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ूकािशत (वGापन र JमJत २०६८।१२।२१ मा
ूकािशत सूचनाबाट यी Jनवेदकह`को हकमा कुनै

िवशेष इजलास

ूJतकूल ूभाव पानv अवःथा नभएको र (वGा(पत
पदह`मा Jनवेदकह`को साथQक सFबDध रहे को

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्,

नदे िखएबाट नेपालको अDतrरम सं (वधान, २०६३

उ<ूेषण/परमादे श, सDतोष रFतेलसमेत (व. िच(क<सा

रहे भएको दे िखन आएन । एक पटकको लाJग

को धारा १०७(२) अDतगQत दावी गनQ हकदै या

०६८-WS-००६६ (०६८-FN-०४३८),००६७,

(वGान

रा(Hय

ूJतKान वीर

अःपतालसमेत,

JसJमत आDतrरक ूतयोJगताwारा ःथायी Jनयुिx

राजकुमार रानासमेत (व. सेवा आयोग, िच(क<सा

गनv सFबDधमा िच(क<सा (वGान रा(Hय ूJतKान

(वGान रा(Hय ूJतKान, वीर अःपतालसमेत

र सोको सेवा आयोगबाट उपयुx कायQ(वJध र

(कमQचारR

मापदyड बनाई छनौट सJमJतसमेत गठन गरR

सेवाका सतQ तथा सु(वधासFबDधी) JनयमावलR,

छनौट सJमJतले तय गरे का उपयुxताको आधारमा

२०६५ को Jनयम ८ मा समावेशीताको Vयवःथा

योlयतम् Vयिxलाई गरे को Jसफाrरसबमोिजम

िच(क<सा

(वGान

ूJतKान

भएकोमा सोहR JनयमावलRको Jनयम १४५ को

Q नv हुँदा JमJत २०६८।८।९ मा
Jनयुिx गनुप

Vयवःथाले सZुिचत गरे को भ[े Jनवेदन दावीतफQ

ूकािशत भएको (वGापन र २०६८।१२।२१

(वचार गदाQ Jनयम ८ को Vयवःथा Jनयम खारे ज र

मा ूकािशत सूचनाबाट यी Jनवेदकह`को हकमा

सं शोधन नभएको अवःथासFम दRघQकालRन`पमा

ूJतकूल असर परे को भ[ नJमgने ।

(बयाशील रहने ूावधान हो भने Jनयम १४५

िच(क<सा (वGान रा(Hय ूJतKान (कमQचारR

को Vयवःथा एकपटक ूयोग भएपJछ ःवत:

सेवाका सतQ तथा सु(वधासFबDधी) JनयमावलR,

Jनिंबय हुने ूावधान भएबाट Jनयम १४५ को

२०६५ को Jनयम १४५ को ूावधान िच(क<सा

Vयवःथाले Jनयम ८ को

(वGान रा(Hय ूJतKान हुनपु ूव Q वीर अःपतालको

Vयवःथालाई सZुिचत

गरे को भनी अथQ र Vयाfया गनQ नJमgने ।

सेवामा कायQरत् कमQचारRह`को हकमा (वशेष

आiनो शैिkक योlयता कJत हो र

Vयवःथा गrरएको दे िखएको र सो ूयोजनको

शैिkक योlयतानुसार कुन पदमा आफू उFमेnवार

लाJग एकपटक अवसर tदने कानूनी Vयवःथा

हुन पाउने हो भ[े सFबDधमा कुनै कुरा उgलेख

गरे को उx ूावधान एकपटक ूयोग भएपJछ

ःवत: Jनिंबय हुने हुँदा गैरसं वैधाJनक भ[ नJमgने

नभएबाट ूJतKानबाट माग भएको कुनै पJन
पदको लाJग यी Jनवेदकह` ूJतयोगी दे िखएका

हुँदा िच(क<सा (वGान रा(Hय ूJतKान (कमQचारR

छै नन् । जो ूJतयोगी र ूJतःपधp हुन सqदथे

सेवाका सतQ तथा सु(वधासFबDधी) JनयमावलR,

ती नेपालR नागrरकह`ले च ुनौती tदएको अवःथा

२०६३ को Jनयम १४५ मा Vयविःथत ूावधान

छै न । यसरR िच(क<सा (वGान रा(Hय ूJतKान

नेपालको अDतrरम सं (वधान, २०६५ को धारा

सेवा

१(१), ४(१), १२(३)(घ), १३(१),

आयोगबाट

JमJत

२०६८।८।९

मा

1

१३(३)

सवच अदालत बुले(टन २०७1, काि2क

- 2

सदर हुने ।

को ू7तब8धा:मक वा<यांश, १८(१), १९(१),
२१, ३३(घ१), (ज) र (ढ) र १३८ सँग

इजलास अ7धकृत: (वyनाथ भzराई

ँ ा मागबमोिजमको आदे श जारP
बािझएको नदे िखद

कo{युटर: अ7मरर| महजnन

हुने अवःथा नहुँदा दुबै Uरट 7नवेदनहV खारे ज

इ7त सं वत् २०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शुभम् ।

२

हुने ।
इजलास अ7धकृत: दPपक ढकाल

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री िगरीश चन्द्र लाल, ०७०-WH-००५८,

इ7त सं वत् २०७० साल चैत ६ गते रोज ५ शुभम् ।

ब8दPू:यcीकरण,

भेषकुमार

शोभा ौे  (व. माया तामाङसमेत

सं युक्त इजलास

बालक

भेषकुमार

ौे को

ौे लाई

हकमा

कजामा

१

7लई ब8दP बनाइराखेको भwे िज(कर रहे प7न

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री कल्याण श्रेष्ठ, ०६९-CI-००५५, परमादे श,

7नज बालक आना काका राजेश ौे  र माया
तामाङको

िशवनारायण साहसमेत (व. मaयमाbल cेऽीय

साथमा

इजलाससमc

उपिःथत

भएकोले 7नजको इछा र 7नजको अवःथाका

ःवाःfय 7नदg शनालय, हे टhडा

बारे मा इजलासबाट सोधनी हुँदा माया तामाङको

ऐन, २०५३

साथमा खुसीपूवक
n रहे का, आमासँग जान इ8कार

को दफा ३२ मा ता7लमको ला7ग मनोनयन

गरे का र बालबा7लकाको ला7ग पाUरवाUरक हे रचाह

गनg आधारहVमा शैिcक योlयता, भौगो7लक

(व ालयमा 7नय7मतVपमा अaययन गUररहे का

cेऽमा काम गरे का अनुभव र कायnसoपादन

कुरा तfयगत अवःथाबाट ब8दP बनाइएको भwे

मूqयाrनबापत

आधार

नदे िखएकोले मागबमोिजम ब8दPू:यcीकरणको

मानी ता7लमको ला7ग मनोनयन हुने uयवःथा

आदे श जारP गनn न7मqने हुँदा ूःतुत Uरट 7नवेदन

दे िख8छ । 7म7त २०६८।९।२९ मा ूकािशत

खारे ज हुने ।

सूचनामा प7न ता7लमका ला7ग मनोनयन गनnका

इजलास अ7धकृत: दPपक ढकाल

नेपाल

ला7ग
पाइ8छ

ःवाःfय

ूाs

सेवा

अrसमेतलाई

(व7भw

आधारहV

।

7नवेदकहVले

उqलेख

गUरएको

7नवेदनपऽमा

कo{युटर: (वकेश गुरागा

नै

इ7त सं वत् २०७१ साल वैशाख २९ गते रोज २ शुभम् ।

सो सूचनाबमोिजम फारम दताn गराइसकेको
भwे

उqलेख

मनोनयनबारे

गरे को
7नणnय

र

सो

३

सूचनाबमोिजम

भइनसकेको

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६८-CR-१३११,घरमा

अवःथामा

आगो लगाई यान मानg उ ोग, नेपाल सरकार

त:काल 7नवेदकहVको मागबमोिजम परमादे शको

(व. 7तले घत

आदे श जारP गनुn नपनg भनी 7नवेदन खारे ज गरे को
ँ ा
पुनरावेदन अदालतको आदे श 7मलेको दे िखद

2
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आगो ला8नुपूव ; ू=तवाद> =तले घत@लाई

पनv दे िखएमा अदालती बLदोवःतको महलको

आगलागी भएकोतफ; जाँदै गरे को दे ख्ने भनी

१३९ नं. को ूयोग नगर> =नण;य गन; नहुने हो ।

अनुसLधानको बममा कPपना चLद, (हरा चLद र

तर अनुसLधानको =सल=सलामा बुझी स(कएको र

झरना चLदले कागज गर> Sदएकोमा =नजहTको

चलेको मुwामा बरामद भएको शकको (वषयमा

कागज Uयहोराबाट नै ू=तवाद> =तले घत@ले

शक ख{रद गनv UयिWसँग मा=सक (कःता ूा|

नै जाहे रवालाको घरमा आगो लगाएको दे ख्ने

गनv हकबाहे क सबै शक ख{रद गनv UयिWमा

ँ ैन
यी UयिWहT ूXयYदश@ रहे को भ[े दे िखद

रहे को भनी (यनै =नवेदकले ःवीकार गरे का र

अदलतसमY

भई

=म=त २०६५।९।१७ को सkझौताबाट समेत

बकपऽसमेत गन; सकेको पाइएन । यसूकार

सो कुरा ःप~ भइरहे को हुँदा ःप~ भएको तय

ू=तवाद> =तले घत@ले जाहे रवालाको घरमा आगो

र ूमाणका (वषयमा बुिझरहनुको कुनै ूयोजन

्
लगाएको भ[े कुराको ूमाण वाद>ले पुरयाउन

रहे को

नसकेको अवःथामा जाहे रवालाको घरमा आगो

ूXयाभूत गरे का हकमा ू=तकूल असर नहुने

लागेको र ू=तवाद> =तले घत@ले मौकामा कसुरमा

(क=समको काय;(व=ध कानूनको ूयोग ग{रएको

सा=बत रह> बयान गरे को आधारमा माऽ अ=भयोग

र कुनै सkपि2मा पूव ; ःवा=मyव रहे को Xयःतो

माग दावीबमोिजमको कसुर ठहर गर> =नजलाई

सkपि2 धारकले आनो हकमा नरहने गर> कुनै

सजाय गन; न=मPने हुँदा अ=भयोग दावीबाट सफाइ

मायमबाट दोॐो पYलाई हःताLतरण ग{रसकेको

्
पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट
Sदने ठहरयाई

भ[े कुरा ःवयम् सkबिLधत पYबाट आ=धका{रक

=म=त २०६८।१२।१३ मा गरे को फैसला

=नकायसमY बयान गरे को छ र =नजले UयW

र

=नजहTले

उपिःथत

दे िखन

आएन

।

सारवान्

कानूनले

ँ ा सदर हुने ।
=मलेकै दे िखद

गरे को उW कुरा =नजले दोॐो पYसँग गरे को

इजलास अ=धकृत: महे Lिूसाद पोखरे ल

सkझौतापऽबाट

कklयुटर: (वकेश गुरागाm

अवःथामा अदालती बLदोवःतको महलको १३९

इ=त सं वत् २०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शुभम् ।

नं. ूयोग हुनपु नv कुनै ूयोजन दे िखन आएको

दे िखन

आउँछ

भने

Xयःतो

४

छै न । Xयसकारण दोलखा िजPला अदालतबाट

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री जगदीश शमार् पौडेल, ०७०-WO-०२९९,

=म=त २०६८।६।२६ मा भएको फैसलामा
ु t
मुलक

उXूेषण/परमादे श, दे वीबहादुर बुढाथोकt (व.

ऐन, अदालती

बLदोवःतको

महलको

१३९ नं. को ऽु(ट रहे को भ[े =नवेदन िज(कर

दोलखा िजPला अदालतसमेत

ँ ा {रट =नवेदन खारे ज हुने ।
कानूनसkमत् नदे िखद
इजलास अ=धकृत: द>पक ढकाल

वाद> वा ू=तवाद>को पेटबोल>बाट बुuनुपनv
मा=नस नबुिझएको कारणबाट Lयायको उwेँय

कklयुटर: अ=मरर महज;न

पूरा नहुने र Xयःतो पYको हकमा तािyवक असर

इ=त सं वत् २०७१ साल असार ३ गते रोज ३ शुभम् ।
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सडक कायाYलयसमेत

इजलास नं . १

9नवेदकले मेरो हकभोग र ःवा9मuवको
जDगामा 9बनाv9तपू9तY सडक 9नमाYण र चौडा गनY

१

लागेको हुनाले 9नषेधा<ाको आदे श जार= गHरपाउँ

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६८-CI-०८८४, 9नषेधा<ा,

भनी 9नवेदन दावी 9लएकोमा जुन कायY रोकx
पाउन माग गHरएको छ पुनरावेदन अदालत,

ट=काूसाद उूेती (व. मुकेश रे Dमीसमेत

हे टsडाबाट ूार_भमा नै अkतHरम आदे श जार=

9नवेदकले सवच अदालतमा Eदएको

ँ ा उM सडक
गर= सो कायY रो(कएको नदे िखद

Hरट नं. २०६६ को उJूेषणयुM परमादे शको

चौडा पानy कायY स_प` भइसकेको अवःथा

Hरट 9नवेदन 9म9त २०६६।३।२८ मा खारे ज

छ

हुने ठहर= फैसला भइसकेको र 9नवेदकले जुन

।

कायY

आशgाको

कायY हुन थालेको छ भनी रो\न 9नषेधा<ाको

स_प`

िःथ9त

भइसकेको

(वhमान

अवःथामा

रहे को

ँ ा
नदे िखद

9नवेदन माग दावी पुDन नस\ने भनी 9नवेदन

आदे शको माग गरे को हो, Jयो कायY नै स_प`

खारे ज हुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,

भइसकेको र पaी कbभटYको अिःतJव र(हरहे को

हे टsडाको 9म9त २०६८।३।२२ को फैसला

भनी मोरङ िजbला अदालतबाट भई आएको

मना9सब हुँदा सदर हुने ।

ँ ा सवच
नाप न\सा मुच ुbकाबाट समेत दे िखद

इजलास अ9धकृत: नगेkिकुमार कालाखेती

अदालतको उM फैसला र स9म9तबाट कची

क_mयुटर: मिkजता ढु {ाना

नालालाई पaी बनाउने कायYको थालनी भई हाल

इ9त सं वत् २०७० साल पुस ८ गते रोज २ शुभम् ।

स_प`समेत भई आशgाको अवःथा (वhमान

३

ँ ा Hरट 9नवेदन खारे ज हुने ठहर
रहे को नदे िखद

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.
श्री ओमप्रकाश िमश्र, ०७०-WO-०४७५,

गरे को पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरको 9म9त
२०६८।३।२७ को फैसला मना9सब हुँदा सदर

उJूेषण/परमादे श, ग{बहादुर थापासमेत (व.

हुने ।

लोकसेवा आयोग, केkि=य कायाYलय, अनामनगर

इजलास अ9धकृत: नगेkिकुमार कालाखेती

काठमाडsसमेत

क_mयुटर: रामशरण 9त9मिbसना

राजपऽा(gत

इ9त सं वत् २०७० साल पुस ८ गते रोज २ शुभम् ।

तृतीय

(ूशासन)

पदमा

बढु वा हुन रा.प.अनं. ूथम ौे णीको टाइ(पले

२

आkतHरक बढु वा पर=vामा सि_म9लत हुन पाउने

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
बैद्यनाथ उपाध्याय, ०६८-CI-०९९५, 9नषेधा<ा,

अवःथा 9सजYना भएकोस_म दे िखkछ । तर लोक
सेवा आयोगबाट ूकािशत (व<ापन हे दाY आkतHरक

मौलेrर=दे वी कनुईन (व. िजbला मकवानपुर,

बढु वा पर=vाका ला9ग दरखाःत आान गरे को

हे टsडा नगरपा9लका वडा नं. १० िःथत 9ड9भजन

नभई

4

येता तथा कायYस_पादन मूbयाgनारा
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हुने बढु वाको ला8ग ूकािशत (व<ापन रहे को

मा नै वादGका प8त र ससुराबीच पाFरत भएको

दे िख@छ । तसथD, आ@तFरक परGHाIारा हुने

मानो जो8डएको 8लखतबाट वादGका ससुरा बाजे

बढु वाको ला8ग सJभाLयता भएको कJOयुटर

चेतबहादुर ौे pलाई वादGका सगोलका अंिशयार

अपरे टर पदमा कायDरत् रा.प.अनं. कमDचारGहSले

माt

अ@य ू(बयाIारा हुने बढु वामा सिJम8लत हुन

D न{ भtे पुनरावेदन
सगोलको अंिशयार कायम गनुप

न8मUने हुँदा ूःतुत Fरट 8नवेदन खारे ज हुने ।

न8मलेबाट

चेतबहादुर

ौे pलाईसमेत

िज(कर मना8सब दे िखन नआउने ।

इजलास अ8धकृत: द]डपािण ला8मछाने

वादG भगवती ौे pका नामको (क.नं.

कJOयुटर: मि@जता ढु `ाना

३६४९ र ३६५१ को जyगा 8नजले आ|नी

इ8त सं वत् २०७१ साल भदौ २९ गते रोज १ शुभम् ।

आमा लआमीकुमारG ौे pबाट 8म8त २०६२।८।८

§

यसै

ूकृ8तको

०७०-WO-०४७४,

को र.नं. १५२६(क) बाट हालै को बकसपऽIारा

िशतलबहादुर

उfूेषण/परमादे श,

गरे को

ूा

रावलसमेत (व. लोक सेवा आयोग, के@िGय

सJपि2

ँ ा
दे िखद

सो

सJपि2

अंशब@डाको १८ नं. बमोिजम वादG भगवती

कायाDलय, अनामनगर काठमाडkसमेत

ौे pको ःवआजDनको भई 8नजी ठहरG आफूखुस

३

गनD पाउने हुँदा उ सJपि2बाट समेत ब@डा

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६७-CI-०३३५, अंश चलन,

लगाई पाउँ भtे ू8तवादGको पुनरावेदन िज(कर
र यस अदालतबाट 8म8त २०६७।५।२३ मा

मानबहादुर ौे p (व. भगवती ौे p

8नःसा ूदान गदाD भएको आदे शसँग सहमत हुन

ू8तवादG र 8नजका (पता चेतबहादुर

नस(कने ।

ौे pबीच २०६३।४।१४ मा मानो जो8डएको

वादG ू8तवादG प8त, पी र छोरG भएको

8लखत पाFरत भए प8न सोहG 8म8तमा ूःतुत अंश

तयमा पH (वपHबीच कुनै (ववाद नभएको र

चलन मुrा दायर भएको दे िखएको र अंश चलन

अंश wदइसकेको भtे ूमाणको अभाव रहे कोले

ु गावै ू8तवादG मानबहादुर र
मुrा दायर हुनअ

(फराद दावीबमोिजम वादGले ू8तवादGबाट ३

8नजका (पता चेतबहादुर ौे pको बीचमा मानो

भागको २ भाग अंश 8लन पाउने ठहर गरे को

जो8डएको

मोरङ िजUला अदालतको फैसला मना8सब हुँदा

8लखत

पाFरत

भई

एकासगोलमा

बसेको भtे दे िखन आएन । सो मानो छु (uएको

सदर हुने ।

8म8त

इजलास अ8धकृत: द]डपािण ला8मछाने

२०६३।४।१४

भ@दा

अिघUलो

wदनसJमको सJपि2को तायदाती फाँटबारG दुबै

कJOयुटर: मि@जता ढु `ाना

पHबाट माyने मोरङ िजUला अदालतको 8म8त

इ8त सं वत् २०७१ साल असार २५ गते रोज ४ शुभम् ।

२०६३।१२।१९ को आदे शबाट कायम हुन

§

यसै

लगाउको

०६७-CI-०३३६,

०३३७, मानो जो8डएको 8लखत बदर,

आएको मानो छु (uएको 8म8त २०६३।४।१४
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चेतबहादुर ौे 8समेत (व. भगवती ौे 8

ूAतवादXले Aलखतमा लागेको सहXछापलाई

भएको मु?ामा पAन यसै अनुसार फैसला

अnयथा हो भo नसकb आpनो हो भनी ःवीकार गरे को

भएको छ ।

दे िखnछ । Aनजले केवल तमसुकबमोिजमको
रकम नAलएको र बैनाबqा गराइrदने बहानामा
खालX

इजलास नं . २

कागजमा

सहXछाप

गराएको

Aलखत

जालसाजीबाट खडा गsरएको भoे िज(कर Aलए
पAन सो पु(t हुने गरX कुनै तuययुv ूमाण पेस

१

गनY सकेको नपाइँदा र वादXले पेस गरे को Aलखत

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश
चन्द्र लाल, ०६७-CI-१२९७, AनषेधाLा, नारायणी

ँ ा सुP नवलपरासी िजjला
कानूनबमोिजमकै दे िखद

के.सी. (व. रे खबहादुर थापासमेत

अदालतको AमAत २०६२।१।१९ को वादX

पुनरावेदकहPको अंश हकसSम पुTने

दावीबमोिजम वादXले ूAतवादXबाट साँवा wयाज

जAत सSपि2 अ.बं . १७१क नं. बमोिजम रोVा

्
फैसलालाई पुनरावदे न
भराई पाउने ठहरयाएको

भएकै कुरा पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट

अदालत, बुटवलबाट AमAत २०६३।४।१५ मा

दे िखन आएको छ । यसरX रोVा भएको (वषयमा

ँ ा
सदर गनy गरX भएको फैसला Aमलेकै दे िखद

यस अदालतमा पुनरावेदन गदाY पुनरावेदकले

सदर हुने ।

रोVा भएको होइन भनी िज(कर Aलएको अवःथा

इजलास अAधकृत: कमलूसाद LवालX

ँ ै न । यसरX कानूनबमोिजम AनजहPले
पAन दे िखद

कSzयुटर: कjपना बत{ला

पाउन स_ने अंश हकको सSपि2 मु?ा फैसला

इAत सं वत् २०७१ साल वैशाख २ गते रोज ३ शुभम् ।

नहुँदाकै अवःथामा (वप`ीले Aबबb (वतरण गरX

§

घर

पुनरावेदकले भनेजःतो सडकमा बास हुने अवःथा
पAन

ँ ा
नदे िखद

पुनरावेदन

यसै

लगाउको
हटाई

०६५-CI-०४१२,

जTगा

खालX

गराइपाऊँ,

कुलबहादुर मjल ठकुरX (व. ँयामकुमार

अदालत, पाटनबाट

ूधान भएको मु?ामा पAन यसैअनुसार

Aनवेदन खारे ज हुने ठहर गरX भएको AमAत

ँ ा सदर
२०६७।९।७ को आदे श Aमलेकै दे िखद

फैसला भएको छ ।

हुने ।

३

इजलास अAधकृत: अAनलकुमार शमाY

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६८-CI-००४७, लेनदे न, िचजाकुमारX

इAत सं वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शुभम् ।

राना (व. धनबहादुर गुPङ

२

वादXले पेस गरे को Aलखतमा ूAतवादXको

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री िगरीश
चन्द्र लाल, ०६५-CI-०४११, लेनदे न, कुलबहादुर

jयाzचे

मjल ठकुरX (व. ँयामकुमार ूधान

हःता`र

6

सहXछाप

नभए

(वशेषLले

स?े

पAन
भनी

Aनजले

गरे को

राय

rदएको
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दे िखएको, ूःतुत :लखतमा साहु असामी खुलेको

ला:ग आदे श [दनपनBसdमको कारण रहे को प:न

दे िखएको र ू:तवाद?ले सो रकम :तन@ नपनB भए

दे िखH । जाहे रवालाले आKनो जाहे र? दखा@ःत

वाद? ू:तवाद?बीच Dयःतो :लखत तयार हुनपु नB

एवम् अदालतमा गरे को बकपऽमा यी ू:तवाद?

ूयोजन नै रहH । ू:तवाद? िचजा रानाले आKनो

मीना

ःवहःताLारा तयार गNरएको भ:नएको :लखतमा

कुटपीट गर भनी आदे श [दएको भने प:न :नज

धनबहादुर गुPङबाट P. ८,००,०००।- साँवा

जाहे रवालाको सो भनाइसdमको आधारबाट यी

र सोको Tयाजसमेत भराइपाउँ भनी दावी :लए

मीनाले नै नीमा डोWमा तामाङलाई जाहे रवालालाई

प:न :लखतमा Tयाज उWलेख नभएको िःथ:तमा

ूहार गन@ पनBसdमको कारण:बना अ॑ाएको होला

वाद?ले

ू:तवाद?बाट

:लखतबमोिजमको

P.

अ:धकार?ले

अ\य

ू:तवाद?हPलाई

भH नस(कने ।

८,००,०००।- कजा@ :लएको भHे उWलेख भएको

फौजदार?

मुvामा

अ:भयोग

अवःथामा Dयसर? कजा@ भनी :लएको रकमलाई

दावीबमोिजमको कसुर ूमािणत हुन वाद?ले

(फता@ [दने सत@मा :लएको भनी माHुपनB नै

शwार(हत

हु\छ

गुPङले

@ नB हु\छ । शwाको भरमा केवल यी
गनुप

ू:तवाद?बाट P. ८०,०००।- साँवा माऽ भराइ

ू:तवाद? मीना अ:धकार?ले अ\य ू:तवाद?हPलाई

्
पुनरावेदन अदालतको फैसला
पाउने ठहरयाएको

जाहे रवाला

।

यी

वाद?

धनबहादुर

तवरबाट

अ:भयोग

गणेशबहादुर

दावी

ौे yलाई

ूमािणत

कुटपीट

ँ ा सो फैसला सदर हुने ।
अ\यथा नदे िखद

गर भनी भनेको भHे जाहे रवालाको भनाइका

इजलास अ:धकृत: कमलूसाद cवाल?

आधारबाट माऽ प:न दोषी ठहर गनु@ \यायोिचत

कdeयुटर: कWपना बतfला

दे िखH । Dयःतो भनाइलाई अ\य तsयगत

इ:त सं वत् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शुभम् ।

ूमाणबाट वाद?ले पु({ गन@ नसकेको अवःथामा

४

:नज ू:तवाद? मीना अ:धकार?लाई दोषी ठहर गन@
न:मWने ।

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६९-CR-०३२१, अnभn, मीना

ू:तवाद? मीना अ:धकार?समेत सहभागी

अ:धकार? (व. नेपाल सरकार

भई अ\य ू:तवाद?हP नीमा डोWमा तामाङ,

ू:तवाद? नीमा डोWमा तामाङले मौकामा

र|बहादुर तामाङसमेतलाई अ॑ाई जाहे रवालालाई

एवम् सुP अदालतमा बयान गदा@ यी ू:तवाद?

कुटपीट गर? अnभn पारे को भHे :म:सल सं लrन

मीना अ:धकार?ले आदे श [दएको हो भHे qयहोरा

आधार ूमाणबाट पु({ नहुँदा :नज ू:तवाद? मीना

उWलेख गरे को नपाइनुका साथै :नजउपर पोल

अ:धकार?लाई २ वष@ कैद र P. १००।- जNरवाना

गरे को प:न पाइH । :म:सल सं लrन रहे का

गनB गर? भएको दोलखा िजWला अदालतको

अ\य तsयगत ूमाणसमेतबाट यी ू:तवाद? मीना

फैसलालाई सदर गनB गर? भएको पुनरावेदन

अ:धकार?ले

जाहे रवालालाई

कुटपीट

गन@का

अदालत, पाटनको :म:त २०६८।२।२९ को
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फैसला ऽु(टपूण; हुँदा सो फैसला उ@टA भई Dनज

सो अदालतबाट काःकe िज@ला अदालतमा लगत

ूDतवादA मीना अDधकारAले अDभयोग दावीबाट

कःन पठाइस(कएको भनी पबाउ परA आएका

सफाइ पाउने ।

ूDतवादAलाई ूहरAसाथ काःकe िज@ला अदालतमा

इजलास अDधकृत: कमलूसाद QवालA

बुझाई सो अदालतबाट ूDतवादAलाई कैद ठे कe

कRSयुटर: क@पना बतTला

कारागार काया;लय, काःकeमा कैद पुजvकासाथ

इDत सं वत् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शुभम् ।

पठाएको र सोबमोिजम Dनज ूDतवादAलाई कैदमा
रािखएको

५

ँ ा सदर हुने ।
को फैसला Dमलेकै दे िखद
इजलास अDधकृत: बाबुराम सुवेदA

पव;त

कRSयुटर: बेदना अDधकारA

िज@लामा बाबुराम रोकाको कत;fय गरA gयान
मारे को

अDभयोगमा

ूेमकुमार

ौे cको

थुना

अदालत, पोखराको DमDत २०६९।११।२१।२

काःकe िज@ला अदालत, पोखरासमेत

गते

Dनवेदकको

्
पुनरावेदन
wरट Dनवेदन खारे ज हुने ठहरयाएको

पूणब
; हादुर ौे cको हकमा साDबऽी ौे c (व.
२०४९।७।४

ँ ा
दे िखद

गैरकानूनी दे िखन आएन भनी ब_दAू`यaीकरणको

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६९-CR-०९२३, ब_दAू`यaीकरण,
DमDत

अवःथा

छोरा

इDत सं वत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुभम् ।

कुमार ौे cसमेतउपर gयानसRब_धीको महलको

६

१३(१) अनुसारको सजाय माग गरA अDभयोग
दायर भएकोमा पव;त िज@ला अदालतबाट Dनज

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६९-WO-०६०१, उ`ूेषण/

कुमार

परमादे श,

ौे cलाई

सव;ःवस(हत

ज_मकैद

हुने

मा{यDमक

ठहरA फैसला भएको र Dनज मुmाको अनुस_धान

भागरथीकुमारA भzसमेत (व. उच
िशaा

पwरष|, परAaा

काया;लय, सानो}ठमी भ~पुरसमेत

गदा;देिख नै फरार रहे को अवःथा दे िख_छ ।
Dनज ूDतवादA कुमार ौे cको वतन काःकe

Dनय_ऽण

DमDसल सं लpन (व(वालय अनुदान

िज@लाअ_तग;त भएकोले Dनजको लगत सRबि_धत

आयोग

काःकe िज@ला अदालतमा कसी असुल गन;

बहादुर शाह, झफर माग; नई }द@लAारा जारA

पव;त िज@ला अदालतले गरे को पऽानुसार Dनजको

ूे(षत (वQDमा समेत गु कुल (व(वालय,

लगत काःकe िज@ला अदालतमा कDसएको भoे

वृ_दावन मथुरा (युपी) जालA (व(वालयको

कुरा DमDसल सं लpन कागजातबाट दे िख_छ ।

सूचीमा

अनुस_धानबाटै फरार रहे का Dनज ूDतवादAलाई

दे िखने ।

(University Grants Commission)

परे को

DमDसल

सं लpन

कागजबाट

भएको सजाय असुल गनq स_दभ;मा वडा ूहरA

wरट Dनवेदकह ले परAaा }दएको शैिaक

काया;लय, बगर काःकeले Dनज कुमार ौे cलाई

सं ःथा नै जालA (व(वालयह को सूचीमा सूचीकृत

पबाउ गरA पव;त िज@ला अदालतमा पेस गरे कोमा

ु िघ `यःतो
भएको दे िखएकोले जालA ूमािणत हुनअ

8
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(व5(व6ालयलाई मा:यता ;दएको भ?े आधारमा

हुँदैन । दे वानी (वषयमा परे का मुsाहTबाटै ^रट

अब मा:यता ;दन इ:कार गनE नसFने पHन

Hनवेदकले माग गरे को (वषयमा उपचार ूाV हुने

हुँदैन । जालN (व5(व6ालय भ?े भइसकेपHछ

अवःथाको (व6मानता छँदाछँदै दे वानी (वषय

Pयसको ूमाणपऽको वैधता सुTदे िख नै समाV

रहे को करारNय दा(यPवको (वषयमा फौजदारN मुsा

हुन जा:छ । Pयःतो (व5(व6ालयमा ूाV गरे को

चलाउने भ?े कुरा कानून, :याय र (ववेकसdमत

ूमाणपऽहTलाई साँचो हुन ् भ? नHमलेबाट Pयःता

नदे िखने ।
(ववा;दत

ूमाणपऽहTलाई उच माZयHमक तहको शैि\क

(वषयका

सdब:धमा

दे वानी

कायEबममा समावेश नग^रने भनी (वप\ी ूमाणपऽ

मुsा चHलसकेको दे िखएकोमा पुन: सोहN (वषयमा

ूमाणीकरण तथा समक\ता HनधाEरण सHमHतले

ठगी मुsामा समेत कारवाहN हुने नहुने भ?े

गरे को HमHत २०६९।७।२१ को HनणEयबाट

सdब:धमा

HनवेदकहTको

समानताको

HनणEय गनEसFने नै कुरा भएको र ठगी मुsामा

हकलगायत िश\ासdब:धी हकसमेतको उeलfन

कारवाहN ग^रपाउँ भनेकै भरमा (ववा;दत (वषयमा

भएको अवःथा नदे िखएबाट ^रट HनवेदकहTको

दे वानी मुsा चHलसकेको अवःथा दे िखएकोले ^रट

सं (वधानूद2

मागबमोिजमको आदे श जारN गनE नHमeने हुँदा

अHभयोजनकताEले

कानूनबमोिजम

Hनवेदकले माग गरे कै माऽ आधारमा ठगीमा

^रट Hनवेदन खारे ज हुने ।

पHन मुsा चलाउनुपछE भनी महा:यायाHधवoालाई

इजलास अHधकृत: बाबुराम सुवेदN

ःवत:ऽTपमा ूाV अHभयोजनसdब:धी अHधकारमा

कdiयुटर: कeपना बतjला

हःत\ेप गरN बाZय गनE नHमeने हुनाले ^रट

इHत सं वत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुभम् ।

Hनवेदन

मागबमोिजमको

आदे श

जारN

गनE

Hमलेन । ^रट Hनवेदन खारे ज हुने ।

७

इजलास अHधकृत: बाबुराम सुवेदN

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६६-WO-०७९०, उPूेषण/

कdiयुटर: बेदना अHधकारN

परमादे श,

इHत सं वत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुभम् ।

अजयराज

सुमागn

पराजुलN

महा:यायाHधवoाको कायाEलय, काठमाडrसमेत

(व.

८

एउटै (वषयवःतुको सdब:धमा दे वानी

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री बैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६६-WO-१२१५, उPूेषण/

मुsा ;दई (वचाराधीन अवःथामा रहे कोमा पHछ

परमादे श, ँयाम महजEन (व. पुनरावेदन अदालत,

फे^र सोहN (वषयमा सरकारवादN ठगी मुsा

पाटनसमेत

पHन चलाउन पाउनुपछE भ?े Hनवेदकको माग
दावीलाई उिचत र तकEसuत भ? Hमeदै न ।

साधारण अHधकार\ेऽअ:तगEत उपचार

सबै (वषयको समाधान फौजदारN मुsा माऽै

खो|ने बममा तहतह अदालतबाट फैसला हुँदै

नहुने र जहाँ दे वानी मुsाबाट उपचार पयाEV

्
गरN
यस अदालतबाट समेत मुsा नदोहोरयाउने

छ । Pयहाँ फौजदारN मुsा लाwने अवःथा नै

आदे श भई ूःतुत (ववादको (वषयमा अि:तम

9
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साधारण

कानूनस5त आधार र कारण हुनैपछC । कानूनको

टु 5ो

जथाभावी ूयोगले Bयायलाई परािजत गछC भXेतफC

लागेका (वषयमा असाधारण अ7धकार@ेऽ महण

्
सचेत रहI BयायकताCले Bया(यक (ववेक पुरयाएर

गरI आKनै 7नणCयउपर आदे श जारI गनQ अवःथा

C नQ ।
कायC गनुप

टु 5ो

ला7गसकेको

अ7धकार@ेऽअBतगCत

अवःथा
यस

छ

।

अदालतबाट

रहँदैन । यःतो अवःथामा टु 5ो ला7गसकेको उसै

(वचाराधीन चोरI मुqामा कारवाहIको

(ववादको सBदभCमा Tरट 7नवेदकलाई असाधारण

7सल7सलामा

अ7धकार@ेऽअBतगCत Tरट@ेऽको प7न उपचार

अ.बं .१७ नं. बमोिजम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा

ूाW हुBछ भX न7मYने हुँदा ूःतुत Tरट 7नवेदन

7नवेदन परे को भXे 7नवेदनमा उYलेख भए प7न

खारे ज हुने ।

सोमा तgकाल 7नकास नपाएको भXे आधारमा

इजलास अ7धकृत: बाबुराम सुवेदI

ूःतुत 7नवेदन परे को दे िखBछ । थुनछे कको

क^_युटर: कYपना बत`ला

(वषय ूाथ7मकता xदनुपनQ र सं वेदनशील (वषय

gयस

अदालतको

आदे शउपर

भएको हुँदा ूःतुत बBदIूgय@ीकरणको 7नवेदन

इ7त सं वत् २०७० साल चैत २३ गते रोज १ शुभम् ।

९

महण गनुC परे को अवःथा दे िखBछ । ूःतुत

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०७१-WH-००१५,

अवःथामा (वप@ी काठमाडl िजYला अदालतको

बBदIूgय@ीकरण,

अवःथालाई हे दाC अ.बं . ११८(३) को आधारमा

आनBद

iवालासमेत

(व.

कारागार कायाCलय, काठमाडlसमेत
Tरट
बसोबास

7नवेदकहm

नभएको

भारतीय

नेपालमा

7म7त २०७१।५।३ को आदे श कायम रहे को
थुनछे क

ःथायी

नागTरकहm

गरे को

कानूनस5त

नदे िखएको

तर

gय7त नै कारणले बBदIूgय@ीकरणको आदे श

भए

जारI गरI थुनाबाट Tरहाई xदई पठाउन स(कने

प7न 7नजहmउपर लगाइएको चोरIको अ7भयोग

C नQ कानूनी
अवःथा नभई अBय कारवाहI गनुप

दावीमा 7नजहm चोरIको पटके कसुरदार हुन ् भXे

ु y ऐन, अ.बं . ११८(५)
िःथ7त दे िखएकोले मुलक

ँ ै न । उिYलिखत कानूनी pयवःथाअनुसार
दे िखद

C नQ हो
लगायतको कानूनबमोिजम जो जे गनुप

प(हलोपटक साधारण चोरI गनQउपर चोरIको १२

गरI कानूनबमोिजम गनुC भनी (वप@ी काठमाडl

नं. बमोिजमको अ7भयोग दावी भएको मुqामा अ.बं .

िजYला अदालतलाई लेखी पठाइxदने ।

११८(३) को कानूनी pयवःथा आक(षCत हुने अवःथा

इजलास अ7धकृत: बाबुराम सुवेदI

ँ ै न । यःतो अवःथामा रहे को अ7भयुuको
दे िखद

क^_युटर: कYपना बत`ला

स^बBधमा मुqाको पुप@
C गनQ स^बBधमा अ.बं .

इ7त सं वत् २०७१ साल असोज ६ गते रोज २ शुभम् ।

११८ को दे हाय ५ नं. समेतलाई (वचार गरI

१०

C नQ हुBछ । थुनामा राख्ने
कानूनबमोिजम गनुप

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
ओमप्रकाश िमश्र,
०६८-WO-०८७६,

अिvतयारI भएको भए प7न कुनै प7न pयिuलाई
पुप@
C को ला7ग नै (कन नहोस् थुनामा राvदा

उgूेषण/परमादे श, दIपक पोखरे ल (व. वन तथा
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भू-सं र9ण म<ऽालयसमेत

@नज

?रट @नवेदकले माग गरे को अCययन

कानूनबमोिजम

कैदमा

बसेको

छ छै न

भ_े (वषयलाई हे नब
i ाट यस अदालत पि<छन
हुँदा

थुनाबाट

भागेको

मुxामा

कैद

@बदा @नजामती सेवा @नयमावलF, २०५० को

न@म}ने

@नयम ६४ को उप@नयम (१क) को खOड(ख)

ठे केको @मलेको छ छै न भनी सममZपमा हे नप
iु नg

बमोिजम ६० Qदन@भऽ अःवीकृत नगरF सो

हु<छ । यी @नवेदकलई कतi`य यान मुxामा

Tयाद नाघेप@छ माऽ अःवीकृत गरे को दे िखएको

तो(कएको ५ वषi कैदलाई नै डेढF बढाई सजाय

र XयसरF ःपYZपमा कानूनले नै @नि\त गरF

गरे को पाइयो । मा@थ उि}लिखत `यवःथानुसार

तो(कQदएको Tयाद@भऽ @बदा अःवीकृत भएको

@नवेदन @म@त २०६४।११।२८ दे िख @म@त

जानकारF नQदएको अवःथामा ऐ. @नयमावलFको

२०६४।१२।२५ सTम कतi`य यान मुxामा

@नयम ६४(१ख) बमोिजम @बदा ःवीकृत भएको

थुनामा बसेको Qदन २८ का गरF सजाय कायम

मा@नने भ_े ःपY कानूनी `यवःथा रहे को आधार

भएको नदे िखने ।

र कारणबाट @बदा ःवीकृत भएको कानूनी

ु ा भागे
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट थुनव

प?रणामज<य िःथ@त दे िखएकोले (वप9ी वन तथा

भगाएको मुxामा भएको @म@त २०६८।८।२०

भू-सं र9ण म<ऽालयको @लिखत जवाफसँग सहमत

को फैसलामा उ{ मुxामा ू@तवादF यी @नवेदक

हुन स(कएन । सो म<ऽालयको @बदा ःवीकृत

थुनामा बसेको अव@ध का नगरF @नजलाई

नगनg गरे को हदसTम @म@त २०६८।१०।२७

७ वषi ६ म(हनाको कैद तो(कएको हुँदा सो

को @नणiय उXूेषणको आदे शmारा बदर हुने ।

हदसTम @मलेको दे िखएन । यी @नवेदक @म@त

इजलास अ@धकृत: बाबुराम सुवेदF

२०६५।८।२५

इ@त सं वत् २०७१ साल जेठ २० गते रोज ३ शुभम् ।

i नg
रहे को दे िखएकोमा @नजले कैद भ ु{ान गनुप

§

यसै

ूकृ@तको

तथा

भू-सं र9ण

पबाउ

परF

कैदमा

अव@ध `यतीत भैनसकेको हुँदा मागबमोिजम

०६९-WO-०३३९,

उXूेषण/परमादे श, रामच<ि ौे w (व.

वन

मा

ब<दFूXय9ीकरणको आदे श जारF गनi @मलेन ।

म<ऽालयसमेत

?रट @नवेदन खारे ज हुने ।

भएको मुxामा प@न यसै अनुसार आदे श

इजलास अ@धकृत: अ@नलकुमार शमाi

भएको छ ।

कTयुटर: क}पना बत ला
११

इ@त सं वत् २०७१ साल असार २३ गते रोज २ शुभम् ।

१२
मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल
श्रेष्ठ, ०७०-WH-००६५, मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
ब<दFूXय9ीकरण, शुबराज तामाङ (व. कारागार देवेन्द्रगोपाल
श्रेष्ठ,
०७०-CR-००८०,

कायाiलय, दोलखासमेत

ब<दFूXय9ीकरण
वैयि{क

ःवत<ऽतासँग

i गुZङ (व. नेपाल
मोटरसाइकल चोरF, अजुन

जःतो

`यि{को

सTबि<धत

(वषयमा

सरकार

ू@तवादFको

11
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बकपऽ

ला8ग होस् वा गाईवःतुको औष8धको ला8ग होस्

एवम् बरामदB मुच ुCकाको काम तामेल गनE ूहरB

चरे सको उqपादन र सsयसfम गनG प8न ऐनले

कमGचारBहHको बकपऽसमेतले ू8तवादBउपरको

8नषेध

कसुर पु(J गरे को अवःथा दे िखयो । चोरB मुOामा

लाzदा खुवाउन भनी चरे स तयार गरे को हो भ`े

दसीको सामानसँगसँगै ू8तवादB पबाउ पनुG नै

ू8तवादBको भनाइले 8नजका कसुरलाई अझ पु(J

भएको

सा8बती

बयान, जाहे रवालाको

गरे को

अवःथामा

गाईवःतुलाई

िचसो

कसुर पु(J हुने ठोस आधार ूमाण मा8नWछ ।

गरे को अवःथा हुँदा लागु औषध 8नयWऽण ऐन,

G गुHङले बयान
अदालतमा यी ू8तवादB अजुन

२०३३ को दफा ४(क) ले जुनसुकै उOेँयले

गदाGसमेत आफू अWय ू8तवादBहH सँगसँगै रहे को

भए प8न लागु औषध चरे सको उqपादन र सsय

अवःथामा हाॆो अगा8ड एउटा मोटरसाइकल

गनG 8नषेध गरे को अवःथामा यी ू8तवादBलाई

पा(कGङ ग_रराखेको 8थयो भ`े बयानमा उCलेख

ऐ ऐनको ऐ दफा ४(क) बमोिजम कसुर ठहर

गरे को पाइWछ र सोहB अवःथामा 8नज पबाउ

भई ६ म(हना कैद र H. २०००।- ज_रवाना

ँ ा ू8तवादBउपरको आरो(पत कसुर
परे को दे िखद

हुने गरB भएको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको

ठहर गरB भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको

8म8त २०६८।९।५ को फैसला मना8सब नै

8म8त २०६७।११।१६ को फैसला मना8सब नै

दे िखएकोले सदर हुने ।

दे िखएकोले सदर हुने ।

इजलास अ8धकृत: अ8नलकुमार शमाG

इजलास अ8धकृत: अ8नलकुमार शमाG

कfgयुटर: कCपना बत}ला

कfgयुटर: बेदना अ8धकारB

इ8त सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

१४

इ8त सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

१३

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६६-CR-०५१५, जबजGःती
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६९-CR-००९८, लागु करणी, नेपाल सरकार (व. अजुनG जोगी
औषध चरे स, चWिबहादुर रोकामगर (व. नेपाल

(कटानी जाहे रB पनुG एवम् पी8डतको

सरकार

ःवाः~य परBण ू8तवेदन हे दाG योनीछे दन भएको
ू8तवादBले गाईवःतुकै औष8धको ला8ग

र या8तएको भ`ेसमेत दे िखएको कुरालाई नकानE

चरे स उqपादन गरे को कुरामा अदालतमा नै

अवःथा छै न तर (कटानी जाहे रB दने जाहे रवाला,

सा8बत रहे को कुरामा (ववाद छै न । यसरB

बुिझएका wयिxहH एवम् पी8डतसमेत कसै को

गाईवःतुको ला8ग वा अWय जे उOेँयका ला8ग

प8न अदालतमा बकपऽ हुन सकेको पाइएन ।

भए ताप8न लागु औषध चरे सको उqपादन सsय

पी8डत ःवयम्ले ू8तवादBले करणी गरे को भ`

गनGसfम प8न लागू औषध 8नयWऽण ऐन, २०३३

नसकy योनीमा औ ंला 8छराएको भनी कागज गरे को

को दफा ४(क) ले 8नषेध गरे को छ । तसथG

भए ताप8न अदालतमा उपिःथत भई सोको पु(J

अWय wयिxलाई 8बबy (वतरण गनE ूयोजनको

ग_रदएको अवःथा छै न । अदालतभWदा बा(हर
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आफू

अ5य 7नकायमा भए गरे का कागजलाई यथाथ@परक

वारदातःथलमा

र ूामािणक गराउनका ला7ग अदालतमा Eयसको

अदालतमा होइन भ] सकेका छै नन् । करणी

पुन: पु(H हुन जJरK हु5छ । ूमाण ऐन, २०३१

गनY मनसायले पी7डतलाई समाई जबज@ःती गनY

को दफा १८ ले तह(ककात वा जाँचबुझको

ूयास गरे को कुरामा 7नज अनुस5धानमा सा7बत नै

7सल7सलामा तयार भएका 7लखतमा उUलेख

छन् । घटनाःथल ूकृ7त मुच ुUका हे दा@ झारपात

भएका कुनै कुरा सो कुरा WयX गनY WयिX

मडाuरएको भ]ेसमेत दे िखएको छ । पी7डत र

साZीको Jपमा अदालतमा उपिःथत भई बयान

ू7तवादK घटनाःथलमै आपि2जनक अवःथामा

गरे मा ूमाणमा 7लन हु5छ भ]े Wयवःथा गरे को

रहे को दे ख्ने

छ । यःतो अवःथामा जाहे रK, मौकाको कागज

अदालतमा बकपऽ गरे को प7न पाइ5छ । पी7डतले

र ःवाः_य परKZण ू7तवेदनलाई माऽ आधार

ू7तवादKलाई आरोप लगाउनुपनY अ5य कारण र

मानी जबज@ःती करणी जःतो जघ5य अपराधमा

आधार ू7तवादKले खुलाउन सकेको प7न पाइँदैन ।

कायम

हुनसdने

भएको

त_यलाई

ूEयZदशv श7म@ला राजवंशीले

िःथ7त

पी7डत ू7तवादKबीच मेल7मलाप गराउने उwेँयले

हुँदैन । कसुर ःथा(पत हुनका ला7ग कसुर

गाउँ समाजमा भएको कागजमा यी ू7तवादKले

गरे को भ]े WयिX अदालतमा उपिःथत भई

अ5यथा भ] सकेका छै नन् ।Eयःतो कागजलाई

सोअनुसार आeनो भनाई अदालतसमZ राख्नु

ूमाण ऐन, २०३१ ले ूमाणमा 7लन न7मUने

जJरK हुने हुँदा ू7तवादKउपरको आरो(पत कसुर

भ]े यी ू7तवादKले पुनरावेन िज(कर 7लए ताप7न

पु(H हुन नसकेको अवःथामा ू7तवादKले आरो(पत

उX कागजमा 7नजले कुनै कुरा WयX गरे को

ू7तवादKको

कसुर

रहे

ँ ै न । WयX नै नभएको (वषय फैसलामा
दे िखद

कसुरबाट सफाइ पाउने गरK भएको पुनरावेदन

ँ ै न । उX कागजले
ूमाणमा 7लइएको प7न दे िखद

अदालत, (वराटनगरको 7म7त २०६८।२।२६
ँ ा सदर हुने ।
को फैसला 7मलेकै दे िखद

केवल यी ू7तवादKले आफूले गUती गरे को कुरामा

इजलास अ7धकृत: अ7नलकुमार शमा@

सहमत भई गाउँ समाजमा कागज गरे को कुरालाई

कklयुटर: कUपना बतmला

ःवीकार

इ7त सं वत् २०७१ साल असार २३ गते रोज २ शुभम् ।

गद@छ । जबज@ःती करणीको उpोगमा करणी

१५

गनY काय@ सkप] नहुने हुँदा ूःतुत मुwामा ूz

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६६-CR-०५१७, जबज@ःती

नै नउठे को बल ूयोगको घटनाको ूमाण खो|नु

गरे को

त_यसkमलाई

उजागर

भने

जJरK छै न । तसथ@ ूःतुत मुwामा पी7डत र

करणी उpोग, च5दन कागती (व. नेपाल सरकार

ू7तवादKबीच शारKuरक सं घष@ भई घा चोटका

पी7डत रे णु राजवंशीलाई ू7तवादKले भ ुइँमा

िच}, लZण नदे िखएको भए ताप7न ू7तवादKले

लडाई सट@, कr ु खोलK आeनो 7लs पी7डतको

जबज@ःती करणी गन@ ला~दा पी7डतक काक

्
योनीसkम पुरयाएको
कुरा पी7डतले गरे को कागज

नाता पनY श7म@ला राजवंशीको घटनाःथलमा भएको

एवम् बकपऽबाट दे िख5छ । ःवयम् ू7तवादKले

@ ा नपाएको
आगमनको कारणले अपराधले पूणत
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भ6े पु(8 भएको हुँदा पी>डत नाबा>लकालाई

