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सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - १

मा नोटरE पिGलकको ला>ग अलगअलग शतC
ँ ा उ@ Nयवःथा
र योMयता तोकेको दे िखद
ु ा साथै
समानताको >सqाTतू>तकूल नहुनक
सो Nयवःथाले नेपालको अTतIरम सं (वधान,
२०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को
खKड (च) ले ूदान गरे को मौ>लक अ>धकारमा
ँ ा
अनुिचत बTदे ज लगाएको भvे अवःथा नदे िखद
>नवेदक मागबमोिजम उ7ूेषणयु@ परमादे शको
C न[ अवःथाको (वtमानता
आदे श जारE गनुप
नदे िखएकोले ूःतुत Iरट >नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ>धकृत: कमलराज (व{
कd|युटर: अ>मरर} महजCन

िवशेष इजलास
१

स.प्र.न्या. श्री िखलराज रेग्मी, मा.न्या. श्री
दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या. श्री रामकु मार प्रसाद
शाह, २०६७-WS-००२५, उ7ूेषण परमादे श,

अ>धव@ा सुवास आचायCसमेत (व. नेपाल नोटरE
पिGलक पIरषJ, कुपKडोल ल>लतपुरसमेत

योMय Nयि@हP सेवामा ूवेश गरE
>नजामती सेवाको Tयाय सेवामा लामो समय
काम गरE पेशागत दUता र अनुभव हा>सल
भएका Nयि@ र भखCर कानून Nयवसायीको
ूमाणपऽ ूाZ गन[ Nयि@बीच कायC ूकृ>त
फरकफरक रहे बाट ती दुबै है >सयतमा रहे का
Nयि@हPलाई एकै वग_करणमा रा`ु वाaछनीय
नहुने ।
नोटरE पिGलकसdबTधी ऐन, २०६३
को दफा १२(क) मा प>न नोटरE पिGलक हुन
आवँयक योMयतामा कानून Nयवसायी र Tयाय
सेवाको कdतीमा राजपऽा(jत klतीय ौे णीको
पदमा रहE सेवाबाट अलग भएको Nयि@बीच
सोहE कारण अलगअलग शतC र योMयता
तो(कएको दे िखएबाट उ@ कानूनी Nयवःथा
>नवेदकले उpलेख गरे अनुसार समानताको
>सqाTत(वपरEत नदे िखने ।
नेपालको अTतIरम सं (वधान, २०६३ को
धारा १२ को उपधारा (३) को ू>तबTधा7मक
वाsयांश (५) मा कुनै उtोग, Nयापार, पेशा,
रोजगार गनCको ला>ग राuयले कुनै शतC वा
योMयता तोsने गरE कानून बनाउन सsने भvे
सं वैधा>नक सीमा उpलेख भएको दे िखएको र
राuयले सोहE सं वैधा>नक सीमा>भऽ रहE नोटरE
पिGलकसdबTधी ऐन, २०६३ को दफा १२(क)

इ>त सं वत् २०६९ साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार्, मा.
न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट,
०६९–WS–००२५, उ7ूेषण, अ>धव@ा राजीव

बाँःतोला (व. ूधानमTऽी तथा मिTऽपIरषको
कायाCलय, >सँहदरबार काठमाड समेत

रा, रा(यता र रा(य (हतका
ला>ग ू7येक नागIरक तथा यी आबq सं घ
सं ःथा >नकाय सम(पCत हुनैपदCछ । रा(य
(हतकाअगा>ड अTय सबै गौण हुTछन् । रा(य
(हतका पIरसीमा र पIरभाषा (व>धकताCले गरे को
हुTछ । यी पIरसीमा र पIर>धको उpलन
गन[ ूावधानलाई सं वैधा>नक सं रUण ूाZ हुन
नसsने ।
स7यतय, वःतु>न एवं सTतु>लत सूचना
सdूेषण गरE जवाफदे हE, उरदायी र (वास
आजCन गनुC सारमायमहPको मूल ममC
मा>नTछ । नेपालको अTतIरम सं (वधान, २०६३
र रा(य ूसारण ऐन, २०४९ का पIरूेआयमा
नागIरकको सुसूिचत हुन पाउने हक सार
जगतलाई ू7याभूत ूेस ःवतTऽताको महव र

1

सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - १

आजका _म_तबाट अमाDय र बदर हुने ।
इजलास अ_धकृत: ूेमूसाद Dयौपाने

यसलाई अनुगमन गन9 कानूनी ूावधानसमेतमा
F न9 ।
यस अदालतले आ@नो Bयान केिDित गनुप
रा(Jय ूसारण ऐन, २०४९ को
उPेँय र ममF(वपरRत ूसारण गरे मा Sयःतो
सं ःथा वा ूसारकलाई सजायको Xयवःथा
हुन ु वाZछनीय नै हुँदैन भDदा रा(Jय
(हतको सवप^रताका _स`ाDतमा (वचलन
आउँछ । अनुशासनहRन ूबDध र आSमसं यमहRन
आचरणले अDततोगaवा मौ_लक हकको माऽ
नभई सं (वधानकै मूdय र माDयतामा ूहार गनF
पुeदछ । ऐन र यसअDतगFत बनेको वा बfे
_नयमका Xयवःथालाई उdलgन गन9 ूसारक
सं ःथा, ूसारक तथा अDय Xयिhलाई सजाय
नहुने हो भने दiडहRनताले ूौय पाउनेमाऽ
होइन (व_धको शासनमा नै खलल् पुeने ।
सnार माBयमलाई बDद नगन9 र दताF
खारे ज नगन9 भfे ूSयाभू_त सं (वधानले oदएकोमा
ऐनले ूसारण सं ःथाले ूाq गरे को इजाजत रP
गन9 भfे Xयवःथामा शािrदक ूयोगमा _भfता
भए प_न प^रणाम एउटै हो । कुनै कुरालाई
अ_भXयh गन9 शrदहs अलगअलग हुन
सtदछन् । अ_भXयिhका शैलR र माBयम
पृथकपृथक हुन सtदछन् । यस अवःथामा
ती शrदहsको सं योजनले oदने प^रणाम वा
_नकाdने _नंकषF नै कुनै प_न कुराको _नधाFरक
तaव हो । कुनै ूकाशन वा ूसारण सं ःथाको
इजाजतपऽ रP गन9 भfु र सो सं ःथालाई बDद
गन9 वा रा(Jय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८
मा ूयुh “इजाजतपऽ रP गन9छ” भfे कानूनी
Xयवःथा नेपालको अDत^रम सं (वधान, २०६३
को धारा १५ (२) सँग ःपतः बािझएको
ँ ा सो हदसम _नवेदकले च ुनौती oदएको
दे िखद
रा(Jय ूसारण ऐन, २०४९ को दफा ८ को
उपदफा (१) र (२)
नेपालको अDत^रम
सं (वधान, २०६३ को धारा १०७ (१) बमोिजम

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

सं युक्त इजलास
१

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-WO-१३७३, उSूेषण,

गौरRशर चौधरR (व. वािणय तथा आपू_तF
मDऽालयसमेत

_नवेदकको _नवेदनमा उdलेख गरे को
सnालक स_म_त सदःय पदको सेवा अव_ध
_म_त २०७०।७।२४ सम हुने र सो अव_ध
भ ुhान भई ^रट _नवेदनको औिचSय समाq
भएकोले ^रट _नवेदन खारे ज हुने ठहछF । _म_त
२०७०।३।२३ मा जारR भएको अDत^रम
आदे श _निंबय हुने ।
इजलास अ_धकृत: महे Dिूसाद पोखरे ल
कयुटर : चDिा _तमdसेना
इ_त सं वत् २०७० साल माघ ५ गते रोज १ शुभम् ।

यसै ूकृ_तका _नन मुPाहsमा प_न यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
§ ०६९-WO-१३७४, उSूेषण, रामसमज

राना (व. वािणय
मDऽालयसमेत

§

§

तथा

आपू_तF

०६८-WO-१०४८,

उSूेषण,

०६८-WO-१०७८,

उSूेषण,

रामनारायणूसाद कdवार (व. कृ(ष तथा
सहकारR मDऽालयसमेत
ँयामलाल शमाF (व. ूधानमDऽी तथा
मिDऽप^रषको कायाFलयसमेत
२

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६९-CI-१००६, _नषेधाा,
2
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जो6ग8दर साह सुडी (व. सीया साहसमेत

हकमा २०६६।७।१२ मा भएका आदे शहlमा
कुनै कानूनको ऽु(ट भएको नदे िखएको र लामो
अव6धसdम 6नवे\दकाले वादRको 6बगो बुझाउन
तkपरता नदे खाएको यस अवःथामा ूःतुत Wरट
6नवेदनउपर प6न (वचार गWररा~ु नपनX हुँदा
खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृत: भीमबहादुर 6नरौला
कdeयुटर: रानु पौडेल

6नवेदकले आAनो भनी दावी गरे को
जCगामा बनेको घर (वपFीले आAनो भनी
िजकHर 6लई तेरो मेरोको ूK उपिःथत भएको
र यःतो तेरो मेरोको हक बेहक ूKको तPय6भऽ
ूवेश गरR सबूद ूमाणको मूUयाVन गरR
6नरोपण गWरनुपनX (वषयमा 6नषेधा[ाको रोहबाट
सो (ववा\दत ूKको 6नरोपण गन] न6मUने हुँदा
6नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृत: दRपक ढकाल
कdeयुटर: (वकेश गुरागाf

इ6त सं वत् २०७० साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ।

४

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०६८-CI-०५३८, 6नषेधा[ा,

इ6त सं वत् २०७० साल असार ११ गते रोज ३ शुभम् ।

(वनोद ौे  (व. उपे8िभ

३

ूधानाuसमेत

6नवेदकले जुन घर पसलबाट हटाउने
आशVा य
गरे का छन् सो पसलबाट
6नवेदकलाई हटाई स(कएको दे िखएको हुँदा
आशVाको िःथ6त (वमान नरहे काले 6नवेदन
खारे ज हुने ठहर गरे को पुनरावेदन अदालत,
पाटनको 6म6त २०६८।१।२१ को आदे श
ँ ा सदर हुने ।
6मलेको दे िखद
इजलास अ6धकृत: दRपक ढकाल
कdeयुटर: रानु पौडेल

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री प्रकाश वस्ती, ०६६-WO-०३६२, उkूेषण
परमादे श, सु6म]लादे वी यादव (व. (कशोरR साह

तेलRसमेत

ःवत8ऽ 8यायपा6लकाको (वशेषताको
lपमा रहे को फैसला अि8तमताको 6सnा8तले
प6न सFम अदालतबाट एकपटक भएको
फैसला अि8तम भएर बसेको अवःथामा
काया]8वयनयोCय हु8छ र फैसला काया]8वयन
नै कानूनी ू(बयाको समा6q र कानूनले \दने
फल हो (An execu!on is the end and the
fruit of law) भtे मा8यतालाई अuीकार गरे को
पाइ8छ । kयसै गरR सFम अदालतबाट भएको
फैसला काया]8वयन नहुन ु वा काया]8वयनमा
बाधा (वरोध हुन ु (व6धको शासन र सvय
समाजले ःवीकार गन]सwने 8यायका आधारभूत
मूUय र मा8यताको समेत ू6तकूल हुनजाने ।
रौतहट िजUला अदालतले फैसला
काया]8वयन गरे उपरको अ.बं . १७ नं. को
6नवेदनमा पुनरावेदन अदालत, हे टyडाबाट
जायजात, मोल कायम मुच ुUकाको हकमा 6म6त
२०६५।९।४ मा र डाक 6ललाम बदरको

इ6त सं वत् २०७० साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

§

यसै लगाउको ०६८-CR-०५१९,
अदालतको अपहे लना, (वनोदकुमार
ौे  (व. सुजे8ि ूधानाuसमेत भएको
मुामा प6न यसै अनुसार फैसला भएको
छ ।
५

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, २०६२ सालको Wरट नं .

lपा पुन (व.
िशFक सेवा आयोग, सानो\ठमी भ पुरसमेत
३१२४, उkूेषण

परमादे श,

6नवे\दकाले ूा.(व. \तीय तहमा बढु वा
हुनपु नX भनी माग गरे को सोहR पदमा िशFक

3
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सेवा आयोगबाट 9म9त २०६८।८।१६ मा
ूकािशत गAरएको सूचना नं. १/०६७/०६८
को बढु वा न9तजामा 9म9त २०६८।८।१५
मा जेJता कायम हुने गरL यी 9नवेदकको
बढु वा योNयताबम २८२ मा नाम समावेश
भई बढु वा भई पदःथापनसमेत भएको
कुरा
महाUयाया9धवWाको
कायाXलयबाट
उपUयाया9धवWा ौी मदन धामीले इजलाससम\
पेश गनुX भएको 9म9त २०६८।८।१६ को
च.नं. ९१३ को बढु वा 9नयुिWको ला9ग
ँ ा
9सफाAरश गAरएको पऽको ू9त9ल(पबाट दे िखद
9नवेदनको औिचdय नै नरहे बाट ूःतुत Aरट
9नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ9धकृत: दLपक ढकाल
कghयुटर: (वकेश गुरागाi

कायाXलयमा कानूनबमोिजम दताX भएको 9नवेदन
ु ै sयहोराले कारवाहL हुनपु नv वा नपनv के
जेसक
हो सgबz sयिWलाई 9नकासा xदनुपनv भएकोले
9नवेदकको 9नवेदनउपर कारवाहL हुने नहुने के
हो, सोको sयहोरा 9नवेदकलाई जानकारL गराउनु
भनी (वप\ीह{का नाउँमा परमादे शको आदे श
्
जारL हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत,
ँ ा पुनरावेदन
पाटनको आदे श 9मलेको नदे िखद
अदालत, पाटनको 9म9त २०६८।११।३ को
ँ ा सो आदे श उrटL भई
आदे श ऽु(टपूणX दे िखद
9नवेदकको 9नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ9धकृत: (व}नाथ भoराई
कghयुटर: (वकेश गुरागाi

इ9त सं वत् २०७० साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

स.का.मु.प्र.न्या. श्री रामकु मार प्रसाद शाह र
मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०७०-WO-

इ9त सं वत् २०७० साल काि~क ११ गते रोज २ शुभम् ।

७

६

स.का.मु.प्र.न्या. श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या. १०३, ०७०-FN-००४६, उdूेषण, हAरलाल
प्रा.डा. श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६८-CI-१४७७, आचायX (व. ःवाःय तथा जनसं या मUऽालय,
मालपोत
कायाXलय, चाब(हल,
काठमाडn (व. मीनु भoराईसमेत

रामशाहपथ, काठमाडnसमेत

परमादे श,

9नवेदक सवा भएको पद र
कायाXलयमा 9म9त २०७०।६।२२ मा हाजीर
भई कामकाजसमेत गनुX भएको भनी बहसको
बममा पेश भएको िजrला जनःवाःय कायाXलय,
तौ9लहवाको च.नं. ४३ 9म9त २०७०।६।२२
को पऽबाट दे िखएकोले स{वा भएको पद र
कायाXलयमा 9नवेदक हाजीर भई कायXसमेत
गनX शु{ गAरसकेको अवःथामा ःवाःय सेवा
(वभागको उW 9नणXयलाई 9नवेदकले ःवीकार
ँ ा उW 9नणXय बदर
गAरसकेकोसमेत दे िखद
गAरपाऊँ भwे माग अथXहLन र ूयोजनहLन हुन
गएकोले ूःतुत Aरट 9नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ9धकृत: मनोज ौे J

9नवेदकले छूट दताX गAरपाऊँ भनी
दावी गरे को (क.नं. १६० को जNगा सgबUधमा
(फrडबुकमा (कसानको sयहोरा सयाइएको
(वषय अनुसUधानको बममा रहL यसै (वषयमा
कuतv तफX प9न कारवाहLको ू(बया चलेको भwे
9लिखत जवाफबाट दे िखUछ । यस अवःथामा
9नवेदकले मालपोत कायाXलयमा छू ट दताX
गAरपाऊँ भनी xदएको 9नवेदनको सgबUधमा
कुनै कारवाहL नगरे को अवःथालाई आyनो
कानूनबमोिजमको कतXsय पूरा गनX (वप\ी
मालपोत कायाXलयले इUकार गरे को भw 9मrने
ँ ै न । यसरL (वप\ी मालपोत कायाXलयले
दे िखद
कानूनबमोिजमको कतXsय पालन गनXबाट इUकार
गरे को नदे िखएको अवःथामा प9न मालपोत

इ9त सं वत् २०७० साल मङ9सर ९ गते रोज १ शुभम् ।
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२

इजलास नं . १

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६८-CI-०२८४, परमादे श,

१

9ानूसाद पाtडे (व. मालपोत काया?लय, भिपुर

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या. झापासमेत
श्री वैद्यनाथ उपाध्याय, ०६८-MS-००१६,
Oनवेदकले

उrलेख गरे को (क.नं. ३६५
को जvगामा आwनो हक पुvने Oनिxत र यथाथ?
ूमाण पेश गन? नसकेको र आwनो Oन(व?वाद
हकसमेत कायम भई नसकेको अवःथामा
र मनाOसब समय नपुvदै दावी Oलएको
कारणसमेतबाट Oनवेदन दावी पुvन नसaने
भनी Mरट खारे ज हुने ठहर गरे को पुनरावेदन
अदालत, इलामको OमOत २०६८।१।२८ को
फैसला मनाOसब हुँदा सदर हुने ।
इजलास अOधकृत: नगेFिकुमार कालाखेती
क_pयुटर: मिFजता ढु {ाना

अपहे लना, य9दे व भ; (व. डा. सुधा शमा?
ःवाःAय तथा जनसं Eया मFऽालयका
सिचवलाई २०६५-WO-०५१० को Mरटको
रोहमा OमOत २०६६।३।२३ मा जारR भएको
परमादे श तथा Oनज सिचवको नाउँमा ०६६MS-००२० को अपहे लना मुVाको रोहमा जारR
भएको OमOत २०६७।१२।१७ मा भएको
आदे शसमेत बमोिजम नतीजा ूकाशन गन[
काय? (वप\ी सिचवले नगरे को दे िखन आउँछ ।
(वप\ी सिचव जःतो उच ूशासOनक ूमुखको
पदमा काय?रत् िज_मेवार पदाOधकारRले यस
अदालतबाट जारR आदे शको ूभाव, ग_भीरता
र सं वेदनशीलतालाई महसूस गन? नसaनु र
जानीजानी अदालतको आदे शलाई अटे र, अव9ा
र अपमान गनु? ग_भीर आपराOधक काय?को
कोटRमा पन[ कुरामा (ववाद हुन सbैन र यःतो
काय? अदालतको अपहे लनाजनक हुने ।
ूcयथd सिचव डा. सुधा शमा?ले यस
अदालतले पटकपटक eदएको आदे शको पालना
नगरR अदालतको अपहे लनाजFय काय? गरे को
ँ ा सवच अदालत ऐन, २०४८ को
दे िखद
दफा ७(१) बमोिजम (वप\ी ःवाःAय तथा
जनसं Eया मFऽालयको सिचव डा. शमा?लाई k.
५०००।– (अ\रे पी पाँच हजार) जरRवाना
हुने ।
इजलास अOधकृत: नगेFिकुमार कालाखेती
क_pयुटर: रामशरण OतOमिrसना

इOत सं वत् २०७० साल पुस ८ गते रोज १ शुभम् ।

§

ूकृOतको
०६८-CI-०२८३,
यसै
Oनषेधा9ा, 9ानूसाद पाtडे (व. सुकु_बासी

समःया समाधान आयोग िजrला सOमOत
झापासमेत भएको मुVामा पOन यसै
अनुसार आदे श भएको छ ।

इजलास नं . २
१

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री सुशीला
काकीर्, ०६७-CI-०३७४, जvगा िखचोला,
मिजबुर रहमानसमेत (व. मदRना मुसलमान

(ववाeदत जvगालाई बाहे क गदा? वादRको
जvगाको \ेऽफल नपुvने तर (ववाeदत न.नं.
७ को जvगालाई वादRको जvगामा Oमलाउँदा
वादRको पूजा?बमोिजमको \ेऽफल पुvने दे िखयो
भने अकतफ? ूOतवादRको जvगामा (ववाeदत

इOत सं वत् २०७० साल पुस ९ गते रोज ३ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - १

सkबMधको आरोप मृतक प(वऽा ^रजालले
लगाएको कुरालाई ूIतवादJहqले अदालतमा
समेत ःवीकार गरे को जःता प^रिःथIतजMय
ूमाणहqबाट ूIतवादJहqले प(वऽा ^रजालको
हiया गरे को पु(` हुन आएकोले ूIतवादJ स(वता
^रजालसमेतलाई अIभयोग मागदावीबाट सफाइ
्
IमIत २०६६।५।२४ मा
पाउने ठहरयाई
भएको शुq नुवाकोट िजcला अदालतको फैसला
उcटJ गरJ ूIतवादJहq स(वता ^रजालसमेतलाई
ु z ऐन, ]यानसkबMधी महलको १३(३)
मुलक
्
नं. बमोिजम जMम कैदको सजाय हुने ठहरयाई
भएको IमIत २०६८।१।२९ को पुनरावेदन
ँ ा सदर
अदालत, पाटनको फैसला Iमलेकै दे िखद
हुने ।
ूIतवादJम~येका नवराज ^रजालको
आKनै ौीमतीको मृiयु भएको, Iनज र मृतक
प(वऽा ^रजालको दाkपiय सkबMधबाट जMमेका
दुई नाबालक सMतानहqको पालनपोषण गनुप
; नr
िजkमेवारJसमेतलाई (`गत गदा; Iनजलाई
जMमकैदको सजाय गदा; चक पनr दे िखएकोले
Iनजका हकमा १० वष; कैद सजाय गनr गरJ
ु z ऐन, अ.बं . १८८ नं. बमोिजम घटJ
मुलक
सजाय गनr गरJ जाहे र भएको पुनरावेदन
ँ ा सदर
अदालत, पाटनको राय Iमलेकै दे िखद
हुने ।
इजलास अIधकृत: दJAा ूधानाS, Iनम;ला
ख का
कkयुटर: बेदना अIधकारJ

ज6गालाई बाहे क गदा;समेत पूजा;बमोिजमको
Aेऽफल पु6ने नै दे िखन आयो । सो हुँदा
ूIतवादJले आKनो ज6गाभMदा बढJ नै
भोगचलन गरJ वादJको ज6गा िखचोला गरे को
दे िखने ।
इजलास अIधकृत : दJAा ूधानाS
इIत सं वत् २०७० साल मVIसर ९ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री तकर् राज भट्ट,
०६८-CR-११३७, ०६९-RC-००४६, कत;\य
]यान, स(वता ^रजाल (व. नेपाल सरकार, नेपाल

सरकार (व. स(वता ^रजाल

पो`माट;म ^रपोट; हे दा; लासको Iनधारमा
Small compressed type fracture भaे उcलेख
भै dासनलJ (Trachea) मा पानी वा माटो
नपाइएको, फोgसोमा पानी नपाइएको भaे
उcलेख भएको दे िखMछ । मृतकको मृiयुको
कारण सkबMधमा राय माग ग^रएकोमा Iनजको
टाउकोमा दे ॄेप(m Iनधारमा मृiयुपIछ पानीमा
डुबाएको सानो Iथिचएको pयाgचर रहे को
लAणहq दे िखएको (features sugges!ve
of post mortem drowning was found) भaे
रायमा उcलेख भएको र सोहJ Iनधारको चोटको
कारणले मृतकको मृiयु हुनसgने भनी डा. (वकास
नेपालले राय पेश गरे को र सो रायलाई समथ;न
गनr गरJ Iनजले नुवाकोट िजcला अदालतमा
बकपऽसमेत गरे को दे िखMछ । तसथ; मृतकको
मृiयु पानीमा डुबेर नभई मरणोपराMत पानीमा
ँ ा ूIतवादJहqको कत;\यबाट
डुबाएको दे िखद
भएको भaे पु(` हुने।
मृiयुपूव ; घरको (ववाद र तiपtात्
मृतकको लास फेला पनुल
; ाई सो घटना र
मृiयुबीचको काय;कारणको सkबMध नरहे को
भa Iमcने अवःथा रहे न । दे वर (वंणुूसाद
^रजाल र जेठानी स(वता ^रजाललाई यौन

इIत सं वत् २०७० साल कािक ४ गते रोज २ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
०६९-WO-०४०८,
उiूेषण,
काकीर्,

तुलसीनारायण
थपIलयासमेत

महज;नसमेत

पुनरावेदन

6

(व. सुरेMिूसाद

अदालतको

फैसलाको

सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - १

ःपr जवाफ स[बिDधत @नकायको अ@भलेखको
आधारमा sदनसtनु पनu हुDछ । ZयसरO जवाफ
sदन रोoा राqे @नकायले नसकेको अवःथामा
कानूनअनुvप नै रोoा रहे को होला भनी अनुमान
गनुC प@न उिचत हुँदैन । यसको अ@त`रM मालपोत
कायाCलयले जुन @नकायले रोoा राखेको हो भनी
खुलाएको छ सो @नकायले (ववरणस(हतको
रोoा राqुपनाCको कारण आwनो अ@भलेखबाट
नदे िखएको भनी खुलाई रहे को अवःथामा समेत
@बना कारण लामो समयस[म xयिMको स[पिT
रोoा राq नहुने ।
नेपाल बैक @ल. ले @नवेदन दावीको
जpगा रोoा राqुपनाCको कुनै ःपr आधार कारण
खुलाउन नसकेको दे िखनाले नेपाल बैङक @ल. को
तफCबाट मालपोत कायाCलय, ल@लतपुरले @नवेदन
दावीको जpगा रोoा राखेको कायC उZूेषणको
आदे शzारा बदर गरO नेपाल बnक @ल@मटे डको
तफCबाट रहे को रोoा फुकुवा ग`रsदनु भनी
(वप:ीहvका नाउँमा परमादे शको आदे शसमेत
जारO हुने ।
इजलास अ@धकृत: हकCबहादुर :ेऽी
क[|युटर: (वदुषी रायमाझी

ठहर ख7डअनुसार नै (वप:ी काठमाड>
महानगरपा@लकाले फैसला कायाCDवयनको कायC
अिघ बढाएको अवःथा दे िखएकोले उM कायC
कानून(वपरOत रहे को नदे िखएको, इजलासबाट
@नवेदक प:लाई छलफलको @न@मT पटकपटक
बोलाउँदासमेत उपिःथत नभएको र (वप:ी
सुरेDिूसाद थप@लयाले फैसलाअनुसार (पYलर
भZकाउने कायC स[प\ भइसकेको छ भनी
इजलासमा िजक]र @लएकोसमेतको अवःथा हुँदा
पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाबमोिजमको
फैसला कायाCDवयन कायC बाँक] रहे कोसमेतको
अवःथा @म@सलबाट दे िखन आउँदैन । यसरO
कानूनबमोिजमको आदे श जारO हुने अवःथासमेत
ँ ा `रट @नवेदन खारे ज हुने ।
नदे िखद
इजलास अ@धकृत: बाबुराम सुवेदO
इ@त सं वत् २०७० साल असार २६ गते रोज ४ शुभम् ।

§

यसै लगाउको ०६९-WO-०६६५,
परमादे श, तुलसीनारायण
उZूेषण

महजCनसमेत
महानगरपा@लका,

(व.
काठमाड>
काठमाड>समेत

भएको मुlामा प@न यसै अनुसार आदे श
भएको छ ।

इ@त सं वत् २०७० साल मङ@सर १३ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं . ३

२

१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६८-CR-०३५१, ०९७०,

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री सुशीला ११३० वैदेिशक रोजगार ठगी, नेपाल सरकार
काकीर्, ०६८-WO-१०१७, उZूेषण परमादे श, (व. सDतोष महजCन, पुषोTम हमाल (व. नेपाल

शेरबहादुर महजCनसमेत (व. नेपाल बnक @ल@मटे ड
ूधान कायाCलय, काठमाड>समेत

सरकार, सDतोष महजCन (व. नेपाल सरकार

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
दफा १० ले इजाजतपऽ न@लई वैदेिशक
रोजगार xयवसाय गनC नपाइने ःपr xयवःथा
भएको पाइDछ । यसरO इजाजतपऽ न@लई
वैदेिशक रोजगार xयवसाय गरे मा सजायको

जुन @नकायले रोoा राखेको हो भनी
मालपोत कायाCलयमा रोoा रे कडC दे िखएको
छ सो @नकायले के कुन कारण परO @नवेदन
दावीको जpगा रोoा राqु परे को हो सोको

7

सवच अदालत बुले(टन २०७1, वैशाख - १

्
गरे को फैसलासमेत Iमलेकै
भरJपाउने ठहरयाई
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अIधकृत: हकPबहादुर Nेऽी
कVyयुटर: ूेमबहादुर थापा

5यवःथासमेत ऐ. ऐनको दफा ४३ मा भएको
पाइDछ । यी ूIतवादJहLले शैिNक परामशP
Qदने उSेँयले ःथापना गरे को कVपनीको
नाउँबाट गनP ःवीकृत नपाएको कायP वैदेिशक
रोजगारमा पठाउने रकम उठाई रोजगारमा
नपठाई वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को
दफा १० (वपरJतको कायP गरे को दे िखएको र
जाहे रवालाहLलाई (वदे श पठाइसकेको अवःथा
ँ ा ऐ. को दफा ४३ बमोिजम ूIतवादJहL
नदे िखद
सDतोष महजPन र पु^षो_म हमाललाई जनहJ
L. १,५०,०००।– (एक लाख पचास हजार)
जरJवाना र जनहJ १ वषP ५ म(हना कैद हुने
्
ठहरयाएको
फैसला Iमलेकै दे िखने ।
७ जनाबाट जनहJ L. ४ (चार लाख)
का दरले जVमा L. २८,००,०००।– रकम
उठाएकोमा वीरे Dि कटु वालले जाहे रJ Qदएको
दे िखएन । साथै Iनजको मौकामा कुनै (कIसमको
ँ ै न । जाहे रJ नै नQदने
कागज भएको पIन दे िखद
वीरे Dि कटु वालको हकमा Iनजले बाँकg रकमतफP
के कुन कारणले दावी छाडेको हो भjे तkय नै
IमIसलबाट नदे िखएकोले अनुमाIनतLपमा Iनजले
पाउनुपनl बाँकg नै होला भनी Iबगो (कटान गनुP
Dयायसmगत नहुने हुँदा सातै जनाको रकम र
सोको हजPना भराउनुपनl भjे पुनरावेदक वादJ
नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजकgरसँग सहमत
हुन नस(कने हुँदा रकम मूल Iबगो L. २८
लाखबाट वीरे Dि कटु वालको L. ४ लाख कoा
गरJ हुन आउने L. २४ (चौबीस लाख) र सोको
५०% हजाPनाले हुन आउने १२(बा॑ लाख)
समेत जVमा L. ३६ (छ_ीस) लाख बुझाउनु
पनl दा(यsव ूIतवादJहL सDतोष महजPन र
पुLषो_म हमालमा रहे कोमा बुझाएको रकम
L.१४ लाख कoा गरJ बाँकg हुन आउने L.२२
लाख ूIतवादJuय सDतोष महजPन र पु^षो_म
हमालबाट
जाहे रवालाहLले
दामासाहJले

इIत सं वत् २०७० साल भदौ १८ गते रोज ३ शुभम् ।
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मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CR-१०२०,

मानव बेचIबखन तथा ओसारपसार, शVभु भjे

समनराज उफP सुमन नेपालJ (व. नेपाल सरकार

जाहे रवालाले, बयान Iलँदा तथा बकपऽ
गदाP ूIतवादJ सुमन नेपालJले बेचIबखन गनl
्
भनी (कटानीLपमा
उSेँयले बुटवल पुरयाएको
लेखाएको र ूहरJमा बुिझएका पावPती पुलामी र
कृंणमाया पुलामीले जाहे रवालालाई ूIतवादJले
्
बेचIबखन गनl आशयले बुटवल पुरयाएको
भनी बकपऽ गरJ Qदएको तथा IमIसल सं ल}न
ूमाण कागजातबाट ूIतवादJ सुमन नेपालJको
कामकारवाहJ
जबजPःतीपूणP
दे िखएकोले
ूIतवादJ सुमन नेपालJले जाहे रवालालाई
बेचIबखन गनl उSेँयले कल~ीबाट जबजPःती
्
बुटवल पुरयाएको
भjे अIभयोग दावी समIथPत
भै अIभयोगदावीलाई पु( गरे को दे िखन
आउँछ । sयसकारण Iनज ूIतवादJ सुमन
नेपालJलाई मानव बेचIबखन तथा ओसारपसार
(IनयDऽण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२) दे हाय
(ख) को कसूरमा दफा १५(१) को ड को २
अनुसार १० (दश) वषP कैद र साठ हजार
जरJवाना हुने र ऐनको दफा १७ बमोिजम
Iनज ूIतवादJ सुमन नेपालJबाट पीIडतले L.
३२,०००।– (ब_ीस हजार) NIतपूIतP भराई
्
Iलन पाउने ठहरयाएको
शुL काठमाड िजला
अदालतको फैसलालाई सदर गरे को पुनरावेदन
अदालत, पाटनको IमIत २०६७।५।१ को
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ँ ा सदर हुने ।
फैसला 5मलेकै दे िखद
इजलास अ5धकृत: हकBबहादुर Cेऽी
कFGयुटर: ूेमबहादुर थापा

इजलास नं . ४
१

इ5त सं वत् २०७० साल साउन १६ गते रोज ४ शुभम् ।

४

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री प्रकाश
मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.प्रा. वस्ती, ०६५-WO-१०९४, उrूेषण, दUपककुमार
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६८-CR-१०८०, गुwा (व. भौ5तक पूवाBधार तथा यातायात xयवःथा

नकबजनी चोरU, नेपाल सरकार (व. शFभे नेपालU
अ5धकारCेऽको ूV मुWाको पCको
सहम5त वा कुनै पCले घटाउन बढाउन वा
पZरमाजBन गनBस[ने (वषय होइन । इलाकाको
अ]ाबाट हे नप
B न^ भनी मुWा नै (कटान गरU
तोकेका मुWाह_मा कानूनको मनसाय(वपरUत
काठमाडcको इलाकामा घटे को वारदातलाई
जाहे रU eदँदा सो तfय नै लुकाई ःयाhजा
िजiलाको इलाकामा घटे को भनाई जानीजानी
अjयऽ अ]ामा मुWा दताB गनB पी5डत पCको
भू5मकासमेत मुWा उठानको बममा ःवभा(वक
नदे िखएकोले अ]ाको गiतीले अक इलाकामा
मुWा दताB भएको भmे प5न रहे न । अदालती
बjदोवःतको २९ नं. को दे हाय ७ (फरादपऽबाट
दायर हुने ूकृ5तका केहU मुWामा आक(षBत हुने
दे िखएता प5न अदालती बjदोवःत २९ नं. को
दे हाय २ नं. को (कटानी_पमा उiलेख गरे का
फौजदारU मुWा खास गरU अ5भयोगपऽबाट
दायर हुने मुWाको सjदभBमा भने आक(षBत हुने
भm 5मलेन । rयसकारण Cेऽा5धकार(वहUन
अदालतमा दायर गरे को अ5भयोग दावी खारे ज
्
शु_ ःयाङजा िजiला अदालतको
गन^ ठहरयाएको
5म5त २०६६।२।१९ मा भएको फैसला सदर
गरे को पुनरावेदन अदालत, पोखराको 5म5त
ँ ा
२०६६।१२।१० को फैसला 5मलेकै दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अ5धकृत: हकBबहादुर Cेऽी

मjऽालयसमेत

सेवा (व5धशाyमा अनुशासन नै
कमBचारUको आभूषण हो । अनुशासन5बना
ूशासन सं यjऽको सzालन नै दु_ह हुन
पु{छ । कमBचारU स_वा एउटा 5नय5मत ू(बया
हो । कुन कमBचारUको सेवा कहाँ उपयु} छ
र कुन कमBचारUलाई कहाँ क5त अव5ध रा~े
भmे कुराका हकमा कानूनले 5नधाBZरत गरे को
सीमा5भऽ रहU स_वा गनुB अितयारवालाको
दा(यrव हो । 5बदा अ5धकार होइन । 5बदा
ःवीकृत नगराई कायाBलयमा अनुपिःथत हुन
हुँदैन र अूrयािशत अवःथा आइपरे मा आना
कeठनाइका बारे मा कायाBलयलाई 5छटोभjदा
5छटो सूचना eदनुपदBछ भmे आधारभूत जानकारU
कमBचारUले रा~ुपन^ ।
5बदा कमBचारUले अ5धकारको _पमा
माग गनB पाउने हुँदैन । कायाBलयको कायB
सFपादनमा पनB स[ने असर र 5बदा माग गन^
कमBचारUको पZरिःथ5तसमेतलाई (वचार गरे र
5बदा ःवीकृत गन^ले 5बदा eदने नeदने भmे
5नणBय गनBस[ने ःव(ववेकय अ5धकारको कुरा
हो । 5बदा कसै को दबाब तथा आमहले नभई
ःवीकृती गन^को ःव(ववेकय मनसायमा भरपन^
कुरा हो । 5नजामती सेवा 5नयमावलU, २०५०
को 5नयम ७१ ले 5बदा अ5धकारको कुरा होइन,
सहु5लयतमाऽ हो भmे xयवःथाबमोिजम 5बदा
माग गन^ कमBचारUले 5बदाको ला5ग 5नवेदन
ँ ै न । rयसको
eदएर माऽ पु{ने अवःथा दे िखद

इ5त सं वत् २०७० साल भदौ १८ गते रोज ३ शुभम् ।
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ला5ग ःवीकृत गन; अ5धकार> वा 5नकायबाट
ःवीकृत नगरे स@म 5बदामा बःन तथा अनुपिःथत
भएको अव5धले 5बदाको माHयता पाउन नसJने
।
5नवेदक द>पककुमार गुLालाई सेवाबाट
हटाउनको ला5ग 5नजामती सेवा ऐन, २०४९
को दफा ६८ बमोिजम लोक सेवा आयोगबाट
परामशW गदाW लोक सेवा आयोगले 5नवेदकलाई
सेवाबाट हटाउने सजाय गनW परामशW पठाई
Yदने भनी 5म5त २०६४।२।१० मा भएको
5नणWयसमेतको आधारमा सडक (वभागबाट 5म5त
२०६४।२।२७ दे िख लागू हुने गर> भ(वंयमा
सरकार> सेवाको 5न5म^ अयो_य नठह`रने गर>
सेवाबाट हटाएको 5नणWयलाई सदर गरे को
ूशासकbय अदालतको 5म5त २०६८।१।१९
ँ ा
को फैसलालाई अHयथा भc 5मdने नदे िखद
5नवेदकको माग दावी पु_न नसJने ।
इजलास अ5धकृत: `रHजा डं गोल
इ5त सं वत् २०७० साल मङ5सर २५ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
वैद्यनाथ उपाध्याय,
०७०-WH-०००७,
शाल>माम पराजुल> (व.
िजdला कारागार कायाWलय, काःकb पोखरासमेत

बHद>ूmयnीकरण,

बHद>ूmयnीकरणको आदे श जार> गदाW
तmकाल बHद>लाई थुनामा रािखएको आदे श
र>तपूवक
W
ग`रएको छ वा छै न तथा थुनामा
राqदाको अवःथामा थुनामा राrे आदे श गन;
अ5धकार>लाई कानूनले अिqतयार Yदएको छ,
्
छै न अिqतयार Yदएको भए प5न र>त नपुरयाई
थुनामा राrे आदे श भएको हो वा है न भcे जःता
कुरा हे `रHछन् । तर यस मुsामा सा5धकार
5नकायबाट भएको फैसला कायाWHवयनको
5सल5सलामा यी 5नवेदक सागर पराजुल>लाई

थुनामा राr ग`रएको आदे श कानूनी ू(बया
ँ ा उu आदे श
्
पुरयाई
र>तपूवक
W नै भएको दे िखद
कायाWHवयन गन; बममा 5नज थुनामा परे को
कायWलाई गैरकानूनी थुना माc न5मdने हुँदा
उिdलिखत तvय र (ववेचनाका आधारमा 5नज
सागर पराजुल>लाई फैसला कायाWHवयनको
5सल5सलामा रािखएको थुना कानूनबमोिजम नै
ँ ा बHद>ूmयnीकरणको ूःतुत `रट
भएको दे िखद
5नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ5धकृत: शकुHतला काकw
इ5त सं वत् २०७० साल मx5सर ७ गते रोज ६ शुभम् ।

३

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ
उपाध्याय, दे .पु.नं. २०६६-CI-०४८६, 5नणWय
दताW बदर हक कायम, आरतीदे वी यादवसमेत

(व. जyीलाल राय यादव

न.नं. ६,६(क) र ६(ख) को ज_गा
सा(वकमा (यनै पुनरावेदक ू5तवाद>का प5त
उपेHिराय यादवले 5म5त २०३४।३।९
मा खर>द गदाW 5लखतमा बाटो ज5नन गई
सा(वकदे िख बाटोको }पमा सवWसाधारणले
भोगचलन गरे को ज_गालाई वाद> दावीअनुसार
बाटो होइन भc न5मdने हुँदा ूmयथ~ वाद>ले
पुनरावेदक ू5तवाद>उपर 5नणWय दताW बदर हक
कायम ग`रपाऊँ भनी गरे को (फराद दावीलाई
शु}ले बाटो कायम गर> (फराद दावी खारे ज
गरे कोमा उu शु}को फैसलालाई पुनरावेदन
अदालत, जनकपुरबाट 5नणWय हुँदा वाद>को
दावीअनुसार नJसा न@बर ६, ६(क) र ६(ख)
को ज_गालाई दावीबमोिजम वाद>को ठहर गर>
ज_गा हक कायम गन; गर> गरे को पुनरावेदन
अदालत, जनकपुरको 5म5त २०६६।२।२७
को फैसला ऽु(टपूणW हुँदा उdट> भई उu
(ववाYदत ज_गा सावWज5नक बाटो कायम हुने
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ँ ा Dनवेदनको तuयDभऽ
गiरसकेको भtे दे िखद
: नv औिचeय नहुँदा
ूवेश गरE थप (ववेचना गनुप
ूःतुत Dनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अDधकृत: हiरकृंण ौे y
कUVयुटर: मिSदरा रानाभाट

र बाटोदे िख दि7णतफ:को (क.नं.४६ को
जAगा ूDतवादE आरतीदे वीको कायम हुने ठहर
गरे को शुL सला:हE िजMला अदालतको DमDत
२०६२।११।१७ को फैसला सदर हुने ।
इजलास अDधकृत: शकुSतला काकT
कUVयुटर: मिSदरा रानाभाट

इDत सं वत् २०७० साल फागुन २५ गते रोज १ शुभम् ।

५

इDत सं वत् २०७० साल असार १८ गते रोज ३ शुभम् ।

§

यसै लगाउको दे .पु.न. २०६६-CI०४८७, जAगा दपोट साव:जDनक
बाटो खुलाई पाऊँ, आरतीदे वी यादव
(व. ज`ीलाल राय यादव भएको मुbामा
पDन यसै अनुसार फैसला भएको छ ।
४

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ
उपाध्याय, ०६८-WO-०५९४, परमादे श,

हे मबहादुर काकTसमेत (व. अि{तयार दु|पयोग
अनुसSधान आयोग, ट`ालसमेत

(फMडबुक उतारबाट सुडाल गा.(व.स.
वडा नं. ४(क) (क.नं. २५१ मोहE महलमा पDत:
जAगाधनी खालE, Dबरह खालE, (कDसम खालE
रोपनीमा २४-८-०, कै(फयत खालE भtेछ र
उj पायतका ूधानपको Dसफाiरशबाट
बेलबहादुर काकTको नाउँमा ौी ५ को
सरकारको Dनण:यअनुसार जAगा पाएको भtे
चलन पूज सा(वक मालको रDसदबाट Dस.नं.
४४९ कायम भै बेलबहादुर काकTको दता:
भtे र सभv शाखाको DमDत २०२५।८।५
को सज:मीनसमेतबाट सा(वक Dस.नं. ४४९ को
(कrामा Dभडाई हाल सुडाल गा.(व.स. वडा नं.
४ (क.नं. २५१ को (कrा बेलबहादुर काकTको
नाउँमा कायम गरE ॐे ःता खडा गरE पूज दने
भtे DमDत २०२६।५।२६ को भूDम ूशासन
काया:लय, भjपुरको ूमाणको Lपमा आएको
DमDसलबाट दे िखनाले अि{तयार दु|पयोग
अनुसSधान आयोगले दता:को कुनै ॐे ःता
फेला नपारे को र जAगा दता: हुँदाको DमDसल
फाइलसमेत नभएको भtे कुरालाई आधार Dलई
गरे को Dनण:य यथोिचत माt नDमMने ।
यकन ॐे ःता राे काम सरकारE Dनकाय
मालपोत काया:लयको हो । eयो नरािख दएको
कारणबाट जनताले पीDडत हुनपु नv होइन ।

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री वैद्यनाथ
उपाध्याय, ०७०-WO-०५२४,
उeूेषण,

(वनोदकुमार उपाgयाय (व. सामाSय ूशासन
मSऽालयसमेत

Dनवेदकले लोकसेवा आयोगबाट नेपाल
ूशासन सेवामा iरj रहे को रा.प. ूथम ौे णी
सहसिचव १४ पदमा बढु वाको Dसफाiरश
गदा: आफूलाई समावेश नगरE गiरएको
(वप7ीहLको काय: सं (वधान एवं कानूनूDतकूल
हुँदा २०७०।१०।६ को बढु वा Dसफाiरश
Dनण:य र २०७०।१०।७ मा गोरखापऽमा
ूकािशत साव:जDनक सूचनासमेत उeूेषणको
आदे शले बदर गiरपाऊँ भनी दावी Dलई
ूःतुत Dनवेदन गरे को दे िखए पDन Dनवेदकले
DमDत २०७०।११।१२ दे िख लागू हुने गरE
अवकाश पाइसकेको भनी (वप7ीतफ:बाट
उपिःथत (वpान सहSयायाDधवjाले बहसको
बममा इजलासलाई जानकारE गराई Dनवेदकको
नाउँको Dनजामती (कताबखानाको Dनवृिrभरणको
अDधकारपऽको ूDतDल(पसमेत पेश गरे को
र उj अDधकारपऽमा Dनवेदकको DमDत
२०७०।११।१२ मा अDनवाय: अवकाशूाs
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अंशबापत ूाw गरे को सgपिv भएको कुरामा
(ववाद रहे न । यस सgब@धमा नेपालको
अ@तOरम सं (वधान, २०६३ को धारा १९
मा
सgपिvको
अKधकारअ@तग:त
ूcयेक
DयिEलाई सgपिv ूाw गन[, भोगचलन गन[,
बेचKबखन तथा हकहःता@तरण गन[ सं वैधाKनक
ु t
अKधकार ूcयाभूत गनुक
: ा अKतOरE मुलक
ऐन, zी अंशधनको २ नं. मा भएको कानूनी
Dयवःथाअनुसार Kभ{ भएकt क@या, सधवा
वा (वधवाले आsनो अंश हकको चल अचल
सgपिv आफूखुशी गन: पाउँछन् भ{े कानूनी
Dयवःथाका साथै दान बकसको १ नं. ले आsनो
हक पुNने सgपिv दान वा बकस गरW Lदन हु@छ
भ{े कानूनी Dयवःथा रहे भएको हुँदा उE
सgपिv केशरWमायाले आफूखुशी गन: पाउने
सं (वधान र कानूनूदv हक भएको दे िखएकोमा
उE (ववाLदत जNगाह>मा यी Kनवेदकह>को
समेत हक नलाNने ।
Kनवेदक वादW र (वपnी ूKतवादWबीच
चलेको जालसाजी र Kलखत दता: बदर मु|ामा वादW
्
दावी नपुNने ठहरयाई
KमKत २०६८।२।२३
मा काॅेपलाोक िजला अदालतबाट फैसला
भैसकेको र सोउपर KमKत २०६८।७।२५
मा पुनरावेदन परे को भनी Kलिखत जवाफबाट
दे िखनुका अKतOरE पुनरावेदन अदालत,
पाटनले समेत KमKत २०६९।४।१४ मा शु>
सदर हुने गरW फैसला गOरसकेको भ{े कुरा
पेशीका Lदन (वपnीका कानून Dयवसायीले
उपलध गराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको
फैसलाको ूKतKल(पसमेतबाट पु( भएको हुँदा
उE जNगा रो ा राुको कुनै औिचcय दे िखन
नआउने ।
Kनवेदक र (वपnीह>बीचको जालसाजी
र Kलखत दता: बदर मु|ामा पुनरावेदन

मालपोत काया:लयले अि<तयार दु>पयोग
अनुस@धान आयोगलाई DयिEको नाममा
ॐे ःता छै न भनेको कुरालाई माऽै आधार Kलई
(ववाLदत जNगा भोग गOररहे का DयिEह>लाई
बुQदै नबुझी ूाकृKतक @यायको KसVा@त(वपरWत
हुने गरW एकतफZ>पमा DयिEको नाममा दता:
रहे को जNगालाई सरकारको नाममा कायम गन[
गरW भएको अि<तयार दु>पयोग अनुस@धान
आयोगको KमKत २०६७।११।१३ को Kनण:य
ऽु(टपूण: हुँदा उcूेषणको आदे शले बदर हुने ।
इजलास अKधकृत : शकु@तला काकZ
कghयुटर: मि@दरा रानाभाट
इKत सं वत् २०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शुभम् ।

६

मा.न्या. श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६७-WO-१०४९, उcूेषण, िचजलाल

तौजलेसमेत (व. वेनगोपाल तौजलेसमेत

िचजलाल
तौजले,
Kनवेदकह>
माधवूसाद तौजले र (वपnी बेनगोपाल तौजलेको
बुबा िशवूसाद तौजले गरW जgमा तीन भाइबीच
KमKत २०५५।८।२० मा अंश बqडापऽ भई
अंश बुिझसकेका, (वपnी केशरWमाया तौजलेले
KमKत २०४८।५।२० मा र.नं. ३१८४
को अंश भपा:ईबाट आsनो अंश Kलइसकेकt
र Kनज केशरWमायालाई उनका का@छा भाइ
िशवूसादका छोरा (वपnी बेनगोपालले
लालनपालन गदu आएका हुँदा केशरWमायाले
आsनो अंश भागको सgपिv बेनगोपाललाई
हा.ब. गरW
Lदएकोमा
यी
Kनवेदकह>ले
आपिv जनाउनुपन[ कुनै cयःतो कारण दे िखन
नआउने ।
केशरWमाया
तौजलेले
(वपnी
वेनगोपाललाई
हा.ब. गOरLदएका
उE
दावीका जNगाह> Kनज केशरWमायाले आsनो
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अ:यथा रहे छ भनी माX Uमलेन । सो Uनणtय
उZूेषणको आदे शले बदर ग\रपाऊँ भXे Uनवेदन
ँ ा ूःतुत \रट Uनवेदन
दावी युिCयुC नदे िखद
खारे ज हुने ।
इजलास अUधकृत : शकु:तला काकb
कHcयुटर: गीता िघUमरे UगरR

अदालतबाट समेत (कनारा भई अि:तम अवःथामा
पुगेको ूःतुत मुAामा उC जEगा रोFा राGे
र नराGे सHब:धमा तहतहबाट कानूनबमोिजम
पL (वपLको सबूद ूमाणहNको मूOयाQन
गरR भएको आदे शबाट Uनवेदकको कानूनूदV
हक अUधकारमा आघात पुगेको भX नUमOने
दे िखएकोले Uनवेदन मागबमोिजम (वपLीहNका
नाममा उZूेषणको आदे श जारR ग\ररहनु पन]
दे िखन नआउने ।
इजलास अUधकृत : शकु:तला काकb
कHcयुटर: भाःकर पगेनी

इUत सं वत् २०७० साल असोज ४ गते रोज ६ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, २०७०-RC-००१९, कतt}य

~यान, नेपाल सरकार (व. नौमान मोCानसमेत
मृतकको मृZयु कतt}यबाट भएको
दे िखएको, मौकामा यी ूUतवादRहNउपर मृतकको
दाजुले rदएको (कटानी जाहे रR, बेनीकुमार मोCान
तथा तारावज बHजनले ग\रrदएको मौकाको
कागज, घटनाःथल
मुच ुOका, अUधकारूा
अUधकारRसमL भएको ूUतवादRहNको साUबUत
बयान }यहोरा, वादR पLको साLी मानबहादुर
लाcचान तथा तारावज बलले अदालतमा
ग\रrदएको बकपऽसमेतका आधार ूमाणबाट
यी ूUतवादRहNले अUभयोग दावीअनुसारको
ँ ा सोसमेतका
कसूर गरे को पु( भएको दे िखद
ु
आधार ूमाणबाट ूUतवादRहNलाई मुलक
ऐन,
~यानसHब:धी महलको १३(३) नं. को कसूर
अपराधमा सोहR नं. अनुसार ज:मकैदको सजाय
हुने ।
ूUतवादRहNको मृतक फुलमानसँग
कुनै पूव t \रसइबी लाग केहR नभएको, Uनजलाई
t न]सHमको कुनै कारण पUन नदे िखएको,
मानुप
मृतकलाई मानt कुनै पूवत
t यारRसमेत भएको
नदे िखएको, जोिखमी हUतयार ूयोग नभै
ढु ा तथा मुFामाऽ ूयोग भएको र मृतक
ःवयम्कै जरRयाबाट यी ूUतवादRहN मृतकलाई
t न]सHमको अवःथा र िःथUतमा पुगेको
मानुप
अपराधको पृpभूUम र प\रिःथUतसमेतको (वचार

इUत सं वत् २०७० साल असार १९ गते रोज ४ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६७-WO-०७५३,
उZूेषण परमादे श, खीमबहादुर काकb (व. ऋण

असूलR पुनरावेदन
काठमाडnसमेत

:यायाUधकरण, बबरमहल

ःवयम्
जमानी
बःने
भUनएका
ँ
(वजयनारायण ौे p नाउको रोFा रहे को
सHपिVलाई
ऋण
असूलR
पुनरावेदन
:यायाUधकरणले कानूनबमोिजमकै मा:यता rदएर
रोFा कायम राखेको दे िख:छ । तर जमानी पUन
नबसेका र ऋण पUन नUलएका काशीनारायण
ौे pको दताtको जEगाको हकमा ऋण असूलR
ऐन, २०५८ को दफा १६ अनुसार फुकुवा गन]
गरे को ऋण असूलR पुनरावेदन :यायाUधकरणको
आदे श कानूनबमोिजम नै रहे भएको पाइने
हुँदा उिOलिखत कानून एवं (ववेिचत आधार
कारणबाट \रट Uनवेदकको माग दावीबमोिजम
(वपLी काशीनारायण ौे pको नाउँमा रहे को
जEगा बxक तथा (वVीय सं ःथाको ऋण असूलR
ऐन, २०५८ को दफा २(६) को प\रभाषाUभऽ
ँ ा Uनजको नाउँको जEगा फुकुवा गन]
पन] नदे िखद
गरे को ऋण असूलR :यायाUधकरणको Uनणtयलाई
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गर7 ू9तवाद7ह; नौमान मो?ान, माइला9सं ह
बBजन, र7(वबहादुर बBजन, 9डलबहादुर िजBबा
र शोभा9सं ह बBजनलाई जHमकैदको सजाय गर7
ु O ऐन,
सो सजाय गदाK चक पनM दे खी मुलक
अ,.बं . १८८ नं. बमोिजम जनह7 १० (दस) वषK
कैद गनM गर7 ूःतुत गरे को पुनरावेदन अदालत,
ँ ा सो
जनकपुरको रायसमेत मना9सब नै दे िखद
रायसमेत सदर कायम हुने ।
इजलास अ9धकृत : ह[रकृंण ौे _
कB`युटर: मिHदरा रानाभाट
इ9त सं वत् २०७० साल फागुन ३० गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं . ५
१

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या. श्री तकर् राज
भट्ट, ०६६-CI-०४६५, नgसा सुधार hेऽफल

सं शोधन, हक

कायम

जjगा

दताK, मु.स.गनM

कमोlदया दे वी (व. मायाराम यादव

वाद7 ू9तवाद7 दुबै पhको एकै जjगा
दाताको नाउँमा नापी भएको (क.नं. ६७७
hेऽफल ०–११–३ १/३ कायम भएको दताK
ॐे ःताबमोिजम नै वाद7ले 9म9त २०३२।५।२०
मा हालै को बकसपऽमाफKत (क.नं. ६८० बाट
ज.(व. ०–९–४ र उनै जjगाधनीबाट ू9तवाद7का
प9त (वसुन भगतले 9म9त २०३३।८।२१ मा
(क.नं. ६८१ ज. (व. ०–१–१८ १/२ हा.ब.
9लएकोमा (ववाद भएन । उिrलिखत दुई
(कsा जjगा हा.ब. गरे र प9न (क.नं. ६८२ मा
ज.(व. ०–०–१ सा(वक जjगाधनीका नाममा
बाँकO रहे को दे िखHछ । (क.नं. ६८१ को
पूवत
K फKबाट ू9तवाद7ले ज.(व. ०–०–८ जjगा
9बबO गर7 (कsाकाट हुँदा कायम प9छrलो
(कsा नं. ७०३ मा ०–१–१० १/२ जjगा
बाँकO रहनुपनMमा नापी शाखाबाट शायल चेक

हुँदा ०–२–१०१/२ जjगा दे िखन आयो भने
अदालतबाट भएको 9म9त २०६१।१।५ को
नgसाको नं. २ मा वाद7को जjगा ॐे ःतामा
लेिखएभHदा कम दे िखएको पाइHछ । yयःतै
गर7 वाद7 सा(वक (क.नं. ६७७ बाट हा.ब.
9लईसकेप9छ 9नजले 9लएको ज.(व. ०–९–४ नै
(कsाकाट गर7 नgसा तयार गनुप
K नMमा पार7त
9लखतअनुसार (कsाकाट गनM बेलामा नै (क.नं.
७०३ मा ०–१–१०१/३ कायम हुनपु नMमा
०–२–१० १/२ कायम रहन गएको भनी
ू9तवाद7ले समेत ःवीकार गरे को अवःथाबाट
ू9तवाद7को hेऽफल बढ7 हुन गएको दे िखने ।
वाद7 ू9तवाद7ह;का मूल ॐोतबाट
हक हुन आएको जjगामा (कsाकाट गदाK
नापी कायाKलयको गrतीले (कsामा घट7 जjगा
कायम भएको नgसा सं शोधन गर7 हा.ब.
9लखतअनुसारको hेऽफलबमोिजम वाद7को
जjगा कायम ग[रlदएको शु;को फैसलामा
hेऽा9धकारको ऽु(ट प9न दे िखन नआएकोले
(फराद माग दावीबमोिजम ू9तवाद7का नाममा
कायम (क.नं. ७०३ मा शायल चेकबाट
कायम रहन आएको ०–२–१०१/२ जjगाम}ये
पूवत
K फKबाट र ०–०–१६१/२ जjगा वाद7को
नाममा (कsाकाट गराई नgसा सुधार गर7
वाद7को नाममा जjगाको hेऽफलसमेत सं शोधन
गर7 वाद7को नाममा दताK हुने । ू9तवाद7को
पुनरावेदन िजकOर पुjन नसgने ।
इजलास अ9धकृतः मोहनूसाद वाःतोला
कB`युटरः (वदुषी रायमाझी
इ9त सं वत् २०७० साल माघ ७ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या. श्री तकर् राज
भट्ट, ०६५-CI-०२३७, रकम lदलाईपाऊँ,

मुरल7धर शमाK (व. भवनाथ गौतम
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ु 7 ऐन, लेनदे न 9यवहारको महल
मु5ामा मुलक
आक(ष@त हुनसAने दे िखएन । वादEले दावी
GलएभIदा बा(हर गई अदालत आफMले लाNन
नसAने कानूनको आधार Gलई गरे को इIसाफ
Iयायको रोहबाट कानूनतः Gमलेको नदे िखने ।
(वGनमय अGधकारपऽ ऐन, २०३४ को
दफा १०७क ले चेक अनादर गरे को अवःथामा
उपचारको 9यवःथा गरे को िःथGतमा वादEले
दावी Gलएको कानूनको आधारमा भराउन GमZने
नGमZने स[बIधमा बोZनुपन\मा दावीभIदा फरक
कानूनको आड Gलई गरे को फैसला Gमलेको
ँ ा शु_ िजZला अदालतको फैसला सदर
नदे िखद
्
गन\ ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको
GमGत २०६१।८।७ को फैसला उZटE हुने ।
इजलास अGधकृतः मोहनूसाद वाःतोला
क[gयुटरः (वदुषी रायमाझी

बnडापऽ छै न र नातामा (ववाद पGन छै न ।
कानूनको यGत ःपt ूावधानलाई उपेwा गदx
िजZला अदालतबाट भएको फैसला बदरयोNय
भई पुनरावेदन अदालतले शु_को फैसला
उZटE गरE ूमाण बुझी मु5ाको पुन: कारवाहE
र (कनारा गन@ शु_ िजZला अदालतमा पठाउने
ँ ा सदर हुने ।
गरE भएको फैसला Gमलेकै दे िखद
इजलास अGधकृत: दे वीकुमारE चौधरE
क[gयुटर: (वदुषी रायमाझी
इGत सं वत् २०७० साल म{Gसर १० गते रोज २ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६७-CI-०४६६, अंशबnडा गराईपाऊँ,
ौवणGसं ह ौे lसमेत (व. (वबम Gसं ह ौे l

ूGतवादEले कम@चारE सय कोषबाट
(वGभq GमGतमा ऋण Gलएको र घर बनेको
दे िखएको भई यी दुईबीचमा तादा[यता पGन
दे िखएको छ । मूलतः ूGतवादEले दे खाएको
कम@चारE
सयकोषस[बIधी
ूमाणलाई
वादEले अIयथा भq सकेको िःथGत छै न ।
यसरE ऋण Gलई घर बनाएको भqे दे िखएको
र अंशबnडाको १८ नं. ले Gनजी आज@नबाट
कमाएको स[पि बnडा नलाNने यःता
अंिशयारले आफूखुशी गन@ पाउने भqे 9यवःथा
हुँदा सोअनुसार (क.नं. १५२९ को जNगामा
बनेको घर बरnडा ूGतवादEको Gनजी आज@नको
ठहर गरE सो बाहे कको घर जNगा बnडा लाNने
भनी शु_ कनपुर िजZला अदालतबाट भएको
फैसलालाई सदर गरे को पुनरावेदन अदालत,
ँ ा सदर
महे Iिनगरको इIसाफ Gमलेकै दे िखद
हुने ।
इजलास अGधकृतः मोहनूसाद वाःतोला
क[gयुटरः (वदुषी रायमाझी

इGत सं वत् २०७० साल माघ ७ ते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०६६-CI-१०८६, अंश चलन, जुजभु ाइ
ौे lसमेत (व. मकरनारायण ौे l

ूःतुत मु5ामा GमGत २०३७।१०।६
को घरसारको बnडापऽलाई दे खाई अंशबnडाको
३० नं. ले 9यवहार ूमाणबाट छु (p Gभq
भइसकेको ूGतवाद कथनलाई िजZला अदालतले
ःवीकार तथा पुनरावेदन अदालतले अःवीकार
गरे को िःथGत छ । GमGत २०३४।९।२७
ु 7 ऐन, सातs सं शोधन भई लागू रहे को
मा मुलक
अंशबnडाको ३० नं. ले केवल सं शोधनपूवक
@ ो
िःथGतमा माऽ 9यवहार ूमाणबाट अंशबnडा
भएको आधार खोिजने र यो GमGतपGछ बnडापऽ
पारEत हुनैपन\ अGत ःपt ूावधान राखेको
छ र सो ूावधानमा 9याuयाको गुvायसस[म
छै न । ूःतुत मु5ामा वादE ूGतवादEबीच पारEत

इGत सं वत् २०७० साल माघ ८ ते रोज ४ शुभम् ।
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9म9त २०६७।४।२७ मा माऽ Yयाद थप
सYबRधमा ूLयथM 9नमाPण कYपनीलाई ७
rदन9भऽ थप आधार पेश गनP पऽाचार गरे को
पाइRछ । Yयाद9भऽ ूLयथMले सYपकP नराखेको
अवःथामा सावPज9नक खरAद ऐन, २०६४ र
9नयमावलA एवं ठे uा सYझौताको महलको ७.३
मा उिUलिखत शतPका अधीनमा रहA Yयाद
थप गनP 9मUने न9मUने सYबRधमा 9नणPय गनP
पुनरावेदक कायाPलयलाई कुनै Zयवधान रहे को
ँ ै न । कुनै प9न सावPज9नक कायाPलयले
दे िखद
आफूकहाँ परे को 9नवेदनमा कारवाहA गरA
उिचत 9नकासा rदनुपनq कतPZय प9न हो । तर,
पुनरावेदक भRसार कायाPलयले सो गनP सकेको
ँ ा पुनरावेदन अदालत, नेपालगंजले
नदे िखद
्
परमादे शको wरट जारA हुने ठहरयाएको
9म9त
ँ
२०६८।३।१ को आदे श 9मलेकै दे िखदा सदर
हुने ठहछP । ूLयथMको पुनरावेदन िजकxर पुIन
नसhने ।
इजलास अ9धकृत: क(पलमिण गौतम
कYmयुटरः (वदुषी रायमाझी

५

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६८-CI-०८९७, 9नषेधा<ा, 9म9थला
9बहारA यादव (व. दुलार यादव

दावीको (क.नं. १५६ र १६०
जIगा ूLयथM 9नवेदकको नाउँमा दताP रहे को
दे िखRछ । उिUलिखत (क.नं. का जIगा
कानूनबमोिजम दताP बदर नभएसYम अRय
Zयि[ह\ले उ[ जIगा िखचोला दखल गनPसमेत
कानूनतः 9मUदै न । 9नवेदक 9नवाPध\पमा उ[
(क_ा जIगाह\ भोग चलनलगायतका कायP
गनP ःवतRऽ छन् । 9नवेदकका जIगा9भऽ
रहे का 9ड(हवार थान, मीरादे वी, सलहे स गुफा,
भैरव थानसमेतका मिRदर, कुल मिRदरमा
परापूवक
P ालदे िख
पुनरावेदकलगायत
सबै
समाजका सदःयह\ले पूजाआजा गदf आएको
भए पुनरावेदकसमेतका अRय Zयि[समेतलाई
9नवेदकले पूजासमेतका कायP गनPबाट रोhन
ँ ा 9नषेधा<ाको आदे श जारA हुने
9मUने नदे िखद
्
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको
ठहरयाएको
9म9त २०६८।३।२८ को आदे श 9मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ9धकृतः लोकनाथ पराजुलA
कYmयुटरः (वदुषी रायमाझी

इ9त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०७०-CI-००५०, अंश चलन, 9बRदे zर

राय भpे रामःनेहA दास वैंणव (व. जगpाथ दास

इ9त सं वत् २०७० साल फागुन १९ गते रोज २ शुभम् ।

P पमा (वप|ीले
पुनरावेदकलाई पूण\
चादर पगडी खोसेको नदे िखई ूकृयागत\पमा
गुठ} जIगा मठ मिRदरको सं र|ण र Zयवःथापन
गनq केRिAय 9नकाय गुठ} सं ःथानमा हटाउन
9सफाwरशसYम गरे को पाइयो । अिRतम 9नणPय
गनq अ9धकार भएको 9नकायले 9नणPय नगरे सYम
पुनरावेदकको
महRथ
पदवी
पूण\
P पमा
खो9सएको सYझन उ[ (टmपणी र आदे शका
ँ ै न । अकतफP गुठ}
आधारमा 9मUने दे िखद
सं ःथान केRिAय कायाPलयबाट 9नणPय नहुँदासYम

६

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ९६८-CI-०२०३, 9नषेधा<ा, परमादे श,

नेपालगंज भRसार कायाPलय (व. महानRद के.सी.

9नवेदक 9नमाPण कYपनीले 9नमाPण
कायP सYपp गनq भनी तो(कएको अव9धअगावै
9म9त २०६७।३।२० मा Yयाद थपका
ला9ग पुनरावेदक कायाPलयमा 9नवेदन rदएको
दे िखRछ । पुनरावेदक कायाPलयले उ[
9नवेदनउपर समयमै कारवाहA ूारYभ नगरA

16

सवच अदालत बुले(टन २०७१, वैशाख - १

दता> गरD कानूनबमोिजमको उिचत <नकासा
uदनुपनAमा सो भए गरे को <लिखत जवाफसमेतमा
(वपvी स<म<तले उUलेख गन> सकेको
पाइएन । (वपvी स<म<तका तफ>बाट पुनरावेदन
नपरे को
अवःथामा
पुनरावेदन
अदालत,
राज(वराजबाट जारD भएको परमादे शको
आदे शलाई (वपvी स<म<तले ःवीकारD बसेको
नै पाइयो । अदालतको आदे श काया>Bवयन
गनA सा<धकार <नकाय घरे ल ु तथा साना उtोग
(वकास स<म<त उदयपुरले पालना गरे को
पाइयो । ू[यथx <नवेuदकाले उजूरD <नवेदन
दता> गन> Uयाए दता> गरD कारवाहD गXरuदनु
भनी पुनरावेदन अदालत, राज(वराजबाट भएको
आदे शलाई अBयथाको रहे छ भनी माy कानूनत:
<मUने दे िखन आएन । उp आदे शबाट
पुनरावेदकहzको कुनै हक (हतमा असर पन>
ँ ा ू[यथxहzको पुनरावेदन
गएको भyे नदे िखद
िजकrर पुsन नसLने ।
इजलास अ<धकृत: क(पलमिण गौतम
कQcयुटर: (वदुषी रायमाझी

पुनरावेदकले आ8नो भनाई <नण>य गनA केBिDय
<नकाय गुठF सं ःथानमा राKसLने नै दे िखBछ ।
अकतफ> पुनरावेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन
गदा>सQम गुठF सं ःथान केBिDय काया>लयबाट
आफूउपर यःतो भयो भनी उUलेख गन>समेत
सकेको पाइँदैन। पूण> <नण>य नै भइनसकेको
अपXरपLव अवःथामा <सYाBतत: उ[ूेषणको
आदे श जारD हुन नसLने हुनाले <नवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अ<धकृत: क(पलमिण गौतम
कQcयुटरः (वदुषी रायमाझी
इ<त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९-CI-०७३५, <नषेधाlा परमादे श,

सोनावतीदे वी
महोmरDसमेत

(व. मालपोत

काया>लय,

कानूनले अ<धकार ूदान गरे को
आफू
<नकायका
अ<धकारूाn
oयिpले
कत>oयू<त सचेत रहे को भनी ःवीकार गरे को
अवःथामा अदालतले अBयथा सQझन उपयुp
हुँदैन । यःतो िःथ<तमा परमादे शसमेतको
्
<म<त
<नवेदन खारे ज हुने ठहरयाएको
२०६९।१।५ गतेको पुनरावेदन अदालत,
ँ ा सदर हुने
जनकपुरको आदे श <मलेकै दे िखद
ठहछ> । <नवेदकको पुनरावेदन िजकrर पुsन
नसLने ।
इजलास अ<धकृत: क(पलमिण गौतम
कQcयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ<त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६८-CI-१११९, <नषेधाlा परमादे श,
जोगेBि महरा चमार (व. िजUला
स<म<तको काया>लय, धनुषासमेत

(वकास

कानूनी हक र अ<धकार ःथा(पत भएका
कुरामा अ<तबमण भएमा शीय Bयायको ला<ग
Xरट <नवेदनको मा}यमबाट उपचार खो~ने र
<लिखत जवाफसमेतबाट [यःतो अवःथा दे िखन
आएमा आदे श जारD गरD हक र अ<धकारको
सु<नत गनA काय> अदालतबाट हुने हो ।
[यःतो अवःथाको (वtमानता पुनरावेदकबाट
दे खाउन सकेको पाइएन । यःतो िःथ<तमा
<नवेदन खारे ज गनA ठहर गरD पुनरावेदन

इ<त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६९-CI-०७७५, <नषेधाlा परमादे श,
(वtानBद चौधरDसमेत (व. सीतादे वी (वमलD

आ8नो काया>लयमा पन> आउने <नवेदन
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अदालत, जनकपुरबाट भएको आदे श =मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ=धकृत: क(पलमिण गौतम
कJKयुटर: (वदुषी रायमाझी

पुनरावेदक ूlयथwको पुनरावेदन िजकxर पुrन
नसkने ।
इजलास अ=धकृत: क(पलमिण गौतम
कJKयुटर: (वदुषी रायमाझी

इ=त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

इ=त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

११

१२

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, 070-CI-०१०६, =नषेधाWा, िजतेXि काकीर्, २०६९-CI-०००१, =नषेधाWा, भान=सं ह

चौधरZसमेत (व. लआमी चौधरZ

कानूनले ूदान गरे को अ=धकार र
काय^(व=ध अवलJबन गरZ पुनरावेदकले सामाXय
_ेऽा=धकारअXतग^त आaनो हक र अ=धकार
=सज^नाका ला=ग स_म =नकाय सbरZ िजcला
अदालतमा CP-०२७७ को नामसारZ बदर र CP०२७८ को =लिखत बदर मुeाहf दता^ गरे को
=लिखत जवाफ एवं पुनरावेदनमा उcलेख गरे को
पाइयो । =नषेधाWाको आदे श कसै को प=न हक
ःथापन वा (वःथापनको आधार बj सkदै न ।
यसमा तlकालका आधार ूमाणकै आधारमा
=नंकष^ =नकाcनुपनn हुXछ । ती आधार ूमाण
सा=धकार =नकायबाट बदर वा अXयथा हुने वा
हुन सkने सJभावनाको आधारमा =नषेधाWा जारZ
गनn वा नगनn =नंकष^ =नकाcन न=मcने ।
अदालतमा (वचाराधीन उp मुeाहfमा
कानूनबमोिजम पुनरावेदकको हक सुरि_त
गनnतफ^ =नषेधाWाको आदे श जारZ भएकै
कारणले कुनै असर कानूनत: पनn हुँदैन । स_म
अदालतमा (वचाराधीन मुeाहfबाट पुनरावेदकले
=लिखत जवाफ एवं पुनरावेदनमा दावी =लएका
(क.नं. ४५६ र ४६४ को जrगाहfमा आफूले
पाउने कानूनबमोिजमको हक ूाb भई
ःवा=मlव =सज^ना हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजबाट =नषेधाWासमेतको tरट जारZ हुने
्
=म=त २०६९।०९।२२ को
ठहरयाएको
ँ ा सदर हुने ठहछ^ ।
आदे श =मलेकै दे िखद

धामी (व. गोपाल=सं ह धामी

=नषेधाWाको =नवेदन जारZ हुनको ला=ग
ूारिJभकfपमा नै yयिpको कानूनी हक र
(हतमा असर पनn गJभीर िःथ=त दे िखनुपद^छ,
जुन कुरा पुनरावेदकको =नवेदन एवं पुनरावेदन
िजकxरबाट पु(z हुन सकेको छै न । अकतफ^
=नवेदन सं लrन जrगाधनी ॐे ःता ूमाणबाट
(क.नं. ३१ पुनरावेदकका (पताको नाउँमा रहे को
दे िखXछ । उp (क.नं. ३१ का अ=धकारूाb
yयिpले ःवयम् दावी गन^ नसकेको अवःथामा
उp (क.नं. हुँदै (क.नं. ३० को पुनरावेदकको
घरबासको जrगामा वषा^यामको पानी बगी
आघात पद^छ भनी अनुमान गरZ आदे श जारZ
गन^ कानूनत: र yयवहारत: न=मcने दे िखन
आउँछ । यःतो अवःथामा =नवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अ=धकृत: क(पलमिण गौतम
कJKयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ=त सं वत् २०७० साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम् ।

§

यसै लगाउको ०६९-CR-०००१,
अदालतको अपहे लना, भान=सं ह धामी
(व. गोपालमान =सं ह धामी भएको मुeामा
प=न यसै अनुसार आदे श भएको छ ।
१३

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६९-WO-०४४४, उlूेषण
परमादे श, भ(वचXि राई (व. ए=लसा राइसमेत
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प6न पाइँदैन र उनलाई 4रटमा (वपhी बनाउन
सकेको प6न पा|दै न । तसथI, 9यादवालाको
एकाघरकT छोरNले बुझेको 9यादको जानकारN
6नवेदकले पाएनन् होला भR 6मXने दे िखएन र
यसलाई अ. बं . ११० को प4रूेआयमा बेरNत
माR न6मXने ।
ूःतुत (ववादमा 6नवेदनको वतनमा कुनै
श~ा छै न र सो वतनमा नै 6नजकT एकाघरकT
छोरNले 6नजको नामको 9याद बुझेको कुरामा
6नवेदकको च ुनौती छै न । सोहN वतनमा दुबै
9याद तामेल भएका छन् । 6नवेदकबाट
ू6तवाद भएको छै न । सबूद ूमाणको रोहबाट
शुv िजXला र पुनरावेदन अदालतबाट फैसला
भएका छन् । ती अदालतबाट (व6धस9मत्vपमा
भएका फैसला असाधारण अ6धकारhेऽबाट बदर
ग4रनुपनb कुनै कानूनी आधार र औिच^य नहुँदा
ँ ा सो आधारमा
रNतपूवक
I तामेल भएको दे िखद
्
भएका फैसलाहvले ठहरयाएको
सजाय असूल
गनb ूयोजनका ला6ग 6नवेदकलाई कैद ठे कT
थुनामा पठाइएको काम Cयवहारबाट 6नवेदकको
कुनै सं वैधा6नक तथा कानूनी हकमा आघात
ँ ा 6नवेदकको मागबमोिजमको
पुगेको नदे िखद
आदे श जारN गनI 6मलेन । ूःतुत 4रट 6नवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृतः मोहनूसाद वाःतोला
क9pयुटरः (वदुषी रायमाझी

4रट 6नवेदकको स9ब:ध(वछे = मु?ामा
तामेल भएको 9याद Cयहोराबाट नै अ.बं .
११० नं. को ू(बयाबाट कायI पूरा भएको
अवःथामा सो 6नयमावलNबमोिजमको ू(बया
पूरा ग4रएन भRे दावी िजकTर नै अूास(Uक
छ । तसथI, 4रट 6नवेदकले उXलेख गरे का कुनै
प6न ऽु(ट (वZमान रहे को नपाइएकोमाऽ नभई
स9ब:ध6बछे = भई 6म6त २०६७।११।१०
दे िख नै अलग रहे कT ू^यथ_ ए6लसा राईसँग पुनः
स9ब:ध कायम गनb भ:दा प6न हङकङमा रहने
6नवेदकको अ6भूाय नेपालमा रहे कT ौीमतीले
दायर गरे को स9ब:ध6बछे = मु?ाले 6नर:तरता
पाओस् भRेतफI नै लिhत रहे को माR पनb
हु:छ । ौीमती ःवयम्ले स9ब:ध6बछे iको
माग गरN अदालत ूवेश गरे को मु?ा यो हो ।
यस 4रट 6नवेदनमा समेत उj मु?ाकT वादNको
कुनै दुराशय रहे को उXलेख हुन सकेको
पाइँदैन । तसथI, यस 4रट जारN गनI सम:या(यक
k(lकोणबाट समेत :यायसUत् दे िखएन । यो
आधार र कारणबाट 6नवेदकको मागबमोिजमको
आदे श जारN गनI 6मलेन । 4रट 6नवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अ6धकृतः मोहनूसाद वाःतोला
क9pयुटरः (वदुषी रायमाझी
इ6त सं वत् २०७० साल माघ १० गते रोज ६ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६९-WO-१०१४, उ^ूेषण

इ6त सं वत् २०७० साल माघ १० गते रोज ६ शुभम् ।

१५

परमादे श, रतनलाल गुvङ (व. िजXला सरकारN

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६९-CI-३९१, आयःता

वकTलको कायाIलय, काठमाडौसमेत

बालN, कृंणकुमार राई (व. स मान तामाङ
ू6तवादN आzनो घरमा गोठालो
बसेको भRे पुनरावेदक वादNको कथन हुँदा
यःतो गोठालो बसेको Cयिjबाट बालN भरN
पाउनुपनb भRे (फराद दावी कानूनसUत

आzनो घरमा टाँस भएको 9याद र
आzनै छोरNले बुझेको 9याद आzनो बाबुलाई
जानकारN गराइनन् होला भR 6मXने (व{सनीय
ँ ै न । 6नवेदकले कXपना गुvङ
आधार दे िखद
मेरN एकाघरकT छोरN होइनन् भR सकेको
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दे िखएन । (फराद दावीमा उि=लिखत अव>धमा
ूAयथD ू>तवादEले (फराद दावीमा उि=लिखत
जGगा कमाएको भLे तMय नै पु(O हुन नआएकोले
ू>तवादEबाट आयःता बालE भराई पाउनुपनT भLे
वादE दावी एवं पुनरावेदन िजकVर पुGनसWने
ँ ा वादEले ू>तवादEबाट (क.नं. २७ र २९
नदे िखद
को जGगाको २०६० दे िख २०६६ सालस[म
सात वष]को बालE वा सोको नगद भ^रपाउने
्
भोजपुर िज=ला अदालतको >म>त
ठहरयाएको
२०६८।३।२७ को फैसला उ=टE गरE
्
वादE दावी पुGन नसWने ठहरयाएको
पुनरावेदन
अदालत, धनकुटाको >म>त २०६९।१।१७
ँ ा सदर हुने ।
को फैसला >मलेकै दे िखद
इजलास अ>धकृत: कृंणूसाद पौडेल
क[jयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ>त सं वत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम् ।

१६

ँ ा ःनातकोpर
कसूरको प^रभाषा>भऽ परे को दे िखद
उpीण] नगरे को wयिyले सो उpीण] गरे को भनी
झू ा ूमाणपऽ पेश गरE लाभ >लएको काय]
ॅOाचार ऐन, २०१७ को दफा १२ अnतग]तको
कसूर दे िखई सो कुरा पु(O भएको हुँदा >नजलाई
सोहE ऐनको दफा १२ अनुसारको कसूर ठहर
गरE ऐ. ऐनको दफा १२ र २९(२) बमोिजम
सजाय गनT गरे को (वशेष अदालतको >म>त
ँ ा
२०६६।८।२६ को फैसला >मलेकै दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अ>धकृत: मोहनूसाद वाःतोला
क[jयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ>त सं वत् २०७० साल माघ ