेर ६० वष
पगु ेको देिख छ । मृतक र ितवादी वारदातको िबहान
घरमा सँगै बसी र सी खाएका छन् भने िदउँ सो मनबहादरु
राईको पसलमा बसी खाजा (र सी मास)ु खाई फक आई
घरमा रहेको एउटै खाटमा सतु ेको अव थामा छ । मादक
पदाथ (र सी) खाएको अव थामा मृतक र ितवादीका
बीचमा सामा य िववाद भए पिन यानै िलने कृ ितको
िववाद रहेको नदेिखने ।
मृतकलाई लागेको चोटको कृ ित पिन कुनै
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धा रलो जोिखमी हितयारको योग भएको देिखँदनै ।
दवु ै िमलीजल
ु ी र सी खाई आफूले गरे को कुरामा कुनै
होस नभएको अव थामा यान मान इवीलाग नभई
साधारण लाठा ज तो हितयारको योग भएको यस
त यको रोहमा िनजलाई हन गएको ततु वारदातमा
पनु रावेिदका ितवादीलाई ऐनबमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय गदा चक पन देिखन आयो ।
पनु रावेदक ितवादी ठुलीमाया चेपाङलाई मल
ु क
ु
ऐन, अ.ब.ं को १८८ न.ं बमोिजम १० (दश) वष कै द
गदा पिन बढी देिखँदा िनजलाई ८ (आठ) वष कै द हने
ठहछ । पनु रावेिदका ितवादीलाई ८ (आठ) वष कै द
हने भएकाले िनजको अश
ं भाग सव व ग ररहनु नपन ।
इजलास अिधकृ त: लोकनाथ पराजल
ु ी
क यटु र : मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभु म् ।
२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०६९-WO-००१७, उ ेषण,
जगद बामिण ि पाठीसमेत िव. बु नादेवीमिण
ि पाठीसमेत
रट िनवेदकह ले दाबी िलएको िवषयमा
यी रट िनवेदकह र िवप ीका बीचमा िमलाप भै
िववादको अ त भइसके को देिखँदा रट िनवेदनको
औिच यिभ वेश गरी के ही बोिलरहन परे न । ततु
रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभु म् ।
३
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-WO-०४३२, उ ेषण, मनोज
नेपाल िव. इि दरा िसटौलासमेत
मु ाको कारवाहीको िसलिसलामा कुनै आदेश
बेरीतको भयो वा अमक
ु आदेश हनु पन हो वा होइन
भ ने ज ता िववाद मु ाको कारवाहीको िसलिसलाको
समयाविधस म सीिमत रह छ । मु ाको फै सला

भैसके पिछ भने फै सलाअनु प नै हने ह छ । िज ला
अदालतबाट मु ाको फै सला भैसके को र िमिसल चालु
अव थामा नभई ब द भैसके पिछ अब फै सलाउपर
पनु रावेदन परी िवचार हनस ने अव थाबाहेक यसिभ
रहेको आदेश बदर गनु नगनु वा कुनै आदेश गनु भनी
परमादेश इ यािद गन िम ने देिखएन । तथािप रट
िनवेदकले फै सलाबमोिजम िबगो भरी पाउनका लािग
िनवेदन गदाको बखत जेथा देखाई िनवेदन गन स ने
नै हँदा र यसरी देखाइएको स पि बाट ऋणीको अश
ं
भागस म रो का हने वा नहने, यसबाट असल
उपर
हने
ु
वा नहने िवषयमा अड्डाबाट यथोिचत िनणय हन स ने
नै हँदा ततु रट िनवेदनको अब कुनै औिच य नरहँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु परे न ।
ततु रट िनवेदन खारे ज हने ठहछ । रट िनवेदन खारे ज
हने ठहरे काले यस अदालतबाट िमित २०७०।९।११ मा
जारी भएको अ त रम आदेश वत: िनि य हने ।
इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभु म् ।
४
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-WO-०७२९, उ ेषण, आयरु न
िस ाकार िव. छोरी िस ाकारसमेत
यी िनवेदकले पािलफल गा.िव.स. को ज गाको
मचु ु का गदा क ितपरु नगरपािलकाका मािनस सा ी
रािखएकाले सो मचु ु का रीतपवू क छै न भनी िलएको
िजिकरका स ब धमा हेदा, सािबक पािलफल गा.िव.स.
वडा नं. ९ हाल क ितपरु नगरपािलका ६ मा समावेश
भएको भ ने िमिसल संल न िकितपरु नगरपािलकाको
िसफा रसप बाट देिखँदा िकितपरु नगरपािलका वडा
नं. ६ का मािनसह सा ी बसी मचु ु का खडा भएको
देिखँदा िनवेदकको उ िजिकर वत: खि डत भै रहेको
छ । यी िनवेदकले डोरको तारे ख िलई अनपु ि थत
रहेको भ ने उ चलन मचु ु काबाट देिखँदा आफूलाई
रोहबरमा नराखी भएको काय काननू स मत छै न भनी
िलएको िजिकर पिन ितलायक देिखएन । यसका
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अित र दाबीको िक.नं. ६७ को जगगा
् उपरो चलन
मचु ु काबमोिजम िक ाकाट भई बाटोसमेत कायम
गरी यी िनवेदक तथा यथ ह का नाममा दा.खा.
नामसारीसमेत भइसके को िमिसल संल न ज गाधनी दता
माण पजू ाको ितिलिपबाट देिखएको छ । यस कार
मातहत िनकायबाट काननू बमोिजम अि तम भएको
फै सला काया वयनको काय स प न भएको देिखँदा
िनवेदन दाबीबमोिजम आदेश जारी हन नस ने हँदा
सव च अदालतबाट भएको अि तम फै सलाबमोिजम
िनवेदन दाबीको िक.न.ं ६७ को ज गा नरमगरम िमलाईतफ
कायम गरी खडा भएको चलन मचु ु का र सो चलन
मचु ु कालाई सदर गन गरे को काठमाड िज ला अदालत
र पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेश काननू बमोिजम
नै भएको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
हनस ने अव था देिखन आएन । ततु रट िनवेदन
खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल जेठ १७ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६७-RC-००५६, ०६८-CR-०१६१,
कत य यान, नेपाल सरकार िव. ठग ठे िव.क., ठग ठे
िव.क. िव. नेपाल सरकार
धा रलो हितयारसमेतको योग गरी
पटकपटक हार गरे पिछ यान जानस छ भ ने सहज
अनमु ान गन सिक छ । यसरी आ नो कायबाट कसैको
यान जानस ने पवू ि (fore see) हने अव थामा
यहाँ दरु ाशय (Malice) त व रहेको ह छ । तसथ
आफूले गरे को कायबाट यान मनस ने देिखएको रोहमा
यानस ब धी महलको ५ नं. को अव था भएको भ न
निम ने ।
ितवादी ठग ठे िव.क.ले मृतक झटके
िव.क.को आवेश े रत ह या गरे को नभई जोखीमी
हितयार योग गरी ह या गरे को देिखएकाले िनज
ठग ठे िव.क.लाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको

१४ नं. बमोिजम काननू ी यव थासँग सािम यता
रा ने भनी १०(दश) वष कै द हने ठहरयाएको
सु
्
का क िज ला अदालतको उ टी गरी अिभयोग माग
दाबीअनसु ार मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने
ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित
्
२०६६।११।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
पनु रावेदक ठग ठे िव.क. लाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै द हने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको
्
िमित २०६६।११।२६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा चक
पन देिखँदा पनु रावेदक ितवादी ठग ठे िव.क.लाई
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. को १८८ नं. बमोिजम १० (दश) वष
कै द हने ठहछ । ितवादीलाई १० वष कै द हने भएकाले
िनजको अंश भाग सव व ग ररहनु नपन ।
इजलास अिधकृ त: लोकनाथ पराजल
ु ी
क यटु र: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभु म् ।
६
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CR-११११, वैदिे शक रोजगार
कसरु , नेपाल सरकार िव. िशवराज तामाङ
िमिसल सल
ं न त यगत आधार माणबाट
ितवादी िशवराज तामाङ िव को वैदिे शक रोजगारको
कसरु मािणत हन सके को नदेिखँदा िनजलाई आरोिपत
कसरु बाट सफाइ िदने ठहर गरे को वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणको फै सला िमलेको नै देिखन आएको हँदा
ितवादी िशवराज तामाङले अिभयोग दाबीबाट सफाइ
पाउने ठहर गरी वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट
िमित २०६९।५।११ मा भएको फै सला िमलेकै हँदा सदर
हने ठहछ । वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: किपलमिण गौतम
इित सवं त् २०७२ साल जेठ ७ गते रोज ५ शभु म् ।
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७
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०३३६,
ब दी य ीकरण, निजबनु बेगम खाँ िव. िज ला वन
कायालय, बाँकेसमेत
पनु रावेिदका निजबनु बेगम खाँलाई िज ला
वन कायालय बाँकेको िमित २०५७।८।२० को
फै सलाले १ वष कै द र २११५१।- ज रवाना भएको
देिख छ । उ फै सला काया वयनका ममा िनवेिदका
निजबनु खाँ प ाउ भै फै सलाले कायम भएको कै दसमेत
भु ानका लािग थनु ामा रहेकामा ततु पनु रावेदन यस
अदालतमा िवचाराधीन रहेकै अव थामा िनजलाई
लागेको कै द भु ान भई िनज निजबनु बेगम खाँले
फै सलाले लागेको ज रवाना नगदै बझु ाई कारागारबाट
छुिटसके को भनी िमिसल संल न कारागार कायालय
नेपालग ज बाँकेको च.नं. ४७० िमित २०७०।६।३
को प बाट देिखन आएकाले पनु रावेदनमा िनवेिदकाले
माग गरे अनु प पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
आदेश िमले निमलेको भ ने स ब धमा त यिभ वेश
गरी िनणय िदनपु न योजन नै समा भइसके को देिखँदा
ततु पनु रावेदनको योजन नै समा भइसके को देिखई
पनु रावेिदकाको मागबमोिजमको ब दी य ीकरणको
आदेश जारी ग ररहनु परे न । ब दी य ीकरणको िनवेदन
खारे ज गन गरे को पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
िमित २०६९।३।१७ को आदेश सदर हने ठहछ ।
पनु रावेिदकाको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: किपलमिण गौतम
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ जेठ १४ गते रोज ५ शभु म् ।
८
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., २०६९-CR-०४२०, लटु पीट,
िशव साद भ डारी िव. य बहादरु भ डारीसमेत
ज गाधनी आ मको िनणय एवम् बाली बझु ी
िदएको रिसदसमेतबाट दाबीका ज गामा भोग कमोद
दवु ै प बाट नै भएको भ ने देिखएको र मोिहयानी हक

को कसको र के कित हने भ ने िवषयमा अदालतबाट
ारि भक पमा त य सङ्कलन गरी याय िन पण
नहने हँदा र लटु िपटको वारदात थािपत हन नसके को
यस अव थामा सु दाङ िज ला अदालतको फै सला
उ टी गरी वादी दाबी नपु ने ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत,
तल
ु सीपरु दाङबाट भएको फै सलालाई अ यथा भ न
िम ने देिखन नआउँ दा मािथ उि लिखत आधार र
कारणबाट सु फै सला उ टी गरी लटु िपटको वादी दाबी
नपु ने ठहर गरी पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु , दाङबाट
िमित २०६८।११।२८ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ त: किपलमिण गौतम
क यटु र: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७२ जेठ १४ गते रोज ५ शभु म् ।
९
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल., ०७१-WH-००५७,
ब दी य ीकरण, महे मोहन काय थ िव. कारागार
कायालय, जग नाथदेवल, काठमाड समेत
जनु कुरा िसधा र सोझो अथमा गन पाइँदनै
यो कुरालाई प रब ध िमलाई बाङ्गो तबरबाट पिन गन
पाउने हँदनै । यसरी द ड सजायको ३८(१) न.ं को काननू ी
ावधानलाई िन तेज पान तबरबाट बढी थनु ामा बसेको
अविधलाई रकममा प रणत गरी िनवेदकलाई थप ४ वष
कै द तोके को काय काननू अनु पको भनी मा न निम ने ।
ज रवाना ितन सि दन भनी कागज गनका
हकमा ज रवाना नितरे बापत कै द ठे दा मु ा पपु का
ममा थनु ामा बसेको बढी अविधलाई द ड सजायको
३८(१) नं. बमोिजम हनस ने ज मा कै द अविध (बढीमा
४ वष) मा क ा गरी बाँक अविधका लािगमा कै द
ठे नु पनमा लिलतपरु िज ला अदालतको तहिसल
शाखाबाट थनु ामा बसेको बढी अविधलाई ज रवानातफ
कटाई बाँक ज रवानाबापत भनी परु ै ४ वषको
अविधको लािग कै द ठे िकएको काय उ ३८(१) नं.
को काननू ी ावधानअनु प रहेको देिखएन । िनवेदक
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मु ा पपु का ममा थनु ामा बसेको बढी अविध १ वष
१० मिहना २२ िदन र कै द ठे िकएको िमित २०६९।६।९
देिख हालस म कै दमा बसेको अविध जोड्दा िनजले
ब नपु न ४ वषको कै द अविध िमित २०७१।७।१७ मा
नै भु ान भैसके को देिखँदा रट िनवेदक महे मोहन
काय थलाई आजै थनु ामु ग रिदनु भनी िवप ीह का
नाममा बि द य ीकरणको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित सवं त् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभु म् ।
१०
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल., ०६७-CI-०९२५, िनषेधा ा,
सनु ैना यादवनी िव. ल वती यादवसमेत
पनु रावेदकले जनु िलखतबाट आ नो हक
भएको भनी दाबी िलएका छन् सो िलखत घरसारको
रहेको तथा सोबमोिजम िनजले आ नो हक, भोग, ितरोको
माण देखाउन नसके को अव थामा अदालतबाट
काननू बमोिजम भएको िललामी ि या, सोबमोिजमको
चलनपजू र बकसप को िलखतबाट दाबीको ज गा
िवप ी नवलिकशोर यादवको नाममा कायम रहेको
देिख छ । यसरी दाबीको ज गामा यी पनु रावेदकको
िनिववाद हक रहेको अव था देिखँदनै । हकमा िववाद
रहेको अव थामा िनषेधा ाको िनवेदनको े बाट सबदु
माण बझु ी यसको वा उसको हक पु छ भ न िम ने पिन
देिखन नआउने ।
िनवेदकको िनिववाद हक थािपत नभएको
ज गामा अदालतबाट िललाम सकार भै चलन पजू
ा गरी र पास भएको िलखतवाला िवप ीले
बनाउन लागेको घर नबनाउन िनषेधा ाको आदेश
जारी ग रपाउँ भनी माग गरे को देिखँदा मागबमोिजम
िनषेधा ा जारी गन िमलेन । िनवेदन खारे ज हने
ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
्
२०६७।४।३० को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न

नस ने ।
इजलास अिधकृ त: स तोष साद पराजल
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल जेठ १० गते रोज १ शभु म् ।
११
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल., ०७१-RC-००४१, कत य
यान, नेपाल सरकार िव. ल मी भ ने िव णु अयाल
ितवादी ल मी भ ने िव णु अयाल
Psychosis रोगबाट पीिडत रहेको देिखँदा िनज
ितवादीबाट वारदात घटेकै अव थामा पिन छोरालाई
मानपन
ु कुनै कारण नै नभएको र छोरा म रसके पिछ पिन
िनज उ कने, भा ने तथा लास दबाउने, िछपाउने यास
नगरे कोबाट आफूले गरे को कामको प रणाम थाहा पाउन
स ने ि थितमा रहेको भ न सिकने अव था देिखन
सके को छै न । ितवादी ल मी भ ने िव णु अयालले
आ नो छोराको यान मान मनसायअनु प योजना बनाई
यान मान काय गरे को पिन देिखँदनै । कुनै पिन फौजदारी
दािय वमा कसरु दार ठहर गनको लािग ितवादीमा
मृतकको यान मान मनसाय, सोबमोिजमको योजना
एवम् योजनाअनु पको कायसमेत भएको हनपु छ ।
फौजदारी अपराधपणू हन यि को आपरािधक काय
(Actus Reus) र आपरािधक मनसाय (Mens Rea)
दोषयु हनपु न ह छ अथात् कुनै पिन वारदातका लािग
अिभयु ले मनसाय े रत भै वारदात घटाउने योजना
षड्य , तयारीका चरणह पार गरी आपरािधक
कायको चरणमा पगु ेको हनपु छ । मानिसक अस तल
ु न
भएको यि मा कुनै इ छाशि हँदनै । य तो
इ छाशि को अभावमा आपरािधक मनसायको िसजना
हन पिन स दैन । मानिसक अस तल
ु न भएको यि मा
आ नो कामको कृ ित र प रणाम छुट्याउन स ने
मताको पिन अभाव रहने भएकाले ितवादीले जानी
बझु ी दरु ाशय मनसायका साथ वा िणक आवेशमा
आई आ नो छोरालाई मारे को भ न सिकने अव था
पिन छै न । यस ि थितमा ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन,
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यानस ब धी महलको १३(३) नं. अनसु ार सव सिहत
ज म कै द ग रपाऊँ भ ने अिभयोग माग दाबी पु न स दैन
र Psychosis रोगबाट पीिडत भै मानिसक अस तल
ु न
भएको अव थामा यी ितवादी ल मी भ ने िव णु
अयालले आ नो छोरा च का तको यान मारे को
देिखँदा मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको १ नं. अनसु ार िनज
ितवादीलाई के ही सजाय गनु नपन गरी सफाइ पाउने ।
अतः उि लिखत आधार कारणह बाट
गु मी िज ला अदालतबाट ितवादी ल मी भ ने
िव णु अयाललाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
१३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द हने ठहर
गरे को फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन अदालत
बटु वलबाट िमित २०७०।५।३ मा भएको फै सला
निमलेकाले साधक उ टी भै ितवादी ल मी भ ने िव णु
अयालले आरोिपत कसरु बाट सफाइ पाउने ।
इजलास अिधकृ त: मीना गु ङ
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७१ साल फागनु २९ गते रोज ६ शभु म् ।

एक वा यको योग गरी िवप ी आयोगले २०६१
सालको का.स.म.ू फारामलाई याद नाघी दता भएको
ठहरयाई
् िनवेदकलाई अङ्क दान नगरे को िवप ी
आयोगको िनणयले िनवेदकको हकमा याियक मनको
योग गरे को मा न नसिकने ।
अित र शैि क यो यताको थम ेणीबापत
ा गन ५ अङ्क गणना नगरे को िश क सेवा आयोग
िनयमावली, २०५७ को िनयम ३०(१) को िवपरीत छ
भ ने िनवेदन िजिकर छ त स ब धमा कािशत बढुवा
सचू ीमा िनवेदकको नाम .स.ं ५ मा परे को भए पिन
आफूले पाउनु पन अित र शैि क यो यताको थम
ेणीबापत ा गन ५ अङ्क गणना हनपु नमा सो
नगरे को कारणले आ नो नाम यो यता मको ५ नं. मा
पन गएकाले उ अङ्क दान गरी योभ दा मािथको
यो यता ममा आ नो नाम समावेश ग रपाउँ भ ने िजिकर
िलई िनवेदकले सु मा कािशत बढुवा सचू ीउपर उजरु
गनपछ
समयमा नउठाएकाले अब यो को
ु ।उ
खास सा दिभकता नदेिखने ।
लामो कालदेिख कायरत् यि लाई पनु ः
त लो पदमा झानबाट
िनजमा अकारण सेवा ित
ु
उदासीनता उ प न हने र िनजको सामािजक ित ामा
पिन ास आउने स भावना उ प न हने अव था आउन
स छ । यसो हनु िव ाथ , िव ालय, रोजगारदाता र
िश कसमेत कसैको िहतमा पिन ये कर हने देिखँदनै ।
यस प र े यमा िवप ी रामराज पो ेलको बढुवा बदर
गनु यायको रोहमा उपयु नहने हँदा िनजको बढुवा
पिन कायमै रहने ठहछ । िमित २०६७।९।२८ देिख नै
िनवेदकलाई उि लिखत िव ापन नं. ००५/०६६-६७
को मा यिमक िश क ि तीय ेणीको पदमा िमित
२०६७।५।११ कै जे ता म कायम गरी बढुवा िदनु साथै
िवप ी रामराजको बढुवा पिन कायमै रहने हँदा कदािचत
पद िसजना गनपन
ु भए सो गरे र भए पिन िनज रामराज
पो ेलको पिन बढुवा कायम गनु भनी िवप ीह
िश क सेवा आयोग सानोिठमी भ परु , िश क
सेवा आयोग, े ीय बढुवा सिमित म यपि मा चल
सख
ु त, िज ला िश ा कायालय जाजरकोट र भानभु

इजलास नं. ५
१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६७-WO-०७९३,
उ ेषण/परमादेश, भ बहादरु ओली िव. िश क सेवा
आयोग, सानोिठमीसमेत
आफूले येक वषको का.स.म.ू समयमा
भरे को र धाना यापकलाई पिन समयमा बझु ाएको
भ ने िनवेदकको िजिकर म यमा चल े ीय िश ा
िनदशनालयको िनणयबाटसमेत समिथत भएको
अव थामा यसमा िन प छानिबन अथात् का.स.म.ू
कुन िमितमा िव ालयमा दता भयो र कुन िमितमा
आिधका रक ठाउँमा पु यो यी सा दिभक कुरा हेरी सदर
गनपन
ु भए सदर र अ यथा गनपन
ु भए सोही िनणय
गनपनमा
सो के ही नगरी िनणयका लािग ासङ्िगक
ु
कुराको उ लेख नै नगरी याद नाघी दता भएको भ ने
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मा यिमक िव ालय, लहँ, जाजरकोटका नाममा
परमादेशको आदेशसमेत जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: कृ ण साद पौडेल
क यटु र: पा महजन
इित संवत् २०७१ साल माघ २७ गते रोज ३ शभु म् ।
२
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६७-CR-०५७७, ०९२३, ०७५५,
जीउ मा ने बे ने, वीरे कुमार मेहता िव. नेपाल सरकार,
म टु भ ने िवजयकुमार मेहता िव. नेपाल सरकार, मनोज
भ ने देवकुमार मेहता िव. नेपाल सरकार
ितवादीह ले पीिडत बािलका बश
ं ीका
गु ालाई नेपाल रा यबाट िवदेश भारतको पटना भिू ममा
परु याई
् बीच बीचमा िफरौतीसमेत माग गद अ तमा भा. .
३ लाखमा िब गन बैनासमेत िलएको भनी सािबत
भैरहेको अव था र अ य सङ्किलत सबतु माणसमेतबाट
िनजह ले िब गन उ े यले िवदेश भारत लगेको पिु
भैरहेको अव था हँदा िनजह को काय उि लिखत
ऐनको दफा ३ र ४ अ तगतको कसरु िभ पदन भ न
निम ने ।
िफरौतीको लािग अपहरण गरे को भ दैमा
र िफरौती माग गदमा त काल शरीर ब धक तथा
अपहरणस ब धी काननू िथएन, यसैले हा ो काय जीउ
मा ने बे नेिभ पदन भनी िलएको िजिकर काननू स मत
देिखँदनै । रा य यव थाले किह यै पिन द डिवहीनताको
प रक पना गदन । जनु सक
ु ै आपरािधक कायलाई कुनै न
कुनै काननू को प रिधिभ राखी य तो आपरािधक काय
गनलाई सजाय िदनु रा यको दािय विभ पछ र रा यको
फौजदारी काननू ले यस कुरालाई िनयिमत र िनयमन
गदछ । ततु मु ामा यी पनु रावेदन ितवादीह को
काय
पमा जीउ मा ने बे ने काय (िनय ण)
ऐनअ तगतको कसरु देिखन आएकाले ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकरिसत सहमत हन नसिकँ दा यी
ितवादीह लाई जीउ मा ने बे ने काय (िनय ण)
ऐन, २०४३ को दफा ८(१) बमोिजम जनही कै द वष
१० सजाय हने ठहरयाई
् सु ले गरे को फै सलालाई सदर

ठहरयाई
् गरे को पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
२०६७।०२।०५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर
पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: उमानाथ गौतम
क यटु र: पा महजन
इित संवत् २०७१ साल माघ १४ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६७-CR-०५६८, ०४५८, कत य
यान, गगन भ ने होमबहादरु राई िव. नेपाल सरकार,
नेपाल सरकार िव. दीपक याक िल बसु मेत
ितवादीको कत यबाट मृतक ेमबहादरु
राईको मृ यु भएको ठहर गरी िनजलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) बमोिजम ज मकै दको
सजाय हने ठहरयाई
् सु अदालतले गरे को फै सला सदर
गरे को पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला बेमनािसब
भ न निम ने ।
अ य ितवादीह
ितवादी होमबहादरु
राईको साथ लागी मृतक ेमबहादरु राईको घरस म
पगु ेको भए तापिन िनजह ले पिन कुटिपट गरे को
भ ने कुरा पिु हन नआएको र िनजह ले अदालतमा
आफूह ले कुटिपट गरे मा इ कार रही बयान गनको
ु
साथै वारदात थलस म गएको वीकार गरे को र वादी
प ले िनजह ले पिन कुटिपट गरे को देिखने ठोस सबतु
माण ततु गन नसके को अव थामा िनजह को काय
मृतकलाई कुटिपट गन मत स लाहमा पसेको भए पिन
वारदात थलमा पगु ी कुटिपट के ही नगरी बसेको देिखन
आई िनजह लाई उ महलको १७(३) अनसु ार २
वष ६ मिहना कै द गन गरे को पनु रावेदन अदालतको
फै सलालाई पिन बेमनािसब भ न निम ने हँदा ितवादी
होमबहादरु राईलाई यानस ब धीको महलको १३(३)
बमोिजम सु ले ज मकै दको सजाय गन गरी गरे को सु
फै सलालाई सदर गरी र अ य ितवादीह लाई पिन
सोही महलको १३(३) बमोिजम ज म कै दको सजाय गन
गरी गरे को सु को फै सला उ टी गरी िनजह लाई सोही
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महलको १७(३) बमोिजम २ वष ६ मिहना कै द सजाय
गन ठहरयाई
् भएको पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित
२०६७।०१।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । ितवादी होमबहादरु राई र वादी नेपाल सरकार
दवु ै प को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: उमानाथ गौतम
क यटु र: पा महजन
इित संवत् २०७१ साल माघ १४ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६८-WO-११७८, उ ेषण, देवनारायण
यादवसमेत िव. िजिनसलाल यादवसमेत
त लो तहको अदालतमा कारवाहीयु
अव थामा रहेको मु ालाई असर पन गरी रट े बाट
आदेश जारी गद जाने हो भने यायमा िढलाई हन
जा छ । यसैगरी अंश मु ामा तायदाती माग गन गरी
भएको आदेश भनेको मु ाको फै सलामा असर पन
हक अिधकारको िवषय िव मान भएको र त लो
तहमा िवचाराधीन मु ामा प ह को हक अिधकारमा
तलमािथ पन गरी रट े बाट बो नसमेत िम ने
नदेिखने ।
मख
ु निमलेको िवषयमा माणको िववेचना
गरी मानो छु एको िमित कुन हो भनी यिकन गन काय
रट े बाट हेरी िनणय गन िम दैन । माणको रोहमा जनु
िमितमा मानो छु एको देिख छ यही नै कायम हनपु न
ह छ । त लो अदालतमा चलेको मु ाबाटै िव े षण गरी
मु ा फै सला हँदा कुन िमितलाई मानो छु एको िमित
कायम गन हो सो गन रट े बाट निम ने हँदा ततु
िनवदन दाबी खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल चैत १५ गते रोज १ शभु म् ।
५
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६६-WO-०३०५, उ ेषण/परमादेश,
राजे यादव िव. मालपोत कायालय, महो रीसमेत

िनवेदकले अकाको हक भोग र वािम वमा
रहेको ज गालाई िकत गरी हकवालालाई दःु ख िदएको
देिखयो । सरकारी कागज क त गरी िनवेदकले आफूले
गरे को अपराध लक
ु ाउनको लािग अदालतको असाधारण
अिधकार े हण गरी वेश गरे को देिखँदा िनवेदक
याय ा गन असल िनयतका साथ अदालत वेश गरे को
नदेिखने ।
अदालत याय ा गनको लािग आउने
ठाउँ हो । कसैलाई दःु ख िदन, जालझेल गन अदालत
आउनु दभु ा यपणू हनजा छ । दःु ख िदन, फसाउन, िनणय
काया वयनबाट रो न, सकारा मक प रवतनलाई रो न,
असल िनयतका िनणयलाई रो न कायिविधका अनेक
िछ बाट नकारा मक योजनका लािग अदालतको
असाधारण े योग गरी अदालत वेश गनु रा ो
नमािनने ।
अदालत सबैको लािग सधै ँ खल
ु ा ह छ जसको
मल
ू योजन याय ाि नै हो । यसैले अदालतमा
यायको लािग हनपु दछ । असाधारण अिधकार े
संिवधानले िवशेष अव थाह का लागी दान गरे को
देिख छ । यि को मौिलक अिधकारको संर ण
वैकि पक मा यमबाट गन स दास म असाधारण
अिधकार े आकिषत हने पिन देिखँदनै । नेपालको
अ त रम सिं वधान २०६३ को धारा १०७(२) मा
भएको यव थाअनसु ार यि को मौिलक अिधकारको
हनन् हन निदन एवम् सरं ण गन सव च अदालतले
असाधारण अिधकार े को हण गरी पणू याय हेतु
आदेश जारी गन स दछ । तर ततु िनवेदनमा आफै ले
अकाको ज गाको ज गाधनी माण पजु ा िकत गरी
आ नो बनाई अ लाई अनाव यक हैरानी िदई गलत
कामको लािग यस अदालतको असाधारण अिधकार े
योग गनु िबड बनापणू देिखन आउने ।
काननू यवसायी काननू ी शासनका संवाहक
हन् । यायका पहरे दार हन् । सश
ु ासनका िहमायती
हन् । समाज प रवतनका अगवु ा हन् । सं कृ ितका
संर क हन् । अ यवसायभ दा काननू यवसाय
पृथक खालको यवसाय हो । यसैले काननू यवसाय
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पणू पमा Justice oriented हनपु दछ । काननू
यवसायीले यायको मागलाई सरल र सहज पमा
डोरयाउन
स नु पदछ । अनाव यक मु ाको िभडले सही
्
याय खो नेको यायसमेत भािवत हन जाने हनाले
गलत मनसायसिहत मु ा गन वृि को अ य हन ज री
देिख छ । यसका लािग काननू यवसायीको सहयोग
वा छनीय हन जा छ । नैितकता र काननू दवु ै पर परमा
स बि धत एवम् छुट्याउन नसिकने गरी गाँिसएका
िवषयव तु हन् । दवु ैले मानव मू यलाई बढाउन म त
परु याउँ
् दछन् । नैितकतालाई मापन गन मानक नभए पिन
यसको मू यलाई कम आँ न सिकँ दैन । नैितकतािवहीन
पेसाको क पनासमेत गन सिकँ दैन । अिधकार े को
प तामा याय िछटो छ रतो हनजा छ । जसबाट
यायका उपभो ा, काननू यवसायी एवम् यायका
स पणू सरोकारवालाह लाई सरलता र सहजता हन
जा छ । यसरी अनाव यक अव थामा असाधारण
अिधकार े को हण गनह लाई रो नमा काननू
यवसायीको ठूलो हात हन जाने हँदा काननू यवसायीको
यसतफ िवशेष यान जान ज री देिखने ।
िनवेदकले मागदाबी िलएको ज गाको ज गा
धनी माण पजु ा नै िनवेदक वयमले
् सरकारी कागज
क त गरी न कली ज गा धनी माण पजु ा बनाई
िलएको ठहर गरी सरकारी कागज क त (स.फौ.न.ं
३७-०६६-००६५१) ०६९-CR-००५४ मु ामा िनज
िनवेदक राजे यादवलाई क त कागजको १२ न.ं
अनसु ार १ वष कै दसमेत हने ठहराई महो री िज ला
अदालतबाट िमित २०६९।१०।२५ मा फै सला भएको
देिखँदा सो ज गा आ नो भनी िलइएको िनवेदकको
माग दाबीको औिच यता देिखन नआएबाट िनवेदकको
िनवेदन मागमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु अव थाको
िव मानता नदेिखँदा ततु िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ तः राम साद पौडेल
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल चैत १० गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
ी ओम काश िम , ०६९-WO-०२०७, उ ेषण
परमादेश, नारायण साद सापकोटा िव. माननीय िश ा
म ी, िश ा म ालय, के शरमहल, काठमाड समेत
आफले िनयम ि याशील भएको आधारमा
िव ालयको नाममा िनवेदकको मातािपताको नाम
जोड्ने भनी िनणय गरे कामा सो िनणयलाई िश ा
म ालय आफै ँ ले ऐन िनयमिवपरीत मनोगत आधारमा
बदर गन पाउने काननू ी यव था रहे भएको नदेिखँदा
िश ा म ीबाट िमित २०६८।१०।२३ मा भएको
पिछ लो िनणय अवैध देिखन आउने ।
नाम प रवतन गन सहमितयु िनणय
भएपिछ उ च मा यिमक िव ालय कायम
भएमा भैसके को नामकरण कायम नरहने काननू ी
यव था नरहेकाले नयाँ नामकरणका अ कुरा
यथावत् राखी मा यिमक िव ालयको स ामा
उ च मा यिमक िव ालय उ लेख हनु कुनै बाधा
नदेिखने ।
नेपाल राि य उ च मा यिमक िव ालय
जबटा
ु गागरतालको नाममा नेपाल राि य च गङ्गा
उ च मा यिमक िव ालय भनी च गङ्गा थ न
काननू ले कुनै छे कबार नलगाएको र सहयोग रकममा
वृि गन िनयम १५४(३)को संशोधन यव था लागू
हनअ
ु गावै िनवेदकसमेतबाट उ िनयमले तोके को
. १,००,०५०५।– ज मा भै नामकरणका स ब धमा
िनणयसमेत भैसके को देिखँदा िनवेदकको मागबमोिजम
िश ा म ालयको िमित २०६८।१०।२३ को
मि तरीय िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर भै
िनवेदक िव ालयको नाम नेपाल राि य च गङ्गा
उ च मा यिमक िव ालयसमेत कायम गनु भनी
िवप ीह का नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी
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हने ।
इजलास अिधकृ त: बस तजङ्ग थापा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु ८ गते रोज शभु म् ।
२
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CI-०४९२, िनणय दता
बदर हक कायमसमेत, भपू ालदास े िव. देवे साद
े
माणको पमा ततु भएको म जरु नामा
िलखतका स ब धमा नै प ले जालसाजीको खडा
गरे को अव थामा सो िवषयलाई टुङ्गोमा नपरु याई
्
मु ाको फै सला गनु काननू सङ्गत हने नदेिखने ।
जालसाजीतफ ठहर नगरी सु काठमाड
िज ला अदालतबाट िमित २०६६।३।२८ मा भएको
फै सलालाई बदर गरी जो जे बु नु पन माण बझु ी
जालसाजीतफसमेत ठहर गरी कारवाही िकनारा
गनको लािग प ह लाई ता रख तोक
ततु
िमिसल सु काठमाड िज ला अदालतमा पठाई
िदने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
्
२०६७।८।२८ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृ तः गेहे राज रे मी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित सवं त् २०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभु म् ।
३
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
जगदीश शमा पौडेल, २०६७-WO-०८७३, उ ेषण
/ परमादेश, सिु नता पौडेल िव. लोकसेवा आयोग,
के ीय कायालय, अनामनगरसमेत
िनवेिदका कायरत् रहेक सेवा शासन
सेवा र समहू सामा य शासन समहू भएको र िनजले
दरखा त िदएक सेवा शासन सेवा भए पिन समहू
राज व समहू भएकाले िनवेिदका कायरत् रहेक समहू
र दरखा त िदएक समहू लाई यौटै समहू नभएकाले
िनवेिदकाको हकमा उ िन.न.ं ३९ लाई मा दासमेत

सो िनणय आकिषत हन नस ने एकाितरको अव था
छ भने आयोगको २०६५।१२।३१ को उ िनणय
सोझै िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७(७)
एवम् ऐ. िनयमावली २०५० को िनयम १४(३) को
प ीकरणिवपरीत भएको र उ िनणयलाई आयोगले नै
समथन गन नसक यसलाई अमा य गरी अक यव था
ग रसके को हँदा सो २०६५।१२।३१ को िनणयको सहारा
िलई िनवेिदकालाई िव ािपत पदमा उ मेदवार हन र
परी ा आिदमा सहभागी हनबाट वि चत गन िम ने
नदेिखने ।
िव ापनको य (ढ) मा समावेशी समहू को
पदह का परी ामा समान ेणीको हैिसयतले समावेश
गराइने छै न भनी उ लेख भएको पाइ छ तर सो य
(ढ) काननू िवपरीत भएकाले उि लिखत िव ापनमा
भाग िलन िनवेिदका अयो य नै नरहेक य तो काननू ी
कुरामा काननू िवपरीतको वतः शू य
यअनसु ार
िनवेिदकालाई ित पधाबाट वि चत गनु भनेको सो
यलाई मा यता िदनु ह छ । तथािप सो यबमोिजम
उ कुरा खु ने गरी दरखा तको नमनू ा बनाई दरखा त
िवतरण गनु पन वा ततस् ब धमा थप कागज गराउनु
पनमा आयोगले सो के ही गन नसके को देिखँदनै । यसरी
िनजामती सेवा िनयमावली २०५० को िनयम १४(३)
को प ीकरणिवपरीत रहेको भ ने बझु ी आयोगले
यसस ब धमा थप कुनै वा ता नगरी दरखा तमा
पिन त स ब धमा कुनै यहोरा नराखी िनवेिदकाको
दरखा तलाई वीकार ग रसके को अव थामा वतः
अमा य िनणयको आड िलई िनवेिदका यो पदमा
दरखा त िदन अयो य भएक भनी िनजलाई कारवाही
गरे को आयोगको कामकारवाही काननू िवपरीत देिखन
आउने ।
िनवेिदकाको शैि क यो यता नपगु ेको,
नाग रकता माणप नभएको, शैि क माणप ह
मा यता ा नभएको वा क त भएको, वा िनजले
परी ामा अिनयिमतता गरे क वा िनजले िनयिु
पाउनका लािग भनसनु आिद गैरकाननू ी उपाय
अवल बन गरे क ज ता आधारभतू अयो यता देखाउन
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सिकएको छै न । िव ािपत पदमा दरखा त िदने फाराम
िवप ी आयोगले नै उपल ध गराएको छ । दरखा तका
जित दफा वा शीषक छन् याशीले ती सबै भन हो ।
दरखा तले जनु कुरा उ लेख नै गरे को छै न वा खोजेको
छै न सो कुरा पिन िनवेिदकाले खल
ु ाउनु पन र नखल
ु ाएमा
िनज दि डत हने भ नु यायपणू नहने ।
लोकसेवा आयोगको दरखा त फाराम
हेदा यसको ख ड (घ) मा अनभु वस ब धी िववरण
(दरखा त फाराम भरे को पदको िव ापनको लािग
अनभु व तथा िवदाको िववरण आव यक भएमा
मा उ लेख गन) भ ने यहोरा रही यसको देहायमा
कायालय, पद, सेवा/समहू /उपसमहू , ेणी/तह, थायी/
अ थायी/करार, अविध देिख/स म भनी उ लेख भएको
पाइ छ । यो यव था उ मेदवारलाई सिजलो पानका
लािग बनेको यव था हो । िनयिु पाउनका लािग
उपयोगी देखेमा यस कुराको िन पण उ मेदवारले नै गरी
अनभु वस ब धी त याङ्क िदनपु न ह छ । यो यव था
उ मेदवारको अयो यता िसजना गनको लािग नबनेको
र यसमा जनु सक
ु ै अव थामा पिन आफू कायरत रहेको
यहोरा खल
ु ाउनु पन कुरा नभएकाले यो नखल
ु ाएको
यवहारलाई त य ढाँटेको यवहारको सं ा िदनु मनािसब
नहने ।
कुरा लक
ु ाएको कारणबाट काननू ी पमा
िनयिु को लािग अयो य हने अव था भएमा मा
य ता कुरालाई ताि वक कुरा मािन छ र ताि वक कुरा
लक
ु ाएकोलाई मा काननू ले िनवेदकको गलत आचरण
मा छ । काननू ले आव यक नठानेको कुरा पिन खो नपु छ
भ ने आधार हण गरी त य ढाँटेको भ न निम ने ।
दरखा त रीत / बेरीत जाँच गन चरण पार भै
िनवेिदका िलिखत परी ा र अ तवातामा सि मिलत
भै सफल भैसके पिछ लोकसेवा आयोग िनयमावली
२०६७ को िनयम १०(५) र िनयम ३०(२) को
गलत योग गरी िनवेिदकाको उ मेदवारीलाई अवैध
ठहरयाई
् २०६७।१०।२३ को कािशत यो यता म
समेतको नितजा सचू ी संशोधन गरी िनवेिदकाको नाम
रहेको सं १९ मा िवप ी सिु नता भसु ालको नाम

कािशत गरे को लोकसेवा आयोग म यमा चल
े ीय िनदशनालयको िमित २०६७।११।२ को िनणय
उि लिखत निजर, िनजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा
७(७) र १०, िनजामती सेवा िनयमावली २०५० को
िनयम १४(३) र नेपालको अ त रम संिवधान २०६३
को धारा १३(३)(च) समेतको िवपरीत देिखएकाले
उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रिदएको छ । आयोगबाट
िमित २०६७।१०।२३ मा उ मेदवारह को यो यता म
कायम गरी कािशत गरे को िसफा रस सचू ी मनािसब
रहेकाले सो कायम गरी िनवेिदकालाई िनयिु को लािग
िसफा रस गनु भनी िवप ी लोकसेवा आयोग, के ीय
कायालय तथा लोकसेवा आयोग म यमा चल े ीय
िनदशनालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हने ।
इजलास अिधकृ त: बस तजङ्ग थापा
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभु म् ।
इजलास नं. ८
१
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-१०१९, यान मान
उ ोग, नेपाल सरकार िव. च बहादरु मिु खयासमेत
मल
ऐन, यानस ब धीको महलको
ु क
ु
१५ न.ं अनसु ार यान मान मनसायले गोली चलाउने
वा बम हा ने वा घातक हितयारले काट्ने वा मानका
लािग अ जनु सक
ु ै कुराको उ ोग गरी मनस मको
काम गरे कामा कुनै कारणले यान मन पाएको रहेनछ
भने य तो काम गन र लगाउने तथा सो ठाउँमा गै वचन
िदने वा म त गनलाई बा वषस म कै द गनपछ
ु भ ने
यव था छ । यानस ब धी अपराधह म ये कत य
यान (Murder) र यसको उ ोग (Attempt to
murder) को बीचमा अपराधका त वह को पमा
रहेका आपरािधक काय (Aucts rea) र अपरािधक
मनसाय (Means rea) को संयोजना मक उपि थितको
ि बाट िभ नता रहेको हँदनै दवु ै कृ ितका अपराधमा
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सो अपराध गन यि ले पीिडतको मृ यक
ु ो मनसाय
राखेर आ नो कायबाट अपरािधक काय स प न गरे को
ह छ । तर यानमान उ ोगको अपराध कायम हनको
लािग कुनै कारणले कताको अपे ाअनसु ार पीिडतको
मृ यु भएको हँदनै । यानस ब धी महलको १५ नं.
बमोिजम मनसाय त वको िव मानता आव यक ह छ र
य तो मनसाय अिभयु को ि याबाट प ह छ । यान
मान मनसाय रहेको अव थामा यानै मान नपाएको प
कारण अव था देिखनपु दछ जो ततु मु ामा नदेिखने ।
ितवादीह को यानमान मनसाय (Mens
rea) रहेको नदेिखएको र ितवादीह को काय ते ो
प को ह त ेपबाट रोिकएको अव था पिन नहँदा यान
मान उ ोगअ तगतको कसरु मा ने अव था रहेको भ न
सिकँ दैन । यान मान उ ोग हनको लािग मनसायत वको
भिू मका मह वपणू रहेको ह छ । यी ितवादीह ले धेरै
समय पिहलेदिे ख नै मत स लाह, िमलोमतो तथा योजना
गरी के कुन ितवादीले के कुन थानमा बसी के कुन
काय गन भनी काय िवभाजनसमेत गरी योजनाब पमा
घटना घटाएको नदेिखने ।
पीिडतको घाउजाँच के स फाराममा non
fatal भनेर लेिखएको छ । ितवादीह अिधकार ा
अिधकारी र अदालतसम कसरु मा इ कारी रहेका
छन् । य तो अव थामा सव च अदालतबाट
ितपादन भएका िस ा तह समेतका आधारमा
ितवादीह ले पिहलेदिे ख नै मानिसक पमा तयार भै
जोिखमी हितयारले जाहेरवालालाई ताके र हार गरे को
नदेिखएको, ते ो प को अपझट उपि थितले गदा
घाइतेको र यसबाट ब न गएको कुरा िमिसलबाट देिखन
नआएको र घाइतेलाई लागेको घाउ मनस मको कृ ितको
नभएको कुरा िमिसल संल न घा के स फारामबाट देिखन
नआएकाले ितवादीह ले सो अिभयोगबाट सफाइ
पाउने र सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ को दफा
२७ बमोिजमको कायिविध परू ा गन ठहछ भ नेसमेत
यहोराको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको िमित
२०६८।९।२७।४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर

पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: गजे बहादरु िसंह
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७१ साल चैत १६ गते रोज २ शभु म् ।
२
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, २०७१-WH-००६३, ब दी य ीकरण,
म जु थोकर िव. ेम साद दाहालसमेत
यी िनवेिदका र िवप ी ेम साद दाहाल
बीच रहेको लो ने वा नीको स ब धबाट छोरा ि य सु
दाहालको जायज म भएको र िनज लो ने वा नीबीच
चलेको स ब ध िव छे द मु ामा स ब ध िव छे द हने ठहर
भै अश
ं मु ामा यी िनवेिदकासमेतलाई अंिशयार कायम
गन गरी मकवानपरु िज ला अदालतबाट फै सला भै सो
फै सलाउपर पनु रावेदन अदालत, हेटौडामा पनु रावेदन
परी िवचाराधीन अव थामा रहेको कुरा िनवेदन यहोरा
र िलिखत जवाफसमेतबाट देिखयो । मकवानपरु िज ला
अदालतबाट भएको फै सलामा ेम साद दाहाललाई
ि य सक
ु ो संर क भनी ठहर भएउपर ततु रट
िनवेिदकाको पनु रावेदन अदालत, हेटौ ँडामा पनु रावेदन
प ररहेकाले सामा य अदालतबाट ठहरे बमोिजम हने नै
हँदा असाधारण े ािधकारको योग गरी पनु रावेदन
अदालत, हेटौ ँडासम िवचाराधीन मु ाको िनणयमा नै
असर पन गरी ततु िनवेदनबाट बोिलरहन मनािसब
नदेिखएको कारणले ततु रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: अि बका साद दाहाल
क यटु र: च ा ितम सेना
इित संवत् २०७२ साल असार ७ गते रोज २ शभु म् ।
एकल इजलास
१
स. . या. ी दामोदर साद शमा, ०७०-AP०४०५, अदालतको अपहेलना, ल मी िव कमा ( े )
िव धनमाया थामीसमेत
मातहत अदालतको अपहेलनामा कारवाही
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गनस ने अिधकार यस अदालतलाई सव च
अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) ले दान गरे को
अव थामा सो अिधकार यस अदालतले योग
गन नस ने होइन । तर, ततु िववादमा पनु रावेदन
अदालत, पाटनमा िवचाराधीन अव थामा रहेको
मु ाको िमिसल यस अदालतमा िझकाउँदा मु ाको
कारवाहीमा अवरोध पु ने अव था ह छ । िनवेिदकाले
पनु रावेदन अदालतबाट यसस ब धमा कारवाही हन
नस ने वा गरे न भनी यस अदालतको अिधकार े
योग गन आएको नदेिखनक
ु ो अित र आउनु पनाका
उिचत कारण देखाउन नस नक
ु ो साथै िनवेिदकाको
तफबाट उपि थत िव ान् काननू यवसायीले पिन
बहसको ममा सो कुराको यिु यु िजिकर िलन
सके को पाइँदनै । पनु रावेदन अदालतमा कारवाहीयु
अव थामा रहेको िनषेधा ा मु ामा कारवाही चलाई
िनणय भएपिछ िनणयमा िच नबझु े पनु रावेदन
गनस ने अव थासमेत िव मान हँदा िवप ीह बाट
िलिखत जवाफ मगाइरहनु परे न । ततु िनवेदन खारे ज
हने ।
इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७१ साल असार १० गते रोज ३ शभु म् ।
२
स. . या. ी रामकुमार साद शाह, ०७१-WH००३७, ब दी य ीकरण, अनपु खरे ल िव. के ीय
अनसु धान यरु ो, महाराजग ज, काठमाड समेत
अदालतबाट अि तम भएको फै सलाबमोिजम
लागेको द डको दािय व बहन गनु स बि धत प को
दािय व हो । अदालतबाट अि तम भएको फै सला
शू यको ि थितमा रहन स दैन । य तो फै सलाको
काया वयन गनु अदालत एवम् स बि धत प सबैको
दािय व हने ।
िनवेदकलाई अदालतबाट अि तम भएको
फै सला काया वयनको लािग असल
ु हन बाँक रहेको
कै दको लगतअनसु ार नै कै दी पजु िदई कारागारमा
कै दमा राखेको देिखँदा िनवेदकलाई लागेको कै दबापत

प ाउ गरी कारागारमा राखेको काय काननू िवपरीतको
वा गैरकाननू ी भ न िम ने नदेिखने ।
बालबािलकास ब धी ऐन, २०४८ मा
फै सलाले दोषी ठहर भएका नाबालकलाई बाल सधु ार
गृहमा रा ने गरी गरे को यव था नाबालकका हकमा
लागू हने हो साबालक भइसके का यि का हकमा
होइन । फै सलाबाट कसरु ठहर भई कै द सजाय तोिकएका
नाबालक कसरु दारले फै सलाले ठहर गरे अनसु ार त काल
बाल सधु ार गृहमा गई सजाय भु ान नगरी फरार भई
साबालक भएको प रणाम अदालतको फै सलाबाट ठहर
भएको कै द वतः िमनाहा हने वा सो फै सला भाव शू य
हने भ ने काननू को मनसाय होइन । फै सलाले तोिकएको
कै दको लगत स बि धत कसरु दारले सो कै द भु ान
नगरे स म वा काननू बमोिजमको अ य ि या ारा
फछय ट नभएस म जीिवत रह छ । फै सलाले कै द
सजाय ठहर भएको यि फै सला काया वयनका बखत
नाबालक भएमा बाल सधु ार गृहमा बसी सजाय भु ान
गनपन
ु र साबालक भएमा कारागारमा कै दमा बसी
भु ान गनपन
ु कुरा कै दको लगत फछय टको लािग
काननू ले तोके को कायिविध हन आउने ।
नाबालक हँदाका अव थामा ग रएको
अपराधका स ब धमा सव च अदालतबाट अि तम
भएको फै सलाले तोके को कै द नाबालक हँदाकै
अव थामा भु ान गन समपण नगरी फरार रिहरहेकाले
हाल यी िनवेदक साबालक भएको अव थामा प ाउ
परे बाट िनजलाई बाल सधु ार गृहमा नराखी बाँक रहेको
कै द असल
ु ीको लािग कै दी पजु िदई कारागारमा कै दमा
राखेको देिखएकाले िनवेदकलाई गैरकाननू ी पमा
कै दमा राखेको भ न निम ने हँदा ब दी य ीकरणको
आदेश जारी हनस ने अव था थम ि मा नै देिखन
नआएकाले िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन
परे न । ततु रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद खनाल
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर ४ गते रोज ५ शभु म् ।
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३

५

स. . या. ी रामकुमार साद शाह, ०७१-WO०८४१, उ ेषण/परमादेश, पदम िसंह धामी िव. गृह
म ालयसमेत
रट िनवेदकको सेवा अविध िमित २०७२।२।१
मा नै ३० वष पिु गसके को र हाल िनजले सेवाबाट
अवकाश पाइसके को अव था देिखन आउँछ । िनज
सेवामा रिहरहेको अव थामा उ िनयमको यव था
पालन गराउन कुनै यास वा कारवाही चलाएको
देिखँदनै । कुनै सरकारी कमचारी आ नो पदमा बहाल
रहेको अव थामा मा िनजलाई पदो नित िदन िम ने
ह छ । अवकाश पाएप ात् िनयमको उ
यव थाबमोिजम पदो नित ग रिदनु भ ने यस
अदालतबाट आदेश जारी गनु काननू सङ्गत हने नहँदा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन थम ि मा
नै निम ने हँदा िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन
नपन भई रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल जेठ २२ गते रोज ६ शभु म् ।
४
स. . या. ी रामकुमार साद शाह, ०७१-WO०५४७, उ ेषण, जेशकुमार गु ा िव. वा य तथा
जनसङ् या म ालयसमेत
िनवेदकको स वाप मा नै नेपाल सरकारको
सिचव तरको िमित २०७१।८।२२ को सहमित िलई
स वा ग रएको भ ने प उ लेख भएको देिखएको
छ । य तो अव थामा मङ्िसर मिहनामा वा य सेवा
िवभागले गरे को िनवेदकको स वा उ िनयम ३१क
को उपिनयम (३) बमोिजम म ालयको वीकृ त
िलई ग रएकाले काननू अनक
ु ू ल नै हँदा िनवेदकको
मागबमोिजम थम ि मा न आदेश जारी हनस ने
अव था नहँदा कारण देखाउ आदेश जारी गरी
िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन परे न, ततु
रट खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: ई र पराजल
ु ी
सवं त् २०७१ साल माघ मिहना ९ गते रोज ६ शभु म् ।

स. . या. ी रामकुमार साद शाह, ०७१-WO०५३१, उ ेषण, काठमाड िज ला, क ितपरु न.पा.
वडा नं. २ अमृतनगरि थत िसजनशील व न के
नेपालको अि तयार ा भई आ नो हकमासमेत
सािब ी ब नेत िव. धानम ी तथा मि प रषदक
् ो
कायालयसमेत
यथ उपा य को पदमा िमित २०६८।७।८
मा िनयु भएपिछ चिलत काननू अनसु ार िनजको
दइु वष पदाविध बाँक छँ दै अथात् िनज उ पदमा
कायरत् रहेकै अव थामा उ
िनयमावलीमा
सश
ं ोधन भएबाट िनजको पदाविध पिन िनयमको
उ यव थाबाट वतः चार वष भइसके को मा नुपन
ह छ । कुनै सावजिनक िनकायको पदािधकारीको
पदाविध काननू ारा तोिकएको अव थामा सो काननू मा
संशोधन, थपघट वा प रवतन भएमा िनजको पदाविध
सोही संशोिधत काननू ारा नै िनि त र िनधा रत हने
ह छ । काननू ारा नै पद, पदाविध र पद िनि त हने
अव था हाल लागू रहेको संशोिधत िनयमावलीअनसु ार
यथ उपा य को पदमा िनयिु भएको िमितदेिख
यथ को कायाविध हाल बाँक नै रहेको हँदा
िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी हने अव था
थम ि मा न नदेिखँदा कारण देखाउ आदेश जारी गरी
िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन परे न । ततु
रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ त: ई र पराजल
ु ी
क यटु र: िवके श गरु ागाई
संवत् २०७१ साल माघ मिहना ९ गते रोज ६ शभु म् ।
६
स.का.मु. . या. ी क याण े , ०७१-WH००५६, ब दी य ीकरण, मोहमद अहमद अ सारी िव.
महा यायािधव ाको कायालय, काठमाड समेत
पनु रावेदन अदालत नेपालग जको िमित
२०७१।३।१५ को फै सलाउपर पिन िनजले याय
शासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१)
को ख ड (ख) बमोिजम यस अदालतमा पनु रावेदन
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गन स ने ह छ र सोस ब धमा यस अदालतबाट
पनु रावेदनको रोहबाट िनवेदकले ततु िनवेदनमा
उठाएका िवषयव तक
ु ो स ब धमा िन पण हने नै
ह छ । अदालतबाट माणको िववेचना गरी ठहर िनणय
हने िवषयमा ब दी य ीकरणको आदेश ारा ह त ेप
गन निम ने हँदा िनवेदकले ततु िनवेदनमा उठाएको
िवषयव तउु पर पनु रावेदन अदालत, नेपालग जमा
पनु रावेदन िजिकर िलई पनु रावेदन गरे को र सो स ब धमा
पनु रावेदन अदालत नेपालग जले समिु चत िववेचना
गरी िमित २०७१।३।१५ मा फै सला ग रसके को तथा
पनु रावेदन अदालतको सो फै सलाउपर यस अदालतमा
पनु रावेदन गन पाउने िनवेदकको हक सरु ि त नै रहेको
हँदा य तो अदालतबाट सबदु माण बझु ी इ साफ
भएको िवषयमा ब दी य ीकरणको रटबाट ह त ेप
गन िम ने नदेिखएकाले िवप ीह बाट िलिखत जवाफ
मगाइरहन परे न । तुत रट िनवेदन खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ तः िकशोर िघिमरे
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल फागनु ४ गते रोज २ शभु म् ।
७
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WO०८३१, उ ेषण, पा भ डारी िव. शीतल शाह पवु समेत
ततु रो काको स ब धमा पनु ः िज ला
अदालतले आदेश गनु पन भनी पनु रावेदन अदालतको
आदेशबमोिजम िज ला अदालतबाट िनवेदकको
मागबमोिजम रो का हने नहने भ ने िवषयमा आदेश
हन बाँक नै रहेको अव थामा पनु रावेदन अदालतको
उ आदेशबाट िनवेदकलाई मका नै परे को अव था
देिखँदनै । िक.नं. २२५८ को ज गा रो का राखी पाउनका
लािग पनु रावेदन अदालत, पाटनको आदेशलाई
अनसु रण गद िनवेदक िज ला अदालतमा वेश
ग रसके को कुरालाई िनवेदकतफका िव ान् अिधव ाले
यस इजलासको जानकारीमा याउनभु एको पिन
पाइयो । यस ि थितमा ततु रट िनवेदनबाट बदर गनु
पन कुनै िवषयव तु देिखन नआएकाले िवप ीह बाट
िलिखतजवाफ मगाइरहन परे न । ततु रट िनवेदन

खारे ज हने ।
इजलास अिधकृ तः गेहे राज रे मी
क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभु म् ।
रीत/बेरीत आदेश
१
मा. या. ी सश
ीला
काक
, २०७१-RE-१८८, लागु
ु
औषध गाँजा, अवधिकशोर यादव िव. नेपाल सरकार
िनवेदन मागबमोिजम दरपीठ आदेश बदर
हनपु न नपनतफ हेदा याय शासन ऐन, २०४८ को दफा
१२(३) मा यस दफाबमोिजम मु ा दोहोरयाई
् हे रपाउँ
भनी िदने िनवेदनप ह पनु रावेदन अदालतले िनणय
गरे को िमितले बाटाको यादबाहेक पैतीस िदनिभ
सव च अदालतमा वा य तो िनणय गन पनु रावेदन
अदालतमा दता गराउन सिकनेछ भ ने यव था गरे को
देिख छ । सु फै सला सदर भएको जानकारी पनु रावेदन
अदालत, हेट डाले यी िनवेदक ितवादीलाई िदएको
िमिसल संल न कागजातबाट नदेिखएकाले पनु रावेदन
अदालतबाट भएको फै सलाको जानकारी न कल
िलएपिछ मा थाहा हने अव था िसजना हने भएकाले
न कल सारी िलएको िमितले ३५ िदनिभ ै दताको लािग
भएको ततु िनवेदनमा इजलासबाट उपयु आदेश
हन स ने नै देिखँदा यस अदालतका सहरिज ारबाट
२०७१।९।९ मा भएको दरपीठ आदेश बदर हने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ ४ गते रोज ६ शभु म् ।
२
मा. या. ी दीकपराज जोशी, ०७२-RE-००२४,
परमादेश, िवजे लाल जोशी िव. रिज ार सव च
अदालत
नयाँ संिवधानको म यौदामा अ त रम
संिवधानको धारा ४ को उपधारा (२) को ख ड (क)
लाई िवचार गरी नेपालको भभू ाग (Territory) यहाँदिे ख
यहाँस म पवू पि म र उ रदि ण फै िलएको भभू ाग
हो भनी े फल खल
ु ेको न सा तथा अ य ािविधक
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सचू नासिहतको िववरण म यौदाको अनसु चू ीमा
समावेश हनपु न भ ने िनवेदन माग दाबीका स ब धमा
म यौदाको ावधान “संिवधान िनमाण ि यासँग
स बि धत भई संिवधानसभाले िन पण गन राजनीितक
कृ ितको देिखँदा” रट िनवेदन दता गन िमलेन भनी
सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
२७(३) बमोिजम दरपीठ गरे को देिखयो । िनवेदकले
रट िनवेदनमा उठाएको िवषयव तु राजनीितक
कृ ितको हो होइन भनी ठहर गन अिधकार इजलासको
काय े िभ को देिखँदा रिज ारबाट भएको िमित
२०७२।४।८ को दरपीठ आदेश बेरीतको देिखँदा बदर
हने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ ९ गते रोज ४ शभु म् ।
३
मा. या. ी ओम काश िम , २०७२-RE-००२५,
सरकारी द तखत छाप िकत, आिशष काक िव. नेपाल
सरकार
यस अदालतको संयु
इजलासबाट
िनवेदकको िनवेदनअनसु ार मु ा दोहोरयाई
् हेन भनी
िमित २०७२।४।७ मा आदेश भै मु ा पनु रावेदनसरह
दता भैसके को कुरा िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदा
िनवेदक/ ितवादीले मु ा दोहोरयाई
् हे रपाउँ भनी िदएको
सरकारी छाप द तखत क त मु ा दोहोरयाई
् हेन भनी यस
अदालतबाट िन सा दान भै मु ा पनु रावेदनसरह दता
भैसके को देिखएकाले पनु रावेदन अदालत, इलामबाट
भएको फै सला िवचाराधीन अव थामा रहेकाले सो
फै सलाबमोिजमको सजाय काया वयन गनपन
ु ि थित र
आव यकता नै नरहेको देिखँदा प रवितत प रि थितमा
यहाँबाट िमित २०७२।२।२२ र २०७२।४।२४ मा

भएको आदेश िमलेको नदेिखएकाले बदर हने ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभु म् ।
४
मा. या. ी ओम काश िम , २०७२-RE-००२९,
वैदिे शक रोजगार ठगी, यामराज पा डे िव. नेपाल
सरकार
वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणबाट
िनवेदकलाई . १,५०,०००।– धरौट िलई ता रखमा
रा ने भनी २०६५।१०।१९ मा भएको आदेशअनसु ार
िनवेदक नगद धरौट राखी तारे खमा रही मु ा पपु
गरे काले पपु को लािग थनु ामा ब नपु न वा नबसेको
अव था रहे भएको पाइएन । आ नो नाममा जारी भएको
पनु रावेदनको याद बेरीतपवू क तामेल भएको भनी
पनु रावेदनप सिहत िनवेदक यस अदालतमा उपि थत
भै ता रखमा रिहरहेको अव था फै सला काया वयनको
िसलिसलामा भनी प ाउ गरी थनु ामा रािखएको,
िनवेदकको पनु रावेदन दता भै वैदिे शक रोजगार
यायािधकरणको फै सला िवचाराधीन रहेको, िनवेदक
भागी जाने वा माणमा ह त ेप गनस ने स भावना
नरहेको समेतका कुरालाई ि गत गदा प रवितत
स दभमा िनजलाई अ.बं. १९४ को सिु वधा दान
नगरे को हदस म िमलेको नदेिखएकाले २०७२।४।६ को
आदेश सो हदस म बदर ग रिदएको छ । िनवेदकलाई
थनु ामु गरी फै सलाबमोिजम लागेको कै द ज रवाना
भु ान गन बाँक रहेको हदस म नगद वा जेथा जमानी
िदए िलई पनु रावेदन िकनारा नभएस मलाई अ.बं. १९४
नं. अनसु ार ता रखमा राखी काननू बमोिजम गन ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ २ गते रोज ४ शभु म् ।
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२०७२ साल वैशाख १२ गते आएको िवनाशकारी भूक पबाट अदालतह को भौितक संरचनामा पु न
गएको ित र यव थापनमा पन गएको असर

भूक बाट त सव अदालतको म त २०७२।२।१० गते नरी ण गनु ँ दै स ाननीय रा प त डा.रामवरण यादव,
साथमा सव अदालतका त ा लन स ाननीय धान ायाधीश ी रामकु मार साद शाह,
माननीय ायाधीश ी क ाण े र माननीय कानून म ी ी नरह र आचायलगायत व श महानुभावह

• यही २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको
िवनाशकारी भूक प तथा यसका परक पह का
कारण देश अिहले ग भीर ाकृितक िवपि को
अव थामा छ । भूक पबाट देशले यापक पमा
भौितक तथा मानवीय ित यहोनपरे
ु को छ ।
• भूक पका कारण सव च अदालत तथा मातहतका
के ही अदालत र अ य याियक िनकायका भौितक
संरचनाह मा समेत ित पगु ेको छ ।
• यस कारको अ यािसत एवं िवषम्
प रि थितका कारण अदालतको िनयिमत
काम कारवाहीसमेत के ही समयका लािग
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भािवत हन पगु ेको िथयो । लगातार भूक पका
क पनह गइरहेको अव थामा सेवा ाही, कानून
यवसायी, यायाधीश एवं कमचारीसमेतको
अदालतस मको पहँचमा हने यवधानलाई िवचार
गरी काठमाड उप यकािभ का सबै अदालत
तथा यायािधकरणह एवं िस धपु ा चोक,
का ेपला चोक र गोरखा िज ला अदालतको
वैशाख १३ गतेको पेसी थगन ग रएको
िथयो । भूक प जाने म नरोिकएको र अदालत
भवनह मा भएको ितका कारण दैिनक सेवा
सचु ा गन रहेको किठनाइका आधारमा सव च
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अदालतलगायत भूक पबाट बढी भािवत
अदालतह मा वैशाख १७ गतेस म िबदा ग रएको
िथयो ।
• सव च अदालतको पूण बैठकले भूक पबाट
िनधन भएका सबै ित सव च अदालत
प रवारका तफबाट हािदक समवेदना कट
गद घाइतेह को शी वा यलाभको कामना
गनका
ु साथै भूक प पीिडतह को उ ार तथा
राहतको लािग सहयोग व प स माननीय धान
यायाधीशलगायत सव च अदालतका सबै
माननीय यायाधीशह को मािसक तलब के लको
५० ितशत रकम धानम ी दैवी कोप उ ार
कोषमा उपल ध गराएको िथयो ।
• भूक पबाट सव च अदालतको भवनमा पु न
गएको ितको मू याङ् कन गरी उ भवनबाट
अदालतको काय स चालन गन िम ने निम ने
िवषयमा अ ययन गन सव च अदालतका
त कालीन व र तम् माननीय यायाधीश हाल
स माननीय धान यायाधीश ी क याण
े यूको संयोजक वमा ािविधकह सिहतको
सिमित गठन भएको िथयो । उ सिमितको
िमित २०७२।१।१८ को िनणयअनस
ु ार सव च
अदालतको भवनमा भएको ितको ािविधक
पमा िनरी ण गरी मू याङ् कन गन िव ह को
कायदल गठन गरेकामा उ कायदलले
िमित २०७२।१।१९ मा िदएको ारि भक
ितवेदनअनस
ु ार सव च अदालतको ित त
भवनबाट यथाि थितमा काय स चालन गन
निम ने भई सव च अदालत एने स भवन,
प रसरमा रहेका अ य भवनह तथा नेपाल बार
एसोिसएसनको भवनका के ही कोठाह समेतबाट
सव च अदालतको कायस चालन हँदै आएको
छ।
• य तै, उ
भूक पका कारण सव च

अदालतबाहेकका अ य अदालत तथा याियक
िनकायका भवनह मा समेत ित पगु ेको र
यस कारको ितको स ब धमा िववरण िलई
भूक पका भावह को यव थापनका लािग
त काल गनपन
ु कायह सिहत पनु िनमाण योजना
तयार गन सव च अदालतका सहरिज ार
ी लालबहादरु कुँवरको संयोजक वमा एउटा
कायसमूह गठन भई सो कायसमूहले पेस गरेको
ितवेदन अथ म ालय तथा योजना आयोगमा
समेत पठाइसके को अव था छ ।
• भूक पबाट भएको
ितका स ब धमा
अदालतह बाट ा िववरण र ित त भवनको
ितको अव थाका आधारमा नयाँ भवन िनमाण
गन वा भवनको ममत स भार गनपन
ु अव थामा
यसका लािग ला ने खच, पूनिनमाणका लािग
ला नस ने समयाविधसिहतको पनु िनमाण
योजनासमेत सव च अदालतले आ नै
सि यतामा तयार ग रसके को छ ।
• स माननीय रा पित डा.रामवरण यादव यूले
पिन भूक पबाट ित त सव च अदालतको
िमित २०७२।२।१० गते अवलोकन गनभएको
ु
िथयो ।
सव च अदालको मूल भवनमा पुगेको ितको
अव था र सव च अदालतको िनयिमत काय
स चालनको वैकि पक यव थापन
• वैशाख १२ गतेको भूक पबाट सव च अदालतको
मूल भवनको िविभ न थानह चिकएको, िचरा
परेको र कितपय थानमा भवनको जिमन नै
फाटेको िथयो । वैशाख २९ गतेको ठूलो परक पबाट
उ भवनमा झनै ित पु न गएको िथयो । सव च
अदालतको भवनमा भूक पबाट पु न गएको
ितको मू याङ् कन तथा उ भवनबाट काय
स चालन गन सिकने नसिकने स ब धमा गिठत
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सिमितबाट ािविधक पमा भवनको िनरी ण
गरी उ भवनमा पगु ेको ित र सेवा ाही तथा
यायाधीश, कमचारीह को चाप र सरु ासमेतको
ि बाट उ भवनबाट त काल काय स चालन
गन निम ने भनी रातो ि टकर टाँस भएको िथयो ।
साथै, उ भवनको वलीकरण हन स ने नस ने
स ब धमा परामशदाता िव ह माफत भवनको
िनरी ण र म याङ् कनसमेत गरी ततु गरेको
ितवेदनमा ित त सव च अदालतको मूल
भवनको वलीकरण हन स ने भनी सोका लािग
ला ने अनमु ािनत लागतसिहतको ितवेदन ततु
भैसके को छ ।
• यस कार
ािविधकह को
ािविधक
ितवेदनसमेतका आधारमा ित त भवनबाट
अदालतको काय स चालन गन नसिकने र अ य
वैकि पक यव था भै नसके को अव थाबाट
सव च अदालतको मु ाको कामकारवाहीलगायत
सनु वु ाइको काय वैशाख २५ गतेस म रो नपु रेको
िथयो ।
• याय स पादनको कायलाई अिनि त समयस म
रो न नहने र यसबाट सेवा ाहीमा पन जाने भाव
तथा मानव अिधकारको संर ण र याभूितका
स दभमा अ तराि य जगतबाट चासो य
हनस ने अव थासमेतलाई ि गत गद सव च
अदालतबाट हने सेवा वाहलाई यथाशी
सचु ा गन सव च अदालतले देहायबमोिजमका
पहल र यव थापन गद यसमा आ नो िविश
पहलकदमी र सोचका मा यमबाट आजपय त
आ नो सेवा वाह र यसका िनर तर सहजता
एवम् सेवा ाहीको िहतलाई व न गन यास
ग रआएको छ ।
• सव च अदालतको एने स तथा प रसरमा
रहेका स–साना भवनह तथा नेपाल बार
एसोिसएसनको भवनको भइु तँ लामा रहेका

•

•

•

•
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अदालतको काय स चालन गन योजनका
लािग आव यक यूनतम् पूवाधार त काल तयार
ग रएको िथथो । फाँट तथा शाखाह का लािग
आव यक यव थापन गन िवषय तल
ु ना मक
पमा सहज भए पिन इजलास तथा चे बरह को
त काल िनमाण गन िवषय सहज िथएन । िविभ न
किठनाइका बाबजदु रात र िबहानमा समेत
िनर तर काय गराउँदै िनकै छोटो अविधमा नै
आधारभूत आव यकता पूरा गन यास ग रएको
िथयो ।
२०७२ साल वैशाख २७ गतेदेिख मु ाका प ह
उपि थित हनु नपन र चे बरबाटै आदेश गन
िम ने कृितका मु ाको पनु रावलोकनस ब धी
िनवेदनह हेन थािलएको िथयो ।
एने स भवनमा तयार ग रएका सीिमत इजलासबाट
मु ाका प तथा कानून यवसायीको वेशलाई
िनयिमत र िनयि त गद मु ा सनु वु ाइको काय
सु ग रएको िथयो ।
सेवा ाहीह को चाप तथा भवनको अव थालाई
िवचार गरी मु ाका फाँटह भइु तँ लामा रहेका
कोठाह तथा टहरामा यव था गरी ित त
भवनबाट मु ाका िमिसल तथा अ य सामानह
कमचारीह लाई नै प रचालन गरी सा रएको
र वैशाख २७ गतेदेिख नै प ह लाई तारेख
िदनेलगायत मु ाको दतासमेतका कायह
िनयिमत पमा सचु ा ग रएको िथयो ।
आव यक इजलासह तयार गन थान उपल ध
नरहेको र एने स भवनमा िनमाण भैरहेका
इजलासह समेत पूण पमा तयार भै नसके को
तथा सव च अदालतका अ य शाखाह रा ने
थानको अभाव रहेकाले गहृ म ालय, नेपाली
सेना, यिु नसेफ तथा िव खा काय मसमेतका
िनकायह बाट याइएका पालह सव च
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अदालत प रसर एवं नेपाल सरकारबाट सव च
अदालतको आ नै यास र तदा खताबाट हन
अदालतको भवन िनमाणका लािग उपल ध
सके का छन् । यस कायमा स ब रहेका भवन
िसंहदरबारिभ को ज गामा समेत लगाई पालह मा
तथा सहरी िवकास म ालय, िवभाग, िसंहदरबार
समेत इजलास स चालन ग रएको िथयो । यसैगरी
पनु िनमाण सिचवालयलगायतका िनकायह सँग
इजलासको अभावमा टहरामा समेत इजलास
िनर तरको संवाद, सम वय र आ त रक साधन
कायम गरी याय स पादनको काय ग रँदै आएको
ोतको प रचालन गद सव च अदालतले
िथयो । यस कार टहरामा इजलास ला ने िवषय
भूक पपिछको सव च अदालतको यव थापन
प रि थितको उपज भएपिन नेपालको याियक
गद आएको छ ।
इितहासमा एउटा नौलो अनभु ूितको पमा रहेको • वा तवमा सव च अदालतका लािग भवन
छ।
पिहलेदिे ख नै अपगु िथयो । सव च अदालतको
• इजलासह को यव था तथा सव च अदालतको
लािग नयाँ भवनको आव यकता महसस
ु
काय स चालनको लािग यूनतम् पमा
पिहलेदिे ख नै भैरहेको हो । यसका लािग उपयु
आव यक पन थानको अभाव रहेकाले सव च
ज गाको यव थापन हन नसिकरहेको कारण भवन
अदालतलाई उपल ध िसंहदरबार प रसरको
िनमाणको ि या अगािड बढ् न सके को िथएन ।
(सेनाको याभलरी रहेको समेत) ज गामा
सव च अदालतको अनरु ोधमा िसंहदरबारिभ को
नयाँ भवन िनमाण गन बाधा नपु ने गरी ६ वटा
हाल सेनाको याभलरी रहेको ज गा समेतको
अ थायी संरचना बनाई इजलास स चालन गन
३० रोपनी ज गा सव च अदालतको नयाँ
यव थाका लािग नेपाल सरकारसँग सम वय
भवन िनमाणका लािग उपल ध भएको स दभमा
गरी ि फे वको इजलास बनाउने ि या अगािड
अिहलेको प रि थितले सव च अदालतको लािग
बढेको छ तर सो िनमाण स प न नभैसके काले
त काल नयाँ भवनको िनमाणको ि या सु
सीिमत इजलासह बाटै सव च अदालतले
गनपन
ु अव था रहेको हँदा सेनाको याभलरी
आ नो याय स पादनको काय गद आएको छ ।
सारी ज गा खाली गनलगायत अ थायी संरचना
• यस कारको अ थायी यव थापनबाट मा
िनमाण गन काय भैरहेको छ । उ ज गामा सव च
सव च अदालत लामो समयस म च न स ने
अदालतको लािग क तीमा आगामी ५० वषको
अव था छै न । ािविधकह को ितवेदनका
आव यकता पूरा हने गरी नयाँ भवनको िनमाण
आधारमा सव च अदालतको ित त
गनपन
ु आव यकता छ । यसका लािग ला ने
भवनको वलीकरण हनस ने देिखएको र
बजेट र ािविधक मताको स दभमा उ भवन
परामशदाताह बाट वलीकरणका लािग ला न
िनमाण गन काय चनु ौतीपूण रहेको छ । सव च
स ने अनमु ािनत लागतसमेत ततु भएको र अब
अदालतको लािग आव यक पन यस कारणको
कानूनबमोिजम टे डरको ि यामा जान सिकने
नयाँ भवन िनमाणको ि या त काल सु गन
अव था छ । वलीकरणका काम सु भएपिछ
नस ने हो भने आगामी िदनमा सव च अदालतले
लगभग ६ मिहनाको अविध ला ने भनी ितवेदनमा
आ नो काय स चालनमा लामो समयस म किठन
उ लेख ग रएको छ । यी सबै कायह सव च
प रि थितको सामना गनपन
ु ह छ।
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अ य अदालतह मा पुगक
िज ला अदालतका भवनह मा तल
े ो भौितक ित र
ु ना मक पमा
पूनिनमाण तथा अदालतह को काय स चालनको
ग भीर ित पगु ेको छ ।
अव था
• लमजङ
ु , गोरखा, दोलखा, िस धल
ु ी, तनहँ,
• भूक पबाट सव च अदालत मा होइन
मु ताङ, भ परु , स री, बाँके, सलाही,
अ य के ही पनु रावेदन अदालतह , िज ला
काठमाड , धनषु ा, महो री, िचतवन र रसवु ा
अदालतह , िवशेष अदालत तथा अ य याियक
िज ला अदालतका भवनह मा समेत आंिशक
िनकाय र राि य याियक ित ानको भौितक
ित भएको छ । यस कार भूक पबाट ित भएका
संरचनाह मा समेत ित पगु ेको छ ।
मातहतका अदालतह को सङ् या ३२ रहेको
• भूक पबाट बढी भािवत े का िस धपु ा चोक,
छ।
धािदङ र नवु ाकोट िज ला अदालतका भवनह
• सव च अदालतका अित र
मातहतका
पूण पमा ित त भएका छन् । यसैगरी,
अदालतह मा भएको ितका स ब धमा समेत
पनु रावेदन अदालत, पाटन, बागलङ
सव च अदालतले त काल ितको िववरणह
ु र इलाम
तथा रामेछाप, सोलख
सङ् कलन गरी यसको ािविधक मू याङ् कनसमेत
ु ु ब,ु ओखलढुङ्गा,
का ेपला चोक, भोजपरु , मकवानपरु र पवत
गराई ममत स भार वा पनु िनमाणका लािग

भूक बाट भएको तको जानकारी लनुहँदु ै स ाननीय रा प त डा.रामवरण यादव
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ला ने खचको अनमु ािनत आँकलनसमेत गरेको
संरचनासमेत िनमाण गनपन
ु अव था छ । अ य
िथयो । सव च अदालतलगायत अ य
अदालतह , जनु आंिशक पमा ित पगु ेको छ,
अदालतह मा भएको भौितक ितका कारण
य ता अदालतह को मशः ममत स भार गद
के ही अदालत भवनह नयाँ िनमाण गनपन
जानपु न आव यकता छ ।
ु र
अ य अदालत भवनह को ितको अव थाका • देशमा ाकृितक िवपि का कारण एकै पटक
आधारमा ला ने िनमाण तथा ममत वा
हन गएको ठूलो ितको यव थापन गद
वलीकरणको अनमु ािनत ारि भक लागत क रब
ित त भौितक संरचनाह को िनमाण र ममत
८५ करोडको हाराहरीमा रहेको छ ।
स भार गन काय वाभािवक पमा जिटल छ ।
• अदालतह मा भएको भौितक ितका आधारमा
बजेटलगायतको साधन ोतको सीिमतता तथा
पूण पमा ित भएका वा ग भीर पमा ित
भौितक संरचना (अ थायीसमेत) को यव थािवना
पगु ेका अदालतह को दैिनक काय स चालनका
अदालतह को िनयिमत काय स चालनमा बाधा
लािग आव यक वैकि पक यव थापनका लािग
उ प न हनस ने अव थालाई समेत यथाश य
सव च अदालतले त काल आव यक सहयोग र
चाँडो स बोधन गनपन
ु आव यकता छ ।
सम वय गरेको िथयो ।
•
ततु प रि थितमा प ल य, ि कोण
• अदालत भवनह पूण पमा ित भएका र
र कायतािलकासिहत ित त भवनह को
ग भीर ित पगु ेका िस धपु ा चोक, धािदङ,
िनमाण र ममत स भार गन काययोजनाकासाथ
नवु ाकोट, पनु रावेदन अदालत, बा लङ
अगािड बढनपु न आव यकता छ । सव च
ु लगायतका
अदालतह मा अ थायी टहरा िनमाणका लािग
अदालतले अदालत भवनमा पगु ेको ितका कारण
त काल बजेट उपल ध गराउनक
वैकि पक पमा काय स चालनको यव थापन
ु ा साथै थानीय
पमा उपयु वैकि पक यव था गन र नयाँ
गनपरे
ु का कारण वयम् किठनाइ भोिगरहनु
भवनको िनमाणका लािग समेत आव यक ि या
परेको अव थामा पिन मातहतका अदालतह मा
अगािड बढाइएको छ ।
पगु ेको भौितक ितको यव थापन गद ती
• भूक पबाट भएको ितको अव थाका आधारमा
अदालतह बाट त काल र िनवाध पमा
के ही अदालतका भवनह नयाँ िनमाण
अदालतको काय स चालन भई सेवा ाहीह ले
गनपन
सहज पमा सेवा ा गन सकून भ ने कुरालाई
ु र ित त भवनबाट अदालतको काय
स चालनसमेत गन नसिकने अव था हँदा
िवशेष पमा यान परु याउँ
् दै आएको छ ।
अ थायी वैकि पक यव थापनसमेत गनपन
• यस कायमा स ब सबैको सहयोग र सहकाय हन
ु
आव यकता छ । यसैगरी ग भीर ित पगु ेका
सके मा भूक पपिछको अदालतह को यव थापन
अदालतका भवनह को पनु िनमाण गनपन
सहज हन गई भूक पबाट भािवत अदालतह बाट
ु र
य ता भवनबाटसमेत त काल काय स चालन
समेत िनयिमत काय स चालनको यव था गन
गन किठनाइ रहेकाले वैकि पक अ थायी
सव च अदालतलाई ठूलो म पु न स दछ ।
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यायपािलकामा सूचना स षे णस ब धी सीप
िवकास िश ण काय म स प न
याियक गितिविधको सही स ेषण र
सारण हन नस दा बझ
ु ाईमा अ तर आउने गरेको
भ ने त यलाई सव च अदालत काशन, स चार
तथा स पादन सिमितले मनन गद “ यायपािलकामा
सूचना स ेषणस ब धी सीप िवकास तािलम”
स चालन गनपदछ
भ ने िनणयका साथ िमित
ु
२०७२/४/१५,१६ र १७ गते स चारसीप िवषयको
तािलम/ िश ण सव च अदालतको Tent House
मा स प न गरेको छ ।
ेस र अदालत बीचको दरु ी घटाउन पिन
ेसका कुराह अदालतले बु नु ज री छ । यसैगरी
यायलयका कामकारबाहीको संवेदनशीलता र स य

सूचना स ेषणस

त यको सही स ेषण प कार जगतमा हनपु दछ भ ने
उ े यका साथ उ तीन िदवशीय तािलम आयोजना
भएको हो ।
याियक जनशि खास गरी उ च पद थ
कमचारीह लाई लाि त गरी उ काय मको
आयोजना भएको िथयो । सव च अदालतका सहरिज ारह , फै सला काया यवयन िनदशनालयका
िनदशक, व ा, सह- व ालगायत सूचना वाहसँग
य सरोकार रा ने पदािधकारी/कमचारीह लाई
लि त गरी िश ण काय म तय ग रएको िथयो ।
िमित २०७२/४/१५ गते सव च अदालत
काशन स चार तथा स पादन सिमितका अ य ,
सव च अदातलका माननीय यायाधीश ी बै नाथ
उपा याय यूले पानसमा ब ी बाली काय मको
िविधवत् उदघाटन गनभएको
िथयो भने काय मको
ु

ी सीप वकास श ण काय मको उदघाटन
गनु ँ दै माननीय ायाधीश ी बै नाथ उपा ाय
्
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अ य सव च अदालतका माननीय यायाधीश तथा
काशन, स चार तथा स पादन सिमितका सद य ी
दीपकराज जोशी यूले गनभएको
िथयो ।
ु
मख
ु अितिथको आसनबाट शभु कामना
म त य िदनु हँदै माननीय यायाधीश ी बै नाथ
उपा यायले सूचना स ेषण पिन एउटा कला
हो । हामीमा धेरै अनभु व, ान, सीप र मता छ तर
द ताको कमी भएका कारण हा ा सूचना, स चार
तथा िव ि ह प ि गत ढङ् गले जान सके का
छै नन् । प कार जगत्लाई हा ा कुरा बझ
ु ाउन सके का
हँदनै ौ, य ता कमी कमजोरीह कहाँ कहाँ हन स छन्
भनेर पारखी व र प कारह , रेिडयो, िट.भी.
कम ह लाई िन याएर ान आजन गन, अ तरि या
गन र हा ा किमकमजोरीह लाई यूनीकरण
गन उ े यले यो काय म आयोजना ग रएको हो
भ नभु यो ।
प कारह सँग आ नेसा ने बसेर कुरा गदा,
पदामा आ ना कुरा रा दा क तो अनभु व हँदोरहेछ
र आगामी िदनमा के सधु ार गन सिकँ दो रहेछ भ ने

सूचना स ेषणस

थाहापाउनु पिन यो तािलमको उ े य हो भ नु हँदै यो
खालको स भवत: यायपािलकामा पिहलो िश ण
भएको हँदा यस िश णको हामीह ले पृ पोषण िलने
छौ ँ र यसको भावका रतालाई अ ययन गरेर भावी
िदनमा थप तािलम/ िश णका बारेमा िनणय िलइने छ
भ दै काय मको सफलताको कामना गनभयो
ु ।
उदघाटन
स को अ य ता गनहने
ु माननीय
्
यायाधीश ी दीपकराज जोशीले प कार जगतले
अ रमा स यता खो दछन् भने यायाधीशले श दश दमा स यता खो दछन् भ नहु दँ ै दवु ै वगमा स चार
सीप र वाहको उि कै मह व छ भ नभु यो । सूचना
िदएर मा ै हँदैन, उिचत समयमा सूचना िदनपु दछ र
सूचना उिचत पिन हनपु दछ । स ेषण गन र पाउने
बीचको बझ
ु ाइमा अ तर आयो भने गलत सूचना
स ेषण भएको छ भ ने बझ
ु े ह छ भ नु हँदै सूचनालाई
समय र स दभले कम र बढी मह व धान गदछ
भ नभु यो । यायालयमा सूचना स ेषणस ब धी
अ य त जनशि हामीसँग छै नन् । हा ा याियक
कामकारवाहीह प ितगत ढङ् गले नाग रकसम

ी सीप वकास श ण काय ममा म
41

रा ु ँ दै माननीय ायाधी ी दीपकराज जोशी

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, भदौ - १
स देश वाह गन र नाग रकलाई बझ
ु ाउन
स नपु दछ । प कार जगतका यि ह र कमचारी
वगको तीन िदनस मको सहकाय र अ तरि याले यो
सम याको यूनीकरण गन छ भ नु हँदै तीन िदनस म
च ने यस काय मको सफलताको कामना गनभएको
ु
िथयो ।
राि य सूचना आयोगका मख
ु आयु
माननीय ी कृ णह र बा कोटाले बो नेले इितहास
र दछन् भ दै याियक सव चता कायम रहेको
मल
ु क
ु मा िविधको शासनले ग रमामय थान ओगटेको
ह छ । अदालतले िदनपु न सूचना ऐन मौकामा िदन
नसके ग रएका कामको सही स ेषण हन सके को
मािनँदैन । उदाहरणका लिग आमाको नामबाट
नाग रकता िदने िनणय समयमै सही ढङ् गले स ेषण
गन सके को भए यायका याचकले यित धेरै सा ती
बेहनु पन िथएन भ नु हँदै सूचनाको मह व दसाउनु हँदै
यायलयमा ेस जगतका ह तीह लाई िन याएर
य तो िश णको सु वात् हनु आफै ँ मा सकारा मक

कुरा भएको भ दै तीन िदनस म स चालन हने यस
िश णको सफलताको कामना गनभयो
ु ।
वर
प कार
धम
झाले
आयोजकह सँगको छलफल र सहकायबाट यो
तािलम/ िश ण काय मको िश ण साम ी
तयार ग रएको छ भ नु हँदै आफू यस काय मको
संयोजकसमेत भएका नाताले तीन िदनस म
प कारसँग कसरी ततु हने, रेिडयो िट.भी. मा कसरी
आ ना कुरा रा ने र प कारलाई बझ
ु ाउने भ ने िवषय
सै ाि तक भ दा पिन यावहा रक क ाका मा यमबाट
िश ण अगािड बढाउने यास हनेछ भ नभु यो ।
यसैगरी अका व र प कार तारानाथ
दाहालले सूचना ेिशत गन त रकामा हने कमीले
गदा किहले काही ँ सही ढङ् गले सूचनाको शारण हन
नस ने स यतातफ इङ् िगत गद सूचना ेिषत गदा
भूिमकाभ दा सूचनाको मूलममलाई सु मै उ लेख
वा स ेषण गनपदछ
भ नभु यो भने प कार ी िवपल
ु
ु
पोखरेल, सहरिज ार ी लालबहादरु कुँवर तथा

काय म समापनप ात् सामूिहक त र खचाउँ दै काय मका सहभागीह
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नेपाल कानून पि काका स पादक ी अि बका साद
िनरौलाले समेत आ नो म त य रा नभु एको िथयो ।
िश ण काय ममा िन नानस
ु ार सहभािगता
रहेको िथयो ।
१.
सहरिज ार ी िवपल
ु यौपाने
२.
सहरिज ार ी नहकुल सवु ेदी
३.
सहरिज ार ी लालबहादरु कुँवर
४.
महािनदशक ी महे ानाथ उपा याय
५.
स पादक ी अि बका साद िनरौला
६.
उप-रिज ार ी मनोज के .सी.
७.
उप-रिज ार ी बासदु ेव यौपाने
८.
इजलास अिधकृत ी िव णु साद गौतम
९.
उप-रिज ार ी माधव साद मैनाली

१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.

43

शाखा अिधकृत ी देवे ढकाल
इजलास अिधकृत ी िव नाथ भट् टराई
इजलास अिधकृत ी मनोज े
इजलास अिधकृत ी अशोककुमार े ी
इजलास अिधकृत ी अजनु कोइराला
इजलास अिधकृत ी राजन बा तोला
इजलास अिधकृत ी दी ा धानाङ् ग
इजालास अिधकृत ी पूजा ख ी
इजलास अिधकृत ी अ जनराज सापकोटा
इजलास अिधकृत ी वु राज ि पाठी
अनस
ु धान अिधकृत कृ ण साद पौडेल
क यटु र अपरेटर अजनु सवु ेदी

सव च अदालत बल
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काठमाड काननू ी नेपाली भाषाको भािषक
िश ण काय म स प न
कानूनी नेपाली भाषाको भािषक िश ण
काय म िमित २०७२।५।४ गतेदेिख ६ गतेस म
काठमाड मा स प न भयो ।
सो काय मको उदघाटन
काय मका
्
मख
ु अितिथ तथा सव च अदालतका माननीय
यायाधीश ी बै नाथ उपा याय यूबाट पानसमा
ब ी बाली स प न भएको िथयो । उ उदघाटन
्
स का ममा उहाँले िवगतमा भ दा अि त रा ो,
अि तभ दा िहजो र िहजोभ दा आज हा ो भाषामा
िमक पमा सधु ार हँदै आएको अव था हँदा
भोिलका िदनमा अझ यसमा सधु ार र शु ता आउने
छ, हामीले बो दा अङ् ेजीसमेत िमसाएर बो ने
ग र छ । यसरी बो दा नेपाली भाषाको शु तामा असर
पान स छ । वदीघमा कम यान िदने विृ तफ सचेत
हनपु छ । प कै पिन यो िश णले सहभागीह लाई

भाषाको योगमा अव य पिन शभु अवसर ा गनछ
भ ने आशा िलएको छु भ नहु दँ ै काय मको सफलताको
कामनासमेत गनभयो
ु ।
उ तीन िदनस म स चािलत भािषक
िश ण काय मको समापन २०७२।५।६ गते
स प न भएको िथयो । सो समापन काय मको अ य
तथा माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशीले
गनभएको
िथयो । समापनका ममा उहाँले म त य
ु
िदनहु दँ ै यस िकिसमको भािषक िश णले अव य नै
कानूनी नेपाली भाषाको योगमा सधु ार र शु तामा
थप टेवा पु ने कुरामा जोड िदनहु दँ ै हामीले योग गन
कानूनी नेपाली भाषा अ ले योग गन भाषाभ दा
फरक भएकाले प कै पिन अदालतमा योग हने
भाषामा सधु ार गराउन यस भािषक िश णले सहयोग
परु याउने
िव ास य गनभएको
िथयो ।
्
ु
िश ाथ ह का तफबाट इजलास सहायक
ी किपलमिण गौतम तथा शाखा अिधकृत ी देवी
चौधरीले यस िश ण काय मले सहभागी सबैलाई

काय मको उदघाटन
स मा अ त थह
्
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भािषक शु तामा लाभाि वत तु याएको भ नहु दँ ै
आगामी िदनह मा पिन य ता भािषक िश ण
काय मह स चालन हनु पनतफ जोड िदनभु एको
िथयो ।
सहभागी कमचारीह को नामावली
१.इजलास अिधकृत ी िव नाथ भ राई
२.इजलास अिधकृत ी िभमबहादरु िनरौला
३.इजलास अिधकृत ी गेहे राज प त
४.इजलास अिधकृत ी ह रकृ ण े
५.इजलास अिधकृत ी किपलमिण गौतम
६.इजलास अिधकृत ी ेम साद यौपाने
७.इजलास अिधकृत ी राम साद व याल
८.इजलास अिधकृत ी सरु शे राज खनाल
९.इजलास अिधकृत ी िवदरु का ले
१०.इजलास अिधकृत ी गजे बहादरु िसंह

११.इजलास अिधकृत ी गीता े
१२.इजलास अिधकृत ी इि दरा शमा
१३.शाखा अिधकृत ी सरोजराज रे मी
१४.शाखा अिधकृत ी रामु शमा
१५.शाखा अिधकृत ी राम साद पौडेल
१६.शाखा अिधकृत ी गेहे राज रे मी
१७.शाखा अिधकृत ी िदपे कुमार ितवारी
१८.शाखा अिधकृत ी ताराकुमारी शमा
१९.शाखा अिधकृत ी श भु बराल
२०.शाखा अिधकृत ी देवीकुमारी चौधरी
२१.शाखा अिधकृत ी खेमकुमारी ब नेत
२२.शाखा अिधकृत ी िमनबहादरु कुँवर
२३.शाखा अिधकृत ी य साद आचाय
२४.शाखा अिधकृत ी ेमराज पौडेल
२५.शाखा अिधकृत ी िमना गु ङ
२६.नायब सु बा ी यवु राज गौतम
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२.नायब सु बा ी िड लीराज आचाय
३.नायब सु बा ी िशव साद ढकाल
४.नायब सु बा ी घनराज पोखरेल
५.नायब सु बा ी भा ढकाल
६.नायब सु बा ी अिभयान पोखरेल
७.नायब सु बा ी कृ ण साद पौडेल
८.नायब सु बा ी िवमल साद पडु ासैनी
९.नायब सु बा ी िदनेश बराल
१०.टाईिप ना.सु ी पा महजन
११.क यूटर अपरेटर ी गीता िघिमरे िगरी
१२.क यूटर अपरेटर ी गनु ाखर शमा
१३.क यूटर अपरेटर ी सदु शन साद आचाय

१४.क यूटर अपरेटर ी मि जता ढुंगाना
१५.क यूटर अपरेटर ी मि दरा रानाभाट
१६.क यूटर अपरेटर ी िवदषु ी रायमाझी
१७.क यूटर अपरेटर ी रामशरण ितिमलसीना
१८.क यूटर अपरेटर ी रानु पौडेल
१९.क यूटर अपरेटर ी ेमबहादरु थापा
२०.क यूटर अपरेटर ी अ जय पोखरेल
२१.क यूटर अपरेटर ी च ावती ितिमलसीना
२२.सहायक क यूटर अपरेटर ी िवके श गरु ागाई
२३.टेिलफोन अपरेटर ी रचना शमा
२४.टाईिप ख रदार ी अिमरर न महजन
२५.िड ा ी िच बहादरु डाँगी
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