न>मpने हुँदा >नजलाई ठगीको १ नं. को कसुरमा

ू>तवादBले जबजDःती करणीको उIोग गरे को

ऐ. ४ नं. बमोिजम सजाय गरB जाहे रवालालाई

्
चार वषD कैद हुने भनी भएको पुनरावेदन
ठहरयाई

>बगो भराउने गरB भएको पुनरावेदन अदालत,

अदालत, इलामको >म>त २०६६।२।३ को

पाटनको >म>त २०६८।१०।३ को फैसला

ँ ा
फैसला कानूनसWमत एवम् मना>सब नै दे िखद

>मलेकै हुँदा सदर हुने ।

सदर हुने ।

इजलास अ>धकृत: अ>नलकुमार शमाD

इजलास अ>धकृत: अ>नलकुमार शमाD

कW]युटर: कpपना बतyला

कW]युटर: बेदना अ>धकारB

इ>त सं वत् २०७१ साल असार २३ गते रोज २ शुभम् ।

१७

इ>त सं वत् २०७१ साल असार २३ गते रोज २ शुभम् ।

१६

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६९-CR-९०८, ठगी, नेपाल
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६९-CR-०६९५, ठगी, सरकार (व. िशव पाzडे भ6े िशवूसाद पाzडेय

मुरारB िघ>मरे (व. नेपाल सरकार

जाहे रवाला

जcगा सःतोमा dदलाउने ूलोभन र

अqय

शtरूसाद

जाहे रवालाहl

आjनो

पोखरे लबाहे क
भनाइ

पु(8

बकपऽ गनD आउन सकेको

झुfयानमा पारB जाहे रवालाबाट रकम >लएकोमा

गनD अदालतमा

(ववाद छै न । जाहे रवालालाई >मलाइdदने भ>नएको

दे िखएन । अदालतमा बकपऽ गनD नआउने तर

जcगा ू>तवादBको नाममा रहे भएको भ6े प>न

जाहे रB सँगसँगै ू>तवादBले बुझेको रकमको भरपाई

दे िखन आउँदैन । ू>तवादBले जाहे रवालालाई

पेस गरे का जाहे रवालाहlको हकमा पुनरावेदन

dदएको चेक पटकपटक भ ुiानी हुन सकेको

अदालतबाट सो रकमसमेत खामी >बगो कायम

छै न । ू>तवादBले अदालतको बयानमा राखेका

गरB कसुर ठहर भएकै अवःथा छ । नगद

आjना

हुन

रकम बुझाएको कुनै ूमाण पेस गनD नसfने,

सकेका छै नन् । यस बाहे क तमसुक कागजमा

अदालतमा उपिःथत भई आjनो भनाइ राख्न

साkीहl

ू>तवादBकn

उपिःथत

(वमला

नसfने मा>नसको हकमा >बनाआधार >नजको

िघ>मरे को प>न ू>तवादBले कतै उpलेख गरे को

एकपkीय भनाइको आधारमा ू>तवादBको कसुर

ँ ै न । ू>तवादBले जाहे रवालालाई पटकपटक
दे िखद

कायम गनDसfने अवःथा नरहने ।

साkी

बसेकn

अदालतमा

ौीमती

गरB केहB रकम dदएको भनी िज(कर >लए ताप>न

>बगो ठहर नभएका जाहे रवालाहlको

आjनो सफाइमा सोको भरपाईलगायतको अqय

हकमा ू>तवादBले ठगीको कसुर गरे को दे िखने

कुनै ूमाण ू>तवादBले पेस गनD सकेका छै नन् । यी

कानूनी

सबै तrयहlको सूआमlपले मूpयाtन नगरB भाखा

अवःथामा ू>तवादBबाट जाहे रवालाहl शtरूसाद

तमसुक भएको भ6े आधारमा माऽ ू>तवादBले

पोखरे ल, उपेqि कँ ु वर, चेतराज बम, (वमलकुमार

गरे को ठगीको कसुरबाट >नजलाई उqमुिi dदन

थापा, भीमसेन च|लागा}, ह~र वालB, (वकास
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अ5धकार8, उषा गु<ङसमेतलाई 5बगो भराई 5नज

ँ ा
गन^ स(कने ठोस आधार (वxमान भएको नदे िखद

ू5तवाद8लाई ठगीको महलको ४ नं. अनुसार 5बगो

ू5तवाद8 प(वऽा नेपालले अ5भयोग माग दावीबाट

<. ८,६६,०००।- (आठ लाख छै सQी हजार)

सफाइ पाउने गर8 भएको पुनरावेदन अदालत,

जSरवानासमेत हुने ठहर गर8 भएको पुनरावेदन

पाटनको 5म5त २०६७।१०।६ को फैसला

अदालत, पाटनबाट भएको 5म5त २०६९।८।५

मना5सब नै दे िखएकोले सदर हुने ।

ँ ा सदर हुने ।
को फैसला 5मलेकै दे िखद

इजलास अ5धकृत: अ5नलकुमार शमा^

इजलास अ5धकृत: अ5नलकुमार शमा^

क_`युटर: कbपना बतcला

क_`युटर: कbपना बतcला

इ5त सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

इ5त सं वत् २०७१ साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

१८

इजलास नं . ३

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६७-CR-१३२२, बहु(ववाह,

१

नेपाल सरकार (व. प(वऽा नेपाल

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०६७-CI-०९९८,

ू5तवाद8 प(वऽा नेपाल र अका^ ू5तवाद8

5नषेधाyा, आशाकाजी गुभाजु (व. महानगर8य ूहर8

कृंणूसाद एकै ठाउँमा बःने नभई 5नजह<को

पSरसर, हनुमानढोका, काठमाड|समेत

घर फरकफरक िजbलामा रहे को दे िखkछ ।
यसबाहे क यी प(वऽा नेपाललाई 5नज कृंणूसादले

yानेkिमान बळाचाय^को जाहे र8ले वाद8

भगाएर नभई मागेर (ववाह गरे को भlे 5म5सल

नेपाल सरकार ू5तवाद8 अ5नल बळाचाय^समेत

अmययन गदा^ दे िखएको छ । मागेर (ववाह

भएको यान मुामा आशाकाजी बळाचाय^लाई

गदा^ सामाkयत: केट8 पnका अ5भभावकह<लाई

अनुसkधानको

(ववाहबारे जानकार8 हुने र oयःतो (ववाहमा

उपिःथत

अ5भभावकको सहम5त हुkछ भlे अनुमान गनुप
^ नp

िजbला

हुkछ । सामाkयतया (ववा(हत लोqने मा5नससँग

5लिखत जवाफको

कkया केट8को (ववाह गSरrदन केट8 पnका

(वपnीह<को 5लिखत जवाफबाट नै आशाकाजी

अ5भभावकले अनुम5त दे लान् भlे अनुमान गन^

बळाचाय^लाई उिbलिखत मुाको अनुसkधानको

स(कl । 5म5सलबाट (ववा(हत कृंणूसादसँग यी

5सल5सलामा

ू5तवाद8 प(वऽा नेपालले (ववाह गनुप
^ नp बाmयता

परे मा यी 5नवेदकलाई प5न बुनसvने हुkछ ।

5सज^ना भएको अkय कारण खुbन आएको प5न

सो बुदाको अवःथामा प5न 5नज 5नवेदकको

छै न । यःतो अवःथामा 5नज ू5तवाद8 प(वऽाले

ूमाणह<समेत हे र8 बुझी 5नज 5नवेदक वारदातमा

ू5तवाद8 कृंणूसादको अकt ौीमती भएको भlे

सं लqन

जानकार8 भएर नै (ववाह गरे को हुनसvने (वwास

कुराको य(कन गरे र माऽ कारवाह8 अगा5ड

15

बममा

बुनुपरे कोले

गराउनेस_मको
ूहर8

काय^

5नजलाई

भएको

काया^लय, नुवाकोटबाट

भlे
ूःतुत

यहोराबाट दे िखएको छ ।

(वपnीह<ले

बुनैपनp

यि हो (क अ< नै

अवःथा

यि हो भlे

सवच अदालत बुले(टन २०७1, काि2क

बढाउनुपन8 हु:छ । सोअनुसार ?नज ?नवेदक

गन8 कायQदलले ^दएको दोॐो ू?तवेदनमा ?नज

EयिG दे िखन गएमा ?नजको हकमा कारवाहN

?नवेदकको नामसमेत समावेश भएको र सो

ःथ?गत हुन जाने हु:छ । यसरN हे दाQ ूःतुत

कुरालाई शाि:त तथा पुन?नQमाQण म:ऽालयले प?न

Sयान

?सल?सलामा

पु(z गरे को दे िखएको तथा ?नज ?नवेदकले पाउने

बुDनुपन8 EयिG यहN हो वा होइन भनी सबुद

ठहरे को रकम बुिझ?लएको समेत दे िखएको साथै

ूमाणको मूYयाZन र (ववेचना गरN ?नषेधा\ाको

मा?थ उिYलिखत सं (वधान र ऐन कानूनको अलावा

Aेऽबाट ?नणQय ^दन स(कने अवःथा प?न दे िखन

नेपाल सरकारको ?म?त २०६५।१।१३ मा

आएन । ?नजलाई अनुस:धानको ?सल?सलामा

भएको ?नणQयानुसार जारN भएको t:tपी?डतलाई

ूहरNले उपिःथत गराउन सaने र ?नजले सोहN

t:tपी?डतको

बखत आफू अC नै EयिG हुँ भd र ूमाण

राहतसlब:धी मापदड, २०६४ को दफा ५.१

दे खाउन सaने र सोहNबाट यथोिचत कारवाहN

बमोिजम प?न पी?डतलाई राहत ^दनुपन8 दे िखएको

हुनसaने नै हुँदा अनुस:धानको ?सल?सलामा बुDने

समेतका आधार कारणबाट राहतःवCप आ?थQक

अनुस:धानकताQको कायQमा बाधा Eयवधान हुने

सहायता उपलध गराई ^दनु भनी (वपAीहCका

मुTाको

EयिGभ:दा

EयिG, पxरवार तथा सं रचनाको लगत सZलन

फरक

(वपAीहCले

बुDनुपरे को

- 2

अनुस:धानको

ला?ग

आ?थQक

सहायता

एवम्

गरN ?नषेधा\ाको आदे श जारN गनQ ?मYने अवःथा

नाउँमा

ँ ा
नदे िखद

पुनरावेदन

्
पुनरावेदन अदालत, पाटनको ?म?त
ठहरयाएको

अदालत, पाटनबाट भएको ?म?त २०६७।७।२५

ँ ा सदर
२०६८।१।७ को फैसला ?मलेकै दे िखद

खारे ज

्
ठहरयाएको

हुने

परमादे शको

आदे श

जारN

हुने

ँ ा सदर हुने ।
को फैसला ?मलेकै दे िखद

हुने ।

इजलास अ?धकृत: हे मबहादुर सेन

इजलास अ?धकृत: हे मबहादुर सेन

कlmयुटर: (वnराज पोखरे ल

कlmयुटर: (वnराज पोखरे ल

इ?त सं वत् २०७१ साल भदौ २६ गते रोज ५ शुभम् ।

इ?त सं वत् २०७१ साल भदौ २६ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०६८-CI-०७८०,

इजलास नं . ४

परमादे श, शाि:त तथा पुन?नQमाQण म:ऽालयसमेत

१

(व. गsाबहादुर थापा

?नवेदकलाई

t:tकालमा

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०७१-WH-००१४,

राSयtारा

ब:दNूयAीकरण, डा. ?सके राउत भdे च:िका:त

सuा?लत सुरAा फौजtारा बूर तथा अमानवीय
ढsले

यातना

दे िखएको, सशw

^दएको

नजरब:द

t:tकालमा

राउतको हकमा सूयक
Q ा:त राउत (व. िजYला ूहरN

बनाएको

कायाQलय, मोरङसमेत

अपहरणमा

?नवेदक

परे का EयिGहCको सlब:धमा t:t ूभा(वत

16
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अपराधस8ब9धी मु<ा अनुस9धानको बममा रह@

सवार@ साधनहOमा समेत ULत पुwन गएको

तत्स8ब9धमा (वशेष अदालत, काठमाडFबाट 8याद

दे िखए पLन मृतकका आफ9तसमेतले मृतक र

थपसमेत भएको दे िखएको र Lनवेदकले Lनवेदनमा

ूLतवाद@का बीच पूव\X रसइLब र झगडा नभएको

उठाएका सबै सवालहO र थुनाको वैधता वा

भनी बकपऽ गरे को र ूLतवाद@ले चलाएको

अवैधता स8ब9धमा सोह@ अदालतबाट स8बोधन

गाडीको ॄे कलाइटसमेत बLलरहे को अवःथाबाट

ँ ा मागबमोिजम ब9द@ूTयUीकरणको
हुने नै दे िखद

X ना Lनय9ऽण गनY ूयास गदाXगदa
ूLतवाद@ले दुघट

X नY अवःथा दे िखएन । ूःतुत
आदे श जार@ गनुप

ँ ा
दुघट
X ना हुन गै तीथXबहादुरको मृTयु भएको दे िखद

\रट Lनवेदन खारे ज हुने ठहछX । Lनवेदकले

माLनस मनY स8भावना रहे को भzे जानीजानी

तथा Lनजका कानून _यवसायीहOले बहसको

X
लापरवाह@पूवक

बममा Lनवेदकको ःवाः`यको स8ब9धमा Lनवेदन

अवःथा हुँदा सवार@ तथा यातायात _यवःथा ऐन,

गदa Lनजले रोजेको अःपतालमा उपचार गनX

२०४९ को दफा १६१(३) (वपर@त ूLतवाद@ले

परमादे शको आदे श जार@ ग\रपाउन भनी माग

्
दुघट
X नाको Oप (वचार
कसुर गरे को ठहरयाई

ग\रएको हुँदा _यिb (वशेषको ःवाः`यस8ब9धी

गर@ सोह@ दफाबमोिजम ूLतवाद@लाई कैद म(हना

हक पLन एउटा मानवको अLधकार भएकोले

३(तीन) तथा ज\रवाना O. २०००।- (दुईहजार)

Lनज Lनवेदकले चाहे को तथा रोजेको अःपतालमा

्
हुने ठहरयाएको
काठमाडF िजrला अदालतको

Lनजको Lनजी खचXमा आफूले रोजेको िच(कTसक

फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको

तथा अःपतालबाट उपचार गराउने _यवःथा

LमLत २०६८।६।२६।५ को फैसला Lमलेकै

ग\रdदनका

लाLग

नेपाल

सरकारको

सवार@

चलाएको

नदे िखएको

ँ ा सदर हुने ।
दे िखद

नाममा

ु 
मुलक

परमादे शको आदे श जार@ हुने ।

ऐन, दडसजायको

महलको

इजलास अLधकृत: (वदुर काhले

११क. नं. को दे हाय दफा २ बमोिजमको सु(वधा

क8iयुटर: सLबना अLधकार@

पाउनुपनY

इLत सं वत् २०७१ साल असोज ८ गते रोज ४ शुभम् ।

ु  ऐन, दड सजायको
स8ब9धमा हे दाX मुलक

२

महलको ११क. नं. दे हाय दफा २ मा ×तीन

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
ओमप्रकाश िमश्र, ०६८-CR-११३९, ००९५,

वषXभ9दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुर

भनी Lलएको वैकिrपक िज(करको

गनY _यिbलाई कैदको सजाय गर@ कसुरदार

सवार@ qयान, नेपाल सरकार (व. कैवrय शमशेर

्
ठहर@ अाले कैदमा राख्न मनाLसब नठहरयाएमा

राणा, कैवrय शमशेर राणा (व. नेपाल सरकार

एक dदनको पचीस Oपैयाँको दरले हुन आउने

ूLतवाद@ले चलाएको गाडीमा एsासी ॄे क

रकम तोक सो तो(कएको रकम बुझाएमा

लगाउँदा एयर uयाग खुrन गै एयर uयागले पूरै

कसुरदारलाई कैदमा नराख्ने गर@ अाले फैसला

अनुहारसमेत छो(पन गै काबुबा(हरको प\रिःथLत

गनXसनेछ । सोबमोिजम कसुरदारले Oपैयाँ

LसजXना भै सवार@ अLनयि9ऽत हुन गएबाट अ9य

बुझाएमा बुझी Lलई कैदको लगत क ा ग\रdदनु

17
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पछ7” भ9े कानूनी <यवःथा रहे को दे िखDछ ।

मापदjड कायम गरे को काय7बाट Iनवेदकह को

ूःतुत मुHामा यी ूIतवादJ कैवLय शमशेर २०

सsपि2सsबDधी हकमा असर परे को मा9 IमLने

Nदन ूहरJ (हरासतमा बIसरहे को छ भने Iनजले

नदे िखएकोले Iनवेदकको मागबमोिजम उ\ूेषणयुb

चलाएको सवारJको गIत IसIमत भएकोमा बा.१ज

7 नg दे िखन आएन । अत:
परमादे श जारJ गनुप

४८५ नं. को WयाXसीले एYासी दायाँ मो[दा

उिLलिखत आधार कारणह समेतबाट Iनवेदकको

\यसमा ठोNYन गै एयर ^याग खुलJ बाटो दे ख्न

मागबमोिजम उ\ूेषणयुb परमादे शको आदे श

नसXने अवःथा भएकोले काबुबा(हरको प`रिःथIतले

ँ ा Iनवेदन खारे ज हुने
7 नg अवःथा नदे िखद
जारJ गनुप

गदा7 उb दुघट
7 ना भएको समेतलाई e(fगत गदा7

्
पुनरावेदन अदालत, बा|लुङबाट IमIत
ठहरयाई

Iनजलाई कैदमै राख्नुपनg अवःथा नदे िखएकोले

ँ ा
२०६८।९।५ मा भएको आदे श Iमलेकै दे िखद

ु h ऐन, दjड सजायको महलको
Iनजले मुलक

सदर हुने ।

११क. नं. को दे हाय दफा २ बमोिजम बाँकh

इजलास अIधकृत: गेहेDिराज पDत

कैदबापतको रकम दािखला गनg सु(वधा ूदान

इIत सं वत् २०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शुभम् ।

हुने ।

४

इजलास अIधकृत: लालकाजी ौे r

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, ०६५-CR-००५५, ००३७, सवारJ

कstयुटर: मिDदरा रानाभाट
इIत सं वत् २०७१ साल असार २६ गते रोज ५ शुभम् ।

यान, नेपाल सरकार (व. सय Iसलवाल, सय

Iसलवाल (व. नेपाल सरकार

३

ूIतवादJले हलुका सवारJ चलाउनको

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, ०६९-CI-०११७, उ\ूेषण/

अनुमIतपऽ ूा गरे को र बा.१ख ६१२८

परमादे श,

नsबरको IमIनशक भारJ सवारJ साधनको माऽ

Nद<यधर आचाय7समेत (व. बा|लुङ

नगरपाIलकाको काया7लयसमेत

7 नgमा सो नगरJ <यःत सडकमा भारJ
ूयोग गनुप

ःथानीय ःवाय2 शासन ऐन, २०५५
को दफा ९६ बमोिजम नगरपाIलकाले आ~नो
ेऽIभऽ

(वकIसत

गरे को

बाटोमा

Dयूनतम्

मापदjड

घडेरJको

ेऽमा

तोXनसXने

सवारJ साधन

चलाएको भ9े कुरालाई ःवीकार

गरे को समेत पाइएको अवःथामा \यसरJ आफूले
इजाजत पाएको हलुका सवारJ साधन चलाउँदा

नै

दुघट
7 ना हुने ूबल सsभावना रहनेमा लापरवाहJ

दे िखDछ । सो कुरा नगरपाIलकाले नगरIभऽ

गरJ IमIनशक चलाएको पाइएबाट \यःतो कसुर

्
पुरयाउने
सेवाको e(fकोणबाट पIन बाटोको

गरे को अवःथामा सवारJ तथा यातायात <यवःथा

Dयूनतम् मापदjड तोXनु आवँयक हुDछ ।

ऐन, २०४९ को दफा १६१ को दे हाय ३

ज|गाको

ला|न नसXने भई ऐजन दफाको दे हाय २ को

घडेरJ (वकास गरJ सो ेऽमा सडकको Dयूनतम्

ूावधान ला|ने भ9े कुरा ूf दे िखएको छ ।

नगरप`रषले

आ~नो

ेऽIभऽमा
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साथै यस स8दभ:मा ०६७-CF-००२३ को नेपाल

्
हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट

सरकार (वAB राजकुमार तामाङ भएको FमFत

भएको

२०७०।५।१३ को पूण: इजलासबाट भएको

Fनज ूFतवादN मोहlमद जFमल अहमद (Fमयाँ)

फैसलामा हलुका सवारNको इजाजत Fलई भारN

ँ ा केहN उ]टN भई
को हकमा Fमलेको नदे िखद

सवारN शक जःतो सRालन गरN दुघट
: ना गराई मृVयु

ूःतुत मुbाका ूFतवादN मोहlमद जFमल अहमद

भएको अवःथामा ऐजन ऐनको दफा १६१ को

(Fमयाँ) ले सवारN चालक अनुमFतपऽ नFलई

दे हाय २ अनुसारको सजाय हुने XयाYया गZरएको

हे लचेwयाxपूवक
:
मोटरसाइकल चलाई शैले8ि

हुँदा उि]लिखत आधार र कारणहAसमेतबाट

FमFत

२०६६।३।१५

को

फैसला

राईलाई ठyर sदई सोहN कारणबाट Fनजको

ूःतुत मुbामा पुनरावेदन अदालत, पाटनको FमFत

मृVयु भएको दे िखन आएकोले मोटरसाइकल

२०६४।९।२४ को फैसला केहN उ]टN भई

चालक ूFतवादN मोहlमद जFमल अहमद (Fमयाँ)

यी ूFतवादN सfय Fसलवाललाई सवारN तथा

लाई सवारN तथा यातायात Xयवःथा ऐन, २०४९

यातायात Xयवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१

को दफा ४५ र दफा १६१(२) बिख:लापको

को दे हाय २ अनुसार २ वष: कैद र ऐजनको

कसुर गरे को पु(z हुन आएकोले ऐजन ऐनको

दफा १६१ को दे हाय ४ अनसार थप सजाय A.

दफा १६१(२) नं. बमोिजम २ वष: कैद र

२०००।- (दुई हजार) जZरवानासमेत हुने ।

ऐजन ऐनको दफा १६१(४) नं. बमोिजम थप

इजलास अFधकृत: गेहे8िराज प8त

A. २०००।- जZरवानासमेत हुने ठहछ:

कlmयुटर: मि8दरा रानाभाट

साथै अका: ूFतवादN मोहlमद स(कल Fमयाँले

इFत सं वत् २०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शुभम् ।

आ|नो िजlमामा रहे को को१प ७७५२ नं. को
मोटरसाइकल

५

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, २०६६-CR-०३६०, सवारN rयान,

नेपाल सरकार (व. मोहlमद जFमल अहमद
मोहlमद

जFमल

चालकको

अनुमFतपऽ

नभएका ू. मोहlमद जFमल अहमद (Fमयाँलाई)
sदएको नभै Fनज भाइ नाताको Xयि} हुँदा Fनजले
आफ~ले Fलई गई साइकल याऽी शैले8ि राईलाई

(Fमयाँ) समेत

ूFतवादN

सवारN

।

ठyर sदँदा मन: गएकोले Fनज ूFतवादN मोहlमद

स(कल

अहमद

Fमयाँको

हकमा

पुनरावेदन

अदालत,

(Fमयाँ) लाई सवारN तथा यातायात Xयवःथा

(वराटनगरबाट अFभयोग दावीबाट सफाइ पाउने

ऐन, २०४९

्
भएको FमFत २०६६।३।१५ को
ठहरयाई

को

दफा

१६१(३)

बमोिजम

२५ sदन कैद र A. २०००।- जZरवाना हुने

ँ ा सदर हुने ।
फैसला Fमलेकै दे िखद

र अका: ूFतवादN मोहlमद स(कल Fमयाँउपरको

इजलास अFधकृत: गेहे8िराज प8त

्
वादN दावी पुtन नसuने ठहरयाई
मोरङ िज]ला

कlmयुटर: गीता िघFमरे FगरN

अदालतबाट भएको फैसला Fनजको हकमा सदर

इFत सं वत् २०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शुभम् ।

19

सवच अदालत बुले(टन २०७1, काि2क

- 2

२

इजलास नं . ५

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०६७-CI-१६११, Fनणcय
बदर, छठु ूसाद जयसवार (व. असफt कापड

१

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
दीपकराज जोशी, ०६७-CI-०३५१, ज:गा
िखचोलासमेत, अ?ताव धोवी भCे अ?ताव अहमद

धोवी (व. इसाक धोवी

यादव

मो(हयानी हक जो मोहO हो Tयसै को
माऽ हुhछ । केवल परलोक भएपFछ मोहOका
एकासगोलका

ज:गाधनीले

uयिvहdमWये

मुच ु?काबाट

पTयाएको uयिvमा सनw हो । मोहOको आxनो

न.नं.४ को ०-०-४ /२ ज:गा यी पुनरावेदक

मो(हयानी हक कसै सँग फैसला Fमलापऽ वा

FमFसल

सं ल:न

नHसा

१

ूFतवादOको भोग चलनमा रहे को भCे दे िखएको

FडसFमस गराई समाz गराएमा मो(हयानी हकमा

ु R ऐन, ज:गा Fमनेको महलको १
हुँदा मुलक

अंश हक र अपुतालO हक नला:ने हुनाले मोहO

नं. (वपरOत ूTयथV वादOको (क.नं. १०५/२२४

परलोक भएपFछ उसका एकासगोलका प{रवारमWये

को ज:गामWये भै आएको नHसा मुच ु?काको

ज:गाधनीले पTयाएको अवःथामा हक हुनसHने

न.नं. ४ मा उि?लिखत [ेऽफल ०-०-४१/२

uयिvले आxनो हुँदै नभएको हक जाने भयो भनी

अहमद

नाFलस गनw हक रहँदैन । तसथc (क.नं. ५६७

धोवीले िखचोला गरे को भCे दे िखन आयो ।

को तTकाल मोहO जयकरण राउत कुमV भएकोले

सं ल:न ूमाणबाट ूFतवादOले ज:गा

Tयसको मो(हयानी जयकरण राउत कुमVकै हुने

ज:गा

FमFसल

पुनरावेदक

ूFतवादO

अ?ताव

िखचोला गरे को भCे ू` दे िखइरहे को अवःथा
हुँदा वादO दावी नपु:ने गरO भएको बbदcया िज?ला
अदालतको फैसला उ?टO गरO ूFतवादOहdले वादO

हुhछ ।अdको हक Tयसमा रहँदैन । जयकरण
राउत कुमV रहे सeम अhयथा नभएको अवःथामा
छोरा यी पुनरावेदक छठु ूसाद जयसवारको

दावीको (क.नं. १०५/२२४ को ज(व ०-१७-

पFन हक हुनसHने अवःथा नरहने हुँदा अ|ाको

१० ज:गामWये भै आएको नHसाको न.नं. ४

Fनणcयबाट मोहO Fनंकाशन भइसकेको मोहOले

(क.नं. २२४ को [ेऽफल ०-०-४ /२ (ववाbदत

आxनो जीवनकालमा Tयो Fनणcय बदरतफc उजुर

्
पुनरावेदन
ज:गासeम िखचोला गरे को ठहरयाएको

नगरे को र मोहO परलोक भइसकेपFछ Fनणcय

अदालत, नेपालगhजको FमFत २०६६।११।११

भएको तीन दशकपFछ मोहOको छोराले अ.बं .

ँ ा सदर हुने ।
को फैसला Fमलेकै दे िखद

८६ नं. अनुdप आएकोमा मोहOको हक अंश वा

इजलास अFधकृत: कृंणूसाद पौडेल

अपुतालO जःतो हक नभई मोहO परलोक भएपFछ

कenयुटर: (वदुषी रायमाझी

मोहOको

इFत सं वत् २०७१ साल असार २९ गते रोज १ शुभम् ।

पTयाएको

१

सगोलको
uयिvमाऽ

प{रवारमWये
मोहO

ज:गाधनीले

हुनसHने

हुँदा

मोहOको छोराको अ.बं . ८६ नं. अनुdप नाFलस
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२०३२।५।१९

बाबु सीताराम साहबाटै आएको (क.नं. २९४

को भू9मसुधार कायाDलयको 9नणDय बदर हुने

को ज5गामrये (क.नं. ५१४ र २१९ को ज5गा

्
पुनरावेदन अदालत, हे टKडाको 9म9त
ठहरयाएको

सगोलकs

ँ ा
२०६७।११।२५ को फैसला 9मलेको दे िखद

सीताराम साहको नाउँमा गएको दे िखएको तथा

सदर हुने ।

(क.नं. २९४ को ज5गा ू9तवाद` शXभ ु साहको

ला5न

भई

नस6ने

9म9त

अंिशयार

वाद`

हkरदे वीबाट

मोह`

इजलास अ9धकृत: क(पलमिण गौतम

नाउँबाट

कXYयुटर: (वदुषी रायमाझी

दे िखlछ । यसर` सगोलको अंिशयारबाटै अiको

इ9त सं वत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम् ।

नाउँमा गई पुन: बकसपऽको माrयमबाट एक

यसै लगाउको ०६७-CI-१६१२, मोह`

अंिशयार रमलकुमार`को नाउँमा आएको (क.नं.

§

नामसार`, छठु ूसाद

जयसवार

(व.

सीताराम

नाउँमा

साहको

गएको

५१४, २१९ र २९४ बाट बlडा ला5ने र

असफc कापड यादव भएको मुdामा प9न

वाद`ले

यसै अनुसार फैसला भएको छ ।

को ज5गालाई बlडा नला5ने गर` पुनरावेदन

बकसपऽबाट

पाएको

अदालत, राज(वराजबाट
मा

इजलास नं . ६

भएको

फैसला

9म9त

(क.नं. ५४४
२०६६।९।६

9मलेकै

ँ ा
दे िखद

सदर

हुने ।
इजलास अ9धकृत: सुमनकुमार lयौपाने

१

कXYयुटर: रानु पौडेल

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री
ओमप्रकाश िमश्र, ०६७-CI-०८७५, अंश दताD,

इ9त सं वत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम् ।

रामवरण साहसमेत (व. मोहर`दे वी

२

बकसपऽबाट ूाg गरे को सXपि2 9नजी

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०६८-CI-०२९०,

आजDनको iपमा ःवीकार गkरने भए ताप9न
एकासगोलको

अंिशयारबाट

अlयऽ

9नषेधाuा/परमादे श, िजpला जनःवाःwय कायाDलय,

अiको

बाँकेसमेतबाट ऐ. कायाDलयका ूमुख जीवनकुमार

गाउँमा गई 9नजबाट पुन: बकसपऽको iपमा

मpल (व. अ9धवyा ूमोद kरजालसमेत

एकासगोलको अंिशयारको नाउँमा हःताlतरण

अनुसlधानबाट 9नःकेका 9नचोडहiलाई

भई आएको अवःथामा nयःतो बकसपऽलाई 9नजी
आजDनको सXपि2 माo न9मpने हुँदा सगोलकै
माoुपनq

अवःथा

रमलकुमार`को

हुlछ

नाउँमा

।

D
सावधानीपूवक

ू9तवाद`मrयेकs

बकसपऽमाफDत

पालना

गर`

9नदq शनमा

उिpलिखत ूचार ूसारका (व9धहi राzयको

9म9त

तफDबाट

अ9धकतम्

माऽामा

पूरा

गkरएको

२०५६।१२।१६ मा 9नजको बाबु सीताराम

अवःथामा औष9ध (वतरणमा रोक लगाउनुपनq

साहबाट आएको (क.नं. ५१४ र २१९ को

ँ ैन
दे िखद

ज5गा तथा 9म9त २०५८।५।२७ मा 9नजको

जनताको (हतको ला9ग राzयको तफDबाट स|ालन

21
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र

अ9धकतम्
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Fनषेधाuा,

हुने रा(7य काय9बमको (वरोधी कदा(प हुन

ढकाल

स@ैन । तर जनताको (हत र जनःवाःEयको
9 नH (वFध र माIयताहJ पालन
लाFग पालना गनुप

- 2

अिvबकादे वी ौे x (व. कृंणकुमार_

(ववाgदत

ज{गाको

सvबIधमा

नै नगKरकन राLयले Mयःता काय9बम सNालन

मोह_सvबIधी मु|ा हालसvम पFन भूFमसुधार

गद9छ भQे Mयसलाई रोक लगाउन पFन पFछ पन9

काया9लय, काठमाडमा

नहुने ।

रहे को भQे कुरा Fनवेदकको तफ9बाट उपिःथत

चल_

प^

ताKरखमा

(वFभQ रोगको कारणले माFनसको मृMयु

कानून XयवसायीहJले बहसको बममा ःवीकार

हुने सामाIय ू(बया भए तापFन मृMयु भएका

9 एको छ । सो ज{गाको हक बेहकको
गनुभ

भFनएका Xयि@हJमा हा2ीपाइले रोग (वJZको

ूमा ूमाण बुझी मुख नFमलेको कुरामा Fनण9य

औषFध सेवनपFछ दे खा पनH ल^णहJ दे खा पर_

गन9 ूःतुत Fनवेदनको रोहमा Fमiने दे िखएन ।

मृMयु भएको भQे दावी रहे को छ । माFनसहJमा

(वप^ीले जबज9ःती घर भMकाउने आशा भयो

नकाराMमक असर दे िखने भएकोले (वFभQ ःवाःEय

भQे Fनवेदन दावी भए तापFन घर भMकाउन

सं ःथालाई सजग गराइएको भQे Fलिखत जवाफ

गएको कुरामा (वप^ीले ःवीकार गर_ Fलिखत

हुँदा यी औषFध सेवानबाट नकाराMमक असर (Side

ँ ै न । यसै गर_ (यनै
जवाफ पेस गरे को दे िखद

Eﬀect) नहुने भQे होइन । यह_ औषFध सेवनकै

(वप^ीले जबज9ःती घर भMकाउने आशा भयो

कारणले FनजहJको मृMयु भएको हो भQ नस(कए

भनी दायर गरे को दे .पु.नं. ०६८-CI-१०३७ र

तापFन यो ूा(वFधक (वषय भएकोले हा2ीपाइले

१०३८ का मु|ाहJमा Fनवेदकको पुनरावेदन

रोग (वJZको औषFध सेवनको कारणले मृMयु

िज(कर पु{न नसने गर_ यसै अदालतबाट FमFत

भएको पु(f गर_ मृतकका हकदारले Fनवेदन

२०७०।२।३० मा फैसला भइसकेको अवःथा

gदएमा राLयको तफ9बाट उिचत ^FतपूFत9 gदनु नै

दे िखIछ । सो मु|ामा भएको फैसलालाई अIयथा

ँ ा बाँके िजiलामा तMकाल हा2ीपाइले
पनH दे िखद

गन9 नस(कने अवःथा एकातफ9 छ भने अकतफ9

रोग (वJZको औषFध सेवन गराउने काय9बम

(वप^ीले पुनरावेgदकाको घर ज{गामा हःत^ेप

ःथFगत गनH र सो औषFध सेवनबाट मृMयु भएका

गन9सने आशाको (वमानता ूःतुत मु|ाको

Xयि@लाई ^FतपूFत9 gदने गर_ पुनरावेदन अदालत,

ँ ै न । तसथ9,
FमFसल सं ल{न कागजातबाट दे िखद

नेपालगIजबाट FमFत २०६८।२।११ मा भएको

Fनषेधाuाको Fनवेदन खारे ज गनH गर_ पुनरावेदन

ँ ा सदर हुने ।
फैसला मनाFसब दे िखद

अदालत, पाटनबाट FमFत २०६४।८।१२ मा

इजलास अFधकृत: चाणकमिण अया9ल

ँ ा सदर हुने ।
भएको आदे श Fमलेकै दे िखद

इFत सं वत् २०७१ साल भदौ १५ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अFधकृत: चाणकमिण अया9ल
कvयुटर: रानु पौडेल

३

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, ०६४-CI-०९९७,

इFत सं वत् २०७१ साल भदौ १५ गते रोज १ शुभम् ।
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इजलास नं . ८

इजलास नं . ७

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी र मा.न्या.श्री मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय र मा.न्या.
चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., २०६९-CR-००५३, श्री जगदीश शमार् पौडेल, २०६७-WO-०३४३,
उoूेषण/ परमादे श, लआमण लामा (व. सशr ूहर@

9रसवत, पुंकरराज नेपाल (व. नेपाल सरकार

बल ूधान कायाCलय, हलचोक, काठमाडhसमेत

ू?तवाद@ पुंकरराज नेपालले सूयम
C ान

?नवेदकले उदsको पोसाकमा मादक पदाथC

ौे Fबाट धरौट@ ?लन आदे श पचाC खडा गरे को

सेवन गरे को भई सचेत गराउँदा आचरणसuबSधी

र सो आदे श पचाCबाट O. ५०,०००।- धरौट@
माग

गरे कोले

अिRतयार

सोह@

दुOपयोग

धरौट@बापतको
अनुसSधान

?नयम बारuबार उbलvन गरे को र गbती सुधानC

रकम

ू?तबwसमेत रहे को िःथ?तमा ?स?मत पोसाकमा

आयोगको

Sयून माऽाको मfदरा सेवनको सामाSय अवःथामा

कमCचार@ले बरामद गरे को र सो रकम धरौट@को

?नवेदकलाई सशr ूहर@ ?नयमावल@, २०६०

रकम हो भनी ू?तवाद@ पुंकरराज नेपालले

को ?नयम ८४(ख)१ बमोिजम भ(वंयमा सरकार@

भनेको भनी बरामद गनV ूहर@ नायब उप9रXक

नोकर@को ?न?म2 सामाSयत: अयोzय नठह9रने

गणेशचSदले (वशेष अदालतमा बकपऽ गरे को

गर@

ँ ा ू?तवाद@ पुंकरराज नेपालबाट बरामद
दे िखद
भएको

O. ५०,०००।-

घुसको

ला?ग

र oयसलाई सदर गरे को सो कायाCलयको ूहर@
महा?नर@Xकको

दे िखएको हुँदा ू?तवाद@ पुंकरराज नेपाललाई
अदालत, काठमाडhले

fदनुपनVमा

कसुरदार

?म?त

२०६७।५।२९

को

?नणCयसमेत उoूेषणको आदे श{ारा बदर भई

(वशेष

्
ठहरयाई

?नवेदकको

नायब महा?नर@Xकको ?म?त २०६७।५।२९

गनC bयाएको धरौट@को रकम O. ५०,०००।सफाइ

?नणCय

(वपXी सशr ूहर@ बल ूधान कायाCलयको ूहर@

सहयोगी सSतोष ःयाङताङले सो रकम दािखल

दावीबाट

हटाएको

कसुरको माऽाभSदा चक पनV दे िखने भएकोले

नभै

सूयम
C ान ौे Fबाट धरौट@ माग गरे को र ?नजको

अ?भयोग

नोकर@बाट

सशr ूहर@ ?नयमावल@, २०६० को ?नयम

३

८४ को ख|ड (क) मा उिbलिखत अSय उपयु}

म(हना कैद र O. ५०,०००।- ज9रवाना गरे को

सजाय गर@ ?नजलाई पूवव
C त् सेवा बहाल गनुC भनी

?म?त २०६८।११।१५ को फैसला उbट@ भै

(वपXीहOको नाममा परमादे शको आदे श जार@

ू?तवाद@ पुंकरराज नेपालले अ?भयोग दावीबाट

हुने ।

सफाइ पाउने ।

इजलास अ?धकृत: बसSतज~ थापा

इजलास अ?धकृत: जवाहरूसाद ?सं ह

इ?त सं वत् २०७१ साल असोज ३० गते रोज ५ शुभम् ।

इ?त सं वत् २०७१ असोज १ गते रोज ४ शुभम् ।
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काठमाडqसमेत

इजलास नं . ९

महानगरFय

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६८-CI-१३६१, 9नषेधा<ा,
अमृतबहादुर पाBडे (व. हDरबहादुर 9सवाकोटFसमेत
(ववाGदत

(क.नं. ३

काठहMको

को

सNबOधमा

जJगामा
9नवेदकले

(यनै (वपRीहMउपर दोलखा िजVला अदालतमा
Gदएको

लुटपीट

मुXा

उ[

लुटपीट

अवःथामा

(वचाराधीन
मुXालाई

रहे को
ूभाव

पान_ गरF Dरट Rेऽा9धकारमाफbत बोVन 9मVने
दे िखएन । यसरF 9नवेदकले माग दावी 9लएको
दोलखा िजVला, सुनखानी गा.(व.स. वडा नं. ६
को (क.नं. ३ को Rेऽफल २९१६० वगb9मटर
जJगामeयेको ५७५ वगb9मटरको जJगामा 9नजको
9न(वbवाद हकभोग रहे को िज(करलाई पु(g गनb
नसकेको र (क2ा नं. ३ का (ववाGदत काठहMको
सNबOधमा दोलखा िजVलामा चलेको लुटपीट
मुXाबाट 9नhयल हुने नै हुँदा 9नवेदन खारे ज गन_
्
ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको 9म9त
ँ ा
२०६८।७।३० को आदे श 9मलेकै दे िखद
सदर हुने ।

ूभाग

कलrीले

इ9त सं वत् २०७१ साल साउन २७ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.
श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६८-CI-१३६२,
शोभा

महजbनसमेत

ला9ग उपलtध गराउन अनुरोध गरे बमोिजम
का.िज., काठमाडq महानगरपा9लका १४ 9स.नं.
११४२.१८ (क.नं. ६५ मeयेबाट Rे.फ. ०-७-०
को जJगा महानगरFय ूहरF ूभागलाई उपलtध
गराउन िजVला ूशासन कायाbलयबाट लेिखआएको
आधारमा नापी कायाbलय, कलrीबाट (क.नं. ६५
(क.का.भै कायम हुन आएको हाल नगर १४
नhसा 9सट नं. ११४२-१८ (क.नं. १४३ Rे.फ.
२३८.४२ ब.9म. जJगा नेपाल सरकार, महानगरFय
शा(फक ूहरF ूभाग, कलrीलाई भोगा9धकार
उपलtध गराउने 9म9त २०६६।२।१७ को
9नणbयानुसार भोगा9धकार उपलtध गराइएको भvे
मालपोत कायbलय, कलrीको 9लिखत जवाफबाट
दे िखOछ । यी 9नवेदकहMले मालपोत कायाbलय,
कलrीको उ[ 9नणbय बदर गराउन माग दावी
ँ ै न भने (ववाGदत
9लई कतै उजुर गरे को दे िखद
(क.नं. १४३ को जJगा नै सा(वकमा खोलो
(हँडेको वा सा(वकमा खोलो (हँxन छाडेको र प9छ

खोलो (हँxन छाडेको जJगा नै (ववाGदत जJगा
हो होइन भvे (वषयमा सबुद ूमाण बुझी 9नणbय

b न_ दे िखएको र zयसरF सबुद ूमाण बुझी
गनुप

इजलास अ9धकृत: रामानOदूसाद अ9धकारF

9नषेधा<ा/परमादे श,

ूहरF

सा(वक खोलाको सरकारF जJगा भवन 9नमाbणको

१

(ववाGदत

- 2

(व.

महानगरFय शा(फक ूहरF महाशाखा, रामशाहपथ

ँ ा
9नणbय गनb Dरट Rेऽबाट 9मVने नदे िखद

Dरट

्
9म9त २०६८।३।२९
खारे ज हुने ठहरयाएको
को पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदे श 9मलेको
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
b साद रे Jमी/रामानOदूसाद
इजलास अ9धकृत: सूयू
अ9धकारF
इ9त सं वत् २०७१ साउन २७ गते रोज ३ शुभम् ।
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महजIनसमेत, अsमाया महजIनसमेत (व. मालपोत

३

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६८-CI-१४७५, :नषेधा=ा/
परमादे श, मदन साह तेलD (व. िजFला िशGा

कायाIलय, रौतहट गौरसमेत

कायाIलय, लगनखेलसमेत

(ववाtदत (क.नं. ३५४, १३० र ८५ का
जuगा दताI गनI मालपोत कायाIलय, ल:लतपुरमा
जuगा दताI ू(बयामा रहे को र वादD आशाम_

िशGा :नयमावलD, २०५९ को छै ठQ

महजIन

ू:तवादD

बेखाराम

महजIन

भएको

ल:लतपुर

िजFला

सं शोधनको :नयम ९७ को अGरस: पालना गरD

लेनदे नसYबlधी

:लिखत तथा मौिखक परDGा :लई सो पदमा

अदालतको पऽानुसार (क.नं.३५४ र ८५ का

सफल उYमेZवारलाई :नयुि[ गरे को दे िखएको,

जuगाह_ रोwा रहे कोले सो लेनदे न मुrाको टु xो

:नयमावलD(वपरDत :नयुि[ भएको भए सो (वषयमा

नलागेसYम दताI गनI न:मFने भनी मुलतबीमा

:नयुि[ :नयमावलD(वप^रत भए नभएको :न_पण

रहे को भyेसमेत मालपोत कायाIलय, ल:लतपुरको

गनa Gेऽा:धकार िजFला िशGा अ:धकारDको भए

:लिखत जवाफबाट दे िखlछ । उ[ अंश मुrाबाट

रहे को अवःथामा वैकिFपक उपचारको मागI

यी :नवेदकह_को अंश भागमा

अवलYबन नगरD :नवेदकले ^रट Gेऽा:धकारको

(वपGी बेखारामको हक रहे को भy :मFने

ँ ा
मागI अवलYबन गरD :नवेदन दायर गरे को दे िखद

ँ ै न । यसरD :नजको हक नै नभएको जuगाबाट
दे िखद

^रट :नवेदन खारे ज गनa गरD पुनरावेदन अदालत,

उ[ लेनदे न मुrाको :बगो भराउन :मFने प:न

ँ ा सदर
हे टQडाबाट भएको आदे श :मलेकै दे िखद

हुँदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६(१)

हुने ।

र ७ बमोिजम जuगा दताI गनa वा नगनa दा(य}व

मुrाबाट

परे को जuगामा

इजलास अ:धकृत: मनोज ौे k/रामानlदूसाद

भएको मालपोत कायाIलयले यी ^रट :नवेदकसँग

अ:धकारD

सरोकार नै नभएको लेनदे न मुrाबाट रोwा भएको

कYnयुटर: गीता िघ:मरे

भनी सोहD आधारमा अदालतको अिlतम फैसलाले

इ:त सं वत् २०७१ साल साउन २७ गते रोज ३ शुभम् ।

यी :नवेदकह_को अंशहक कायम भएको जuगा

§

यसै

लगाउको

०६८-CR-१३५५,

अदालतको अवहे लना, मदन साह तेलD

(व. िजFला
गौरसमेत

िशGा

भएको

कायाIलय, रौतहट

मुrामा

यसै अनुसार

दताIसYबlधी मुrाको टु xो नलगाई मुलतबीमा
राखेको :मलेको दे िखएन । उ[ कानूनबमोिजम
I नa
जuगा दताI गनa वा नगनa (वषयमा :नणIय गनुप
ँ ा :नवेदकह_को अंश भागमा पनI आउने
दे िखद
:नवेदनमा उFलेख भएका जuगाको ३ भागको २

फैसला भएको छ ।
४

भाग जuगा :नजह_को नाउँमा दताI गनa वा नगनa

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०६८-CI-१०८८, :नषेधा=ा/

(वषयमा :नणIय गनुI भनी मालपोत कायाIलय,
ल:लतपुरको नाउँमा परमादे शको आदे श जारD

परमादे श,

गनa गरD भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको

बेखाराम

महजIन

(व. अsमाया
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5म5त

२०६८।५।२१

आदे श

को

ँ ा सदर हुने ।
दे िखद

- 2

आशxा भएको अवःथामा सो(वपरQत 5नवेदकको

5मलेकै

्
भएको पुनरावेदन
5नवेदन खारे ज हुने ठहरयाई

K साद रे Mमी/रामानPदूसाद
इजलास अ5धकृत: सूयू

अदालत, नेपालगPजको 5म5त २०६८।६।४ को

अ5धकारQ

ँ ा उaटQ हुने ठहछK । सो
फैसला 5मलेको नदे िखद

कRSयुटर: गीता िघ5मरे

हुँदा यी पुनरावेदक 5नवेदकलाई पबाउ नगनुK

इ5त सं वत् २०७१ साल साउन २७ गते रोज ३ शुभम् ।

नगराउनु भनी (वपyीहzको नाउँमा 5नषेधा_ाको
आदे श जारQ हुने ।
इजलास अ5धकृत: (वनोद रखाल

इजलास नं . १०

इ5त सं वत् २०७१ साल साउन २० गते रोज ३ शुभम् ।

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र मा.न्या.
श्री जगदीश शमार् पौडेल, [रट नं. ०६९-CI-

एकल इजलास

०४८४, 5नषेधा_ा/परमादे श, (हरामान हरQ 5गरQ

(व. िजaला ूशासन कायाKलय, बाँके
पटकपटक

Pया(यक

१
5नकायबाट

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०७१-WS०००१, उwूेषण, अ5धवcा टे कमूसाद घत{ (व.

bयिcको प(हचान कायम भै अदालतबाट माPयता

कानून, Pयाय, सं (वधानसभा तथा सं सदQय मा5मला

dदई 5नणKय भएको (वषय र फैसला अिPतमताको
5सiाPत

(Finality of Jus!ce Theory)

मPऽालयसमेत

लाई

ूभा(वत पानुK Pयाय र कानूनको 5सiाPत(वपरQत

5नवेदक

एकजनाले

बौi, (करात,

हुन जाPछ । मुmा लगाउने बहानामा तnययुc

(बि}यन, मुिःलम

ूमाणको अभावमा कसै को उजुरQ परे कै आधारमा

ू5त5न5धwव

छान5बन गनo

प5न bयिcलाई

5नवेदकले गैर(हPदुहzको ू5त5न5धwव गरQ [रट

पबाउ गनo थुrे कायK गदाK bयिcगत ःवतPऽता

5नवेदन गरे को भने प5न सोको र ःवयम् आ~नै

हनन् हुनजाने अवःथा हुPछ । ूःतुत सPदभKमा

मगर जा5तको ू5त5न5धwवलाई समेत पुंाइँ गनK

समेत यी 5नवेदकलाई तnययुc ूमाण5बना नै

ँ ै न । अदालतले सामािजक अशािPत
सकेको दे िखद

नाग[रकताको (वषय उठाई पबाउ गनK खोvनु

खडा गनo कायK गद न । (व मान चौपायाको महलले

Pयायको माPय 5सiाPत(वपरQत हुन जाने ।

कानूनी bयवःथाका बाबजुद (हPदुलगायतका सबै

नाउँमा कुनै

गरे को

र
कुरा

गैर(हPदु
माr

समुदायको
स(कँदै न

।

मुmा लगाउने 5नहुँमा तnययुc ूमाणको

नेपालQ एउटै बगचाको फूल भै सौहािK पूणK तवरबाट

अभावमा छान5बन गनo नाउँमा कुनै प5न bयिcलाई

बसेकोमा (हPदु सRूदायलाई लिyत गरQ दायर

पबाउ गनo थुrे कायK गदाK bयिcगत ःवतPऽता

ूःतुत 5नवेदनबमोिजमको आदे श गदाK (हPदु

हनन् हुनजाने अवःथा हुँदा wयःतोमा 5नवेदकको

सRूदायको भावनामा आघात पुMने सRभावना

सं वैधा5नक तथा कानूनी हकमा आघात पनo

ूबल रहPछ । यःता कुराको 5नzपण गनo थलो
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अदालत नभई (वधा(यका सं सद भएको समेतबाट

असाधारण अ=धकारKेऽबाट =नNपण हुन ु कानून,

=नवेदकको >रट =नवेदन ूथम B(Cमा नै माF

नी=त र wयवहारको आधारमा समेत उपयुv

दे िखएन । तसथI (वपKीहNबाट =लखत जवाफ माQन

नभएकोले (वपKीहNबाट कारण दे खाउ भनी

परे न । =नवेदकको

=लिखत जवाफ माQनु परे न । >रट =नवेदन खारे ज

>रट =नवेदन खारे ज हुने ।

इजलास अ=धकृत: रामूसाद भUराई

हुने ।

कVWयुटर: चXिा =तमZसेना

इजलास अ=धकृत: रामूसाद भUराई

इ=त सं वत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शुभम् ।

कVWयुटर: चXिा =तमZसेना

२

इ=त सं वत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शुभम् ।

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय,

०७१-

WO-००६०, उcूेषण, ूाणजीवन =न=ध (व. गृह

मXऽालयसमेत

(ववादाःपद हकको ूचलनको ला=ग >रट

३

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०७१-WO०१४२, उcूेषण, रzकुमारh शाहh (व. Nिबहादुर

शाहhसमेत

जारh हुने नभै =न(वIवाद हकको ूचलनको ला=ग

=नवेrदकाले दायर गनुI भएको मानाचामल

माऽ >रट आदे श जारh हुXछ । >रटले सबुद

मु{ामा =नवेrदकाले (वपKीहNबाट जनहh मा=सक

ूमाण बुझेर हक ःथा(पत गदl न । साधारण

N. २० हजारका दरले ू=तम(हना N. ६० हजार

अ=धकारKेऽ र सरकारh ःवाःmय सं ःथाबाट

मानाचामलबापत भ>रपाउने ठहरh ल=लतपुर िजZला

=नवेदकले ःवाःmय परhKण गराउनसnने अवःथा

अदालतबाट =म=त २०७०।१०।२३ मा फैसला

छँदाछँदै सवच अदालतले टोलhका टोलh बनाई

भएको कुरा =नवेrदकाले नै सं लQन गनुभ
I एको

I नp कुनै तुक
=नवेदकको ला=ग छान=बन गनुप

फैसलाको ू=त=ल(पबाट दे िखन आएकोले मुलतबी

छै न । ११ पानाको ूःतुत >रट =नवेदन लेख्ने

जगाएको आदे शबाट =नवेrदकालाई अXयाय परे को

cयोभXदा प(हले पटकपटक (व=भq =नकायसमK

भqे कुरा ूथम B(Cबाट समेत दे िखन आउँदैन ।

=नवेदन rदई सूचना माग गरh कारवाहh गरh

सवच अदालतको =म=त २०७१।२।१६ को

है =सयतका

आदे शबाट पुनरावेदन अदालत, पोखराको =म=त

=नवेदकले ःवाःmय परhKण गराउन नसnने कारण

२०७०।९।२३ को आदे श बदर भएकोमा

ँ ै न । तथा(प ःवाःmय परhKणको ला=ग
दे िखद

=नवेrदकाले सवच अदालतलाई (वपKी बनाउन

पाउनका

ला=ग

ूयासरत

रहने

=नवेदक असमथI रहे को भनी सVपि2 (ववरण आrद
दे खाई नेपाल सरकारसँग माग गरे को खtडमा नेपाल

सnनुभएको पाइँदैन । (वपKी बनाउन नसnनु
I को
भएबाट समेत ूःतुत >रट =नवेदन रhतपूवक

सरकारबाट प=न उv मागको सVबोधन हुनसnने

दे िखन आउँदैन । यसथI साधारण कायIKेऽबाट

दे िखXछ । यसथI मा=थ उZलेख भएबमोिजम

=नNपण भैसकेको कुरामा >रटKेऽबाट हःतKेप

=नवेदन

िज(करका

कुराहN

यस

अदालतको

गनI न=मZनेसमेतका कारणले गदाI (वपKीहNबाट
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5लिखत जवाफ माग गनु; परे न । ?रट 5नवेदन
खारे ज हुने ।

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय,

इजलास अ5धकृत: रामूसाद भGराई

गोखा;

इ5त सं वत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शुभम् ।

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०७१-WO-

०१४४, उYूेषण, लो(कन ख\गी (व. मालपोत

काया;लय, चाब(हल काठमाड`समेत

यस

काठमाड`का

तफ;बाट

अ5धकारूा| भरतबाबु पोखरे ल (व. जल उYपn

४

काया;लयको

जे.भी. कलzी,

०७१-

शzरमालd/लोक(ूय/

WO-०१५३, उYूेषण,

कIJयुटर: चLिा 5तमNसेना

मालपोत

५

ूकारको

5नण;यउपर 5नवेदकले साधारण अ5धकारaेऽअLतग;त
जcगा दता; गरd पाउनका ला5ग आवँयक सबुद
; नh हुLछ। (ववाjदत जcगा
ूमाणसाथ ना5लस गनुप
कःतो ूकृ5तको हो Yयसमा 5नवेदकको हक
पुcने हो होइन तYसLदभ;मा मालपोत काया;लयले
उNलेख गरे को ूमाणहl मना5सब छन् छै नन्
भnे कुराहlमा ःथलगत नoसा आjदसमेतका
; नh अवःथा रहLछ
सबुद ूमाण बुझी 5नlपण गनुप

ूकोप 5नयLऽण (वभाग, पुNचोकसमेत
साव;ज5नक

अनुगमन

ख?रद

काया;लयबाट 5नवेदकसँग ःपxीकरणसIम माग
भएको तर Yयसमा अिLतम 5नण;य भै नसकेको
र

5नवेदकले

ःपxीकरण
राख्न

तत्सIबLधमा

jदएमा

नस(कने

सLतोषजनक

5नवेदकलाई
िःथ5त

प5न

कालोसूचीमा
(व~मान

नै

दे िखLछ । कानूनबमोिजम अ5धकार पाएको
5नकायले कानूनबमोिजम ःपxीकरण माग

गनh

काय;बाट 5नवदकको मौ5लक हक हनन् भएको
माn स(कँदै न । यसरd (ववाjदत (वषयको
अिLतम टु ो नलाcदै 5नवेदकले jदएको ?रट

Yयसका ला5ग 5नवेदकले कोट;(फसमेत दािखल

अप?रपoवसमेत दे िखLछ । यःता अप?रपoव ?रट

; नh हुLछ । यःतै (क5समले आ5धकांश
गनुप

5नवेदन महणयोcय नहुने भnे 5सtाLतलाई यस

qयिrहlले साधारण अ5धकारaेऽबाटै उपचार

अदालतले कैय` आदे शमा ू5तपादन गरे को छ ।

5लएको दे िखLछ । यसरd मालपोत काया;लयको
5नण;य (वlt 5नवेदकसँग ूभावकारd वैकिNपक
उपचार रहे कोले सो महण नगरd 5नवेदक ?रट
aेऽमा आएको 5मलेन । ूथम w(xमा नै ूःतुत
?रट 5नवेदन खारे जभागी हुँदा (वपaीका नाममा
कारण दे खाउ आदे श जारd गनु; परे न । ूःतुत
?रट 5नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ5धकृत: रामूसाद भGराई
कIJयुटर: चLिा 5तमNसेना

यसथ; ूःतुत (वषयमा सaम वैकिNपक उपचारको
qयवःथा भएको र 5नवेदकलाई कालोसूचीमा
राख्ने कारवाहdको टु ो ला5गनसकेको कारणबाट
(वपaीहlका नाममा कारण दे खाउ आदे श जारd
; रे न । ?रट 5नवेदन खारे ज हुने ।
गनुप
इजलास अ5धकृत: रामूसाद भGराई
कIJयुटर: चLिा 5तमNसेना
इ5त सं वत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शुभम् ।

इ5त सं वत् २०७१ साल भदौ १९ गते रोज ५ शुभम् ।
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बमोिजम अNतJरम आदे श जार> हुने ।

अन्तिरम आदेश

इQत सं वत् २०७१ साल काि2क २४ गते रोज २ शुभम् ।

३

१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल,

०७१-WO-

०३२२, उ7ूेषण, भोर>ल यादव (व. पुनरावेदन

अदालत, जनकपुरसमेत
अ.बं . ७०

रहे को

दे िखनाले

नं. को
ूःतुत

DयाEया7मक
Jरटसँग

ूF

सMबिNधत

मुPाको Qनवेदनलाई सकार नै नगराई QनणTय
भएमा Qनवेदकलाई अपूरणीय XQत हुनसYने
ँ ा ूःतुत Jरट Qनवेदनको टु Zो नलागेसMम
दे िखद
अक

आदे श

नभएसMम

Qनवेदनको

ूकरण

(१) मा उि_लिखत धनुषा िज_ला अदालतमा
कारवाह>यु` अवःथामा रहे को दे .नं. १५६३ को
नामसार> QनणTय बदरसमेतको मुPा QनणTय नगनुT
नगराउनु भनी (वपXीहdको नाउँमा अNतJरम
आदे श जार> हुने ।
इQत सं वत् २०७१ साल काि2क २३ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्,

०७१-WO-०३१९,

उ7ूेषण/परमादे श, जगदे व पिjडत कुMहाल (व.

पुनरावेदन अदालत, हे टlडासमेत
(वपXीले

बNडा

छु noाई

QलएपQछ

उि_लिखत सMपि2 Qबबq (वतरण गनTसYने र
सोबाट Qनवेदकलाई अपूरणीय XQत पुrन जाने
हुँदा सु(वधा सNतुलनको QसsाNतको आधारमा
बNडा छु noाउने कायT नगनुT नगराउनु भनी
(वपXी पसाT िज_ला अदालतको नाउँमा सवच
अदालत

Qनयमावल>, २०४९

को

४१(१)

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर्,

०७१-WO-०३३३,

उ7ूेषण/परमादे श, गणेशूसाद साहसमेत (व.

पुनरावेदन अदालत, राज(वराजसमेत

िज_ला अदालत Qनयमावल>, २०५२ को
Qनयम ७८(क) अनुसारको ू(बया अपनाई यी
(वपXी सुद>लाल साहसमेतलाई बुिझसकेको भwे
कुरा QमQसल सं लrन Mयादबाट दे िखन आएको
हुँदा सोह> आधार लगाई पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजले Qसरहा िज_ला अदालतबाट भएको
QमQत २०७०।६।१३ को चलन पुजx बदर
गरे को दे िखई कानूनको ऽु(ट (Legal Error) हुन
ँ ा Qनवेदकको मागबमोिजम पुनरावेदन
गएको दे िखद
अदालत, राज(वराजको QमQत २०७१।२।१ को
आदे श ूःतुत Qनवेदनको अिNतम टु Zो नलागेसMम
कायाTNवयन नगनुT नगराउनु भनी सवच अदालत
Qनयमावल>, २०४९ को Qनमय ४१(१) बमोिजम
अNतJरम आदे श जार> हुने ।
इQत सं वत् २०७१ साल काि2क २४ गते रोज २ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी,

०७१-WO-

०३२६, उ7ूेषण, गो(वNदूसाद शमाT पौडेलसमेत

(व. महालेखा QनयNऽक कायाTलयसमेत

Qनवेदक महालेखा Qनर>Xक कायाTलयको
QमQत

२०७१।५।२०

को

QनणTयले

कोष

तथा लेखा QनयNऽक कायाTलय, दाङमा सdवा
भएकोमा QमQत २०७१।५।३० को QनणTयले
िज_ला ूशासन कायाTलय, दाङमा सdवा गरे को
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दे िखयो । 9नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा

- 2

दुVपयोग अनुसWधान आयोग, टnालसमेत

१८(३)(क) को Fयवःथा ू9तकूल दुई वषM

सु(वधा

र

सWतुलनको

`(aकोणबाट

समयाव9ध नपुPदै भएको उU सVवा कायाMWवयन

9नवेदक करारमा 9नयुिU पाई काम गZररहे को

हुन गएमा ूःतुत Zरट 9नवेदनको औिच]य समा^

अवःथामा

अिmतयार

हुनजाने हुँदा सु(वधा र सWतुलनको `(aकोणबाट

आयोगको

9म9त

9नवेदकको हकमा महालेखा 9नयWऽक कायाMलयको

६४

9म9त २०७१।५।३० को सVवा 9नणMय र

(वr(वsालयको

पऽ त]काल कायाMWवयन नगनुM नगराउनु भनी

अवकाशसtबWधी पऽ त]काल कायाMWवयन नगरf

(वपeीहVको नाममा सवच अदालत 9नमावलf,

9नवेदकलाई यथािःथ9तमा काम लगाइराख्नु भनी

२०४९ को 9नयम ४१(१) बमोिजम अWतZरम

(वपeीहVको नाममा सवच अदालत 9नमावलf,

आदे श जारf हुने ।

२०४९ को 9नयम ४१(१) बमोिजम अWतZरम

इ9त सं वत् २०७१ साल काि2क २६ गते रोज ४ शुभम् ।

आदे श जारf हुने ।

५

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी,

को

दुVपयोग

अनुसWधान

२०७१।५।११

पऽानुसार
9म9त

(वपeी

च.नं.

मoयपिpमाqल

२०७१।५।२२

को

इ9त सं वत् २०७१ साल काि2क २६ गते रोज ४ शुभम् ।

०७१-WO-

०३४७, उ]ूेषण, हःतमान सुनार (व. अिmतयार
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कानूनी नेपाली भाषाको भािषक 'िश)ण काय,-म, धनकुटा
धनकुटा र मातहतका िजeला अदालतहVमा

Eयायपा:लकाको रणनी:तक योजनाले

काय?रत् अ:धकृत तथा सहायक कम?चार7हVका

अदालतबाट सPपादन गQरने फैसला, आदे श,
काम

ला:ग धनकुटामा ता:लम सPपh भएको छ ।

कायम गदY जाने उZेँय राखेको छ । सो

तथा स`ार स:म:तका अIयJ तथा सवच

ूकाशन,स`ार तथा सPपादन स:म:तले भा(षक

उपाIयायiयूले

पऽाचार

तथा

ूकाशनलगायतका

कारवाह7हVमा भा(षक शुWता र एकVपता

उZेँय

ूा:_का

ला:ग

सवच

सवच अदालत सPपादन, ूकाशन

अदालत

अदालतका माननीय Eयायाधीश ौी बैLनाथ
पानसमा

बि2

बाल7

उk

ूिशJण काय?बमको आयोजना गदY आएको

काय?बमको

गतेदेिख १५ गतेसPम पुनरावेदन अदालत,

अदालत, धनकुटाका माननीय :न:म2 मुnय

छ । bयसै बममा २०७१ काि2क १३

शुभारPभ

गनुभ
? एको

:थयो

।

काय?बम उlघाटनसऽको अIयJता पुनरावेदन

? ँद
पानसमा बि2बाल7 भा(षक ता:लमको उ=ाटन गनुह
ु ै सवच अदालतका माननीय Eयायाधीश
तथा स:म:तका अIयJ ौी बैLनाथ उपाIयाय
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5यायाधीश
Bथयो ।

ौी

िचऽदे व

जोशीले

गनुभ
? एको

Jदँदै

- 2

Bथयो । अदालतको भाषा (5यायमूBत?को भाषा)

राॆो, िशy, कुरा पुगेको, वाzय सं रचना Bमलेको

सवच

हुनपु द?छ भनी उh अवसरमा छलफल भएको

उपाOयायले कानूनी नेपालQ भाषाको भा(षक

Iयावसा(यकता र Iयिhaव दुबैमा जोडेर हे न ?

(वXानका अOयेताहZले माऽ Oयान Jदएको

अगाBड ब(ढसकेको छ । सबै भाषाहZमा

उFघाटन

म5तIय

अदालतका माननीय 5यायाधीश ौी बैMनाथ

ूसk र स5दभ?लाई जो{दै उहाँले भाषालाई

पS, Iयाकरणीय पS र शुVलेखनमा भाषा

आमह गनुभ
? यो । कानूनी नेपालQ भाषा धेरै

दे िख5छ । (वMालय तथा (व\(वMालयहZमा
अOययन

गदा?

नेपालQ

भाषाको

छोटा वाzय अ(हलेको चाहाना भएको छ ।

मह]वलाई

कf~युटर सालको (वकासले भाषालाई दे शगत

उपयोग गदा? भाषालाई कJठनाई पन? गएको

्
(वकासमा योगदान पुरयाएतफ
? हामीले सचेत

ूाथBमकता Jदइएको नपाइँदा पBछ aयसको

(व(वधतासँग

हो । साँःकृBतकZपले भाषाको (वशेष मह]व

जोडेर

नयाँ

शद

भडारको

हुनपु नs अवःथा छ । हामीले ूयोग गनs कानूनी

भएजःतै कुनै भाषामा अBभलेखीकरण भएमा

नेपालQ भाषाका पBन आनै (वशेषता छन् ।

gयाई सामािजक (वकास गन? पBन भाषाको

“मुा (फता?” जःता शदले ःथान Bलन थालेका

दःतावेजको सं रSण गन? र पBछसfम एकZपता

“कायलनामा” जःतो िgकy शदको स ा अब

मम? हराउन Jदन हुँदैन । भाषाको सfवृVताले

छन् । एवम् ढkले हामीले अदालतको लेय

Iयिh ःवयम्को Iयावसा(यक दSता अBभवृ(V

शैलQ र ूचलनलाई समय सापेSZपमा (वकास

गराउँछ । सबै (वषयमा एकै Iयिh Bनपूण? हुन

गन? जZरQ भएको छ । एउटै भाषामा भाषाको

aयसको पारkता ूाl हु5छ । आफै िसकेर तथा
Bसकाएर जाoे (वषय क(हले पूण? हुँदैन । सु5दा

सfपादनमा

Oयान Jदएर यो ताBलम काय?बमको आयोजना

? छ?
र शुV ढkले नै भाषाको सfूेषण गनुप

सफलताका लाBग शुभकामना Iयh गनुभ
? यो ।

ूयोग हुने तथा अदालतले फैसलामा ूयोग

पुनरावेदन अदालत, धनकुटाका BनBम2 मुय

ताBलम फलदायी हुनेछ ।

? ँद
Bबताएको लामो समयको ःमरण गनुह
ु ै (वगत

सhैन र जुनसुकै कुरा Bनर5तर अjयासबाट

ज(टलता र (व(वधताले 5याय ूशासन र 5याय

भoे (वषय नयाँ है न । सरकारQ कामकाजमा

र वत?मानको अदालतले ूयोग गनs कानूनी

आयोजना गरे को 5यायाधीशहZको सfमेलनमा
ूवेश

पSलाई

5यायाधीश ौी िचऽदे व जोशीले 5यायपाBलकामा

२०६५ सालमा सवच अदालतले
पBन

भoे

उFघाटन काय?बमका अOयS तथा

गनs भाषाको यो पSलाई उजागर गन? पBन यो

(वषयले

नहोस्

भएको कुरालाई जोड Jदँदै उहाँले काय?बमको

ु छ?, शुV पqनुपछ?
सामा5य लागे पBन शुV लेpप

भाषासfब5धी

कJठनाई

नेपालQ भाषामा धेरै अ5तर आएको बताउनु

पाएको

भयो । भाषा समयसापेS (वषयवःतु पBन
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भएको हुँदा :यसबेला प=न भा(षक ?(@बाट =नकै

समयको सदुपयोग गनSसमेत उहाँको अनुरोध

भाषामा केहI ज(टलता र कLठनाई प=न उ:पP

पुनरावेदन अदालत बार एसो=सयसन,

सचेत BयिC:वहD =थए । बीचको समयमा

=थयो ।

धनकुटाका अxय[ अ=धवCा ौी रो(हतकुमार

भयो । ू(व=धको (वकासले वतSमानमा भाषामा

प=न नयाँ आयाम थपेको छ । कVWयुटXरकृत

डाँगीले Zयाय [ेऽका BयिC:वले माऽ सेवा

भाषाले कतै भाषाका अZय प[लाई (वःथा(पत

ूवाहको अथS बुझेर हुँदैन, Zयायका उपभोCाले

हाॆा फैसलाहD पु=गसकेका छन् । यस

िvल@तालाई सरलतामा लानुपछS । आगामी

अD ब(ढ पXरःकृत हुनपु नe अवःथा छ ।

गद^

ब(ढसकेको छ । यःतो अवःथामा सवच

भएकोमा हाLदSक ःवागत गछु S भPुभयो ।

आएर यस कायSबमको आयोजना गरे कोमा

=न=म2

त गद^ न भPे समःयासमेत छ । इZटरनेटमा

प=न

भाषाको मूfयाgन गनeहhको चेतनाको ःतर प=न
सVपादन

स=म=तले

गनुभ
S यो ।

कायSबमको

धनकुटामा

सफलताको

बु{नुपदSछ

।

भाषाका

लाने

उ|ेँयले

Zया(यक

जनशिCलाई

लि[त गरI यो ता=लमको आयोजना गराई Lदनु

आयोजकसमेतलाई धZयवाद Lदँदै सीप (वकास

ूिश[ण

ढzले

Lदनमा भाषालाई अD सरलIकृत र सुसंःकृत

अवःथामा हाॆो कानूनी नेपालI भाषाको ूःतुती

अदालतको

सहज

सवच

पुनरावेदन
रिजःशार

धनकुटामा

कामना

ूदान

ौी

अदालतले

जनशिCलाई

:यसै गरI पुनरावेदन अदालत, धनकुटाका

अदालत,

र

मातहत

नेऽूकाश

धनकुटाका

पुनरावेदन

एकैठाउँमा

अदालतका

गराइLदएकोमा

जुने

आभार

आचायSले
अदालत,

सVपूणS

अवसर

BयC

माननीय Zयायाधीश ौी केदार पौडेलले सवच

गदSछु भPुहँद
ु ै सवच अदालतबाट पाfनुभएका

उपिःथत भै यस [ेऽका जनशिCलाई समेटI

एउटा गौरवको Dपमा =लनुपदSछ । म सबैलाई

S यो ।
सVभव गXरLदनुभए ू=त खुशी BयC गनुभ

नभएको त है न तर द[ता लुकेको र ओझेलमा

अदालतका

माननीय

Zयायाधीश

ःवयम्

माननीय

Zयायाधीशयूको

समुपिःथ=तलाई

हाLदSक ःवागत गदSछु । भाषामा हाॆो द[ता

रा(pयःतरको यो प(हलो कायSबम आयोजना

फैसला, आदे श, िचrीपऽमा लेिखने लेsय भाषा

पनS थालेको यस अवःथामा यो ता=लमले

र Zयायका उपभोCासँगको सं वादमा ूःतुत

पुनताSजगी ूदान गनe अपे[ा गनुह
S ँद
ु ै उहाँले पुनः

हुने कuय भाषासमेत दुबै उ:कृ@ हुनपु दSछ ।

S यो ।
सबै सहभागीहDलाई हाLदSक ःवागत गनुभ

उ:कृ@ लेखन कलाले Zयायपा=लकाको गXरमा

Zयायाधीश ौी युवराज गौतमले Zया(यक कायS

ता=लमले लेखन कलाको (वकास गराउँछ ।

िजfला अदालत धनकुटाका माननीय

बढाउँछ । :यसै ले हामीले यस मौकाको सvदो

सVपादनको (विश@ीकरण हुँद जानु जDरI

सदुपयोग गरw । सबैलाई ता=लमको सVपूणS

छ । अदालत र बार एसो=सयसनले बु{ने भाषा
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माऽै 8या(यक कामकारवाह<को भाषा है न भ@े

बुAनु जCर<

छ । ूमाण, तHय र कानूनको

(ववेचना गदाK िLलM है न, सरल शOदमा गनुK राॆो

ु ाई (Fair trail) को कुरा
हु8छ । ःवछ सुनव

- 2

यो ]ऽ-Xदवसीय ूिशgण कायKबमले आपसी

सWवाद र छलफलxारा कायKबमलाई फलदायी
बनाओस भ@े कामना गनुभ
K यो ।
उyघाटन

सऽको

स{ालन

सवच

गनS हामी सबै 8यायकमUहCले बोधगWय स8दे श

अदालत सWपादन, ूकाशन तथा स{ार शाखाका

हुन सLछ । यस (क]समको कायKबम _याई

]थयो । भाषा ूिशgकxय ौी रामच8ि फुयाल

Xदन सLयY भने माऽै साधन साZयमा प\रणत

Xदनुभएकोमा आभार bयc गदd कायKबमको

सफलताको कामना गदKछु भ@ुभयो ।
fयसै

गर<,

िज_ला

अदालत

बार

एसो]सएसन, धनकुटाका अZयg डा. ौी गोपाल

भkराईले धनकुटाको 8याय ूशासनको लामो
इ]तहासको ःमरण गनुK हुँदै यो कायKबमले

धनकुटा तेजःवी र ओजःवी भएको छ ।

अदालतका
धनकुटाले

तहहCको

राॆैसँग

उ2ार

आfमसात

चढावलाई

प]न

गरे को

सWपादक ौी अिWबकाूसाद ]नरौलाले गनुभ
K एको
र ौी Xदनदयाल रे ~मीले नेपाल< भाषाका (व(वध

पgलाई कानूनी पgमा जोडेर ूिशgण गनुभ
K एको
]थयो भने सWपादक ौी अिWबकाूसाद ]नरौलाले

अदालतबाट हुने (टपोट खड, ठहरखड, ]नणKय

खड र अदालतबाट हुने आदे श र फैसलाको

लेखन ःतर वृ( सWब8धमा ूिशgण Xदनुभएको
]थयो ।

तीन XदनसWम चलेको यस ूिशgण

कायKबमको समापन ]म]त २०७१।०७।१५

छ । भाषा पानी जःतै ब]गXदए राॆो, सरल

गते भएको ]थयो । समापन कायKबममा

राॆो हो । म यस कायKबमको सफलताको

]न]म2 रिजःशार ौी नेऽूकाश आचायKले सुCमा

वाLय ूयोग भइ Xदए राॆो, मेहनत र ूयq गनुK

म8तbय Xदनुहँद
ु ै पुनरावेदन अदालत, धनकुटाका

कामना गदKछु उहाँको भनाई ]थयो ।

सु8दा सामा8य जःतै लागेको यो कायKबममा

उपिःथत उपूाZयापक ौी रामच8ि फुयालले

्
सूआमता र ग(हराईसWम पुरयाईXदएको
र आफू

अदालतले ूयोग गनS भाषा लिgत वगKले बुAन

आयोजकलाई ध8यवाद Xदनुभयो ।

कानूनी नेपाल< भाषा (वsका Cपमा

भाषाका

(विशMतालाई

कायम

राuुपछK

।

सLने भएन, यसलाई बुAने बनाउनुपछK भ@े

स8दभKमा अनुरोध हुँदा हाॆो मेहनत र Zयान

fयसतफK मो]डएको र गWभीरताका साथ सोच

तीन XदनसWमको सहकायKले यस कायKबमको

सं वदे नशील भएको कुरा bयc गनुK हुँदै पुनः
fयसै गर< सWपादक ौी अिWबकाूसाद

]नरौलाले यो ]ऽ-Xदवसीय सहकायKले सहभागीको

हकमा ]सकY ]सकY भ@े कौतुहलतापूणK भावना

(वचार गर< यो ूिशgण साममीको तयार< र

र चाहाना अ]भbयc भएको पाउँदा हामीलाई

भाषाको भेदलाई समेत मZय नजर राwदै भएको

धनकुटालगायत ]सो धनकुटा नगरपा]लकालाई

ूःतुती भएको हो । सामा8य भाषा र ू(व]धक

हौसला बढे को छ भ@ुहँद
ु ै पुनरावेदन अदालत,
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ध6यवाद 8दनुभएको <थयो ।
सहभागी

12.राजे6िूसाद

ूिशDाथEहFको

तफHबाट

ौी

भोजकुमार

बःनेतले

अदालतका

भ ुजेल, ना.सु., िज.अ. धनकुटा

13.वेदबहादुर

बोIनु हुँदै िजIला अदालत भोजपुरका ॐे ःतेदार

चा<लसे, ना.सु., िज.अ. धनकुटा

14.परशुराम

धेरै

15.िशव

साथीहFलाई एउटै थलोमा सUपकH हुने र

बुढाथो(क, ना.सु., िज.अ. धनकुटा
नेपाल, ना.सु., िज.स.व.का.धनकुटा

16.<नमHल

भेटको अवःथा जुराएको, यःता ता<लम हरे क

17.खगे6िूसाद

वषH हुनपु नW सहभागीको मनसाय रहे को छ भYुहँद
ु ै

18.खगे6ि

पुनः यस Dेऽमा यःता कायHबमको अपेDाका

19.उषा

साथ आयोजकलाई ध6यवाद 8दनुभयो । समापन
कायHबमको स^ालन सवच अदालत सUपादन,
ूकाशन तथा स^ार शाखाका शा.अ.ौी राजन

ौे w, क.अ., िज.अ. धनकुटा

20.सा(वऽा

थापा, टा.ना.सु., पु.वे.अ. धनकुटा

21.उ<मHला

काकs, खxरदार, पु.वे.अ., धनकुटा
ौे w, <डyा, पु.वे.अ. धनकुटा

23.(वंणुूसाद

कायHबममा दे हायबमोिजमका कमHचारcहFको

24.नवराज

सहभा<गता रहे को <थयो :

<तिUसना, ले.पा., धनकुटा िज.अ.

मिIलक, क.अ., भोजपुर िज.अ.

22.8दवाकर

बाःतोलाले गनुभ
H एको <थयो । उa ूिशDण

धमला, ना.सु., िज.अ. धनकुटा

दाहाल, <डyा, भोजपुर िज.अ.

खkका, <डyा, भोजपुर िज.अ.

25.खzबहादुर

खऽी, <डyा, भोजपुर िज.अ.

26.अिUबकाूसाद
27.शुभाष

कायर्क्रमका सहभागीहरू
नाम, थर, पद/कायार्लय
1.

(वंणुूसाद ख<तवडा, शा.अ. पु.वे.अ. धनकुटा

2.

भोजकुमार बःनेत, शा.अ., भोजपुर िज.अ.

3.

(पताUबर आले, ना.सु., पु.वे.अ. धनकुटा

4.

जीवन पौडेल, ना.सु., पु.वे.अ. धनकुटा

5.

हःतबहादुर खkका, ना.सु. पु.वे.अ. धनकुटा

6.

गो(व6दूसाद दाहाल, ना.सु., ते॑थुम िज.अ.

7.

कुमार पौडेल, ना.सु., भोजपुर िज.अ.

8.

शUभ ु भ ुजेल, ना.सु. भोजपुर िज.अ.

9.

ु ासभा िज.अ.
ल<लतकुमार (व.के., ना.सु., सं खव

10.गो(व6द

11.थामे6िूसाद

कोइराला, ना.सु.,

काकs, <डyा, भोजपुर िज.अ.

28.शा<लकराम

भ{राई, <डyा, भोजपुर िज.अ.

29.भ(वनकुमार

फुयाल, <डyा, ते॑थुम िज.अ.

ु ासभा िज.अ.
दाहाल, <डyा, सं खव

30.म<नषा

31.गणेशकुमार
32.नरबहादुर

35.हे मबहादुर

ु ासभा
सं खव

िज.अ.
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पxरयार, <डyा, धनकुटा िज.अ.

ु ासभा िज.अ.
कोइराला, <डyा, सं खव

34.केशव
36.<लला

ु ासभा िज.अ.
ौे w, <डyा, सं खव

भ ुजेल, <डyा, धनकुटा िज.अ.

33.शरणकुमार

ु ासभा िज.अ.
काकs, ना.सु., सं खव

सुवेदc, <डyा, भोजपुर िज.अ.

ु ासभा िज.अ.
कटु वाल, <डyा, सं खव

(वबम ढु |ाना, ता.<ड., ते॑थुम िज.अ.

37.रमेशकुमार

राई, ता.<ड., धनकुटा िज.अ.

38.डलसारे मान

राई, ता.<ड., धनकुटा िज.अ.

39.युवराज

ु ासभा िज.अ.
ौे w, स.क.अ., सं खव

40.स6तोष

सुनार, अ<मन, धनकुटा िज.अ.
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41.सरःवती

तामाङ, टा.ख., ते॑थुम िज.अ.
काकA, ता., पु.वे.अ. धनकुटा

42.हे मबहादुर
43.हे मसागर

48.राकेश

पोखरे ल, पु.वे.अ. धनकुटा

44.गो(वGदूसाद
45.हLरूसाद

47.क(वराज

Lरजाल, पु.वे.अ. धनकुटा

46.घIनकलाल

ु ासभा िज.अ.
राउत, सं खव

राई, तामेWदार

49.Iललाराम

अIधकारJ, पु.वे.अ. धनकुटा
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शाहJ ठकुरJ, तामेWदार

50.उमाकाGत

पौडेल, तामेWदार

51.कुमारनाथ

िघIमरे , ता.Iड.,

ठाकुर, पु.वे.अ. धनकुटा

कायमका सहभागीह&

काय]बमका सहभागीह_ काय]बमप`ात् सामू(हक तिःबर िखचाउँ दै ।
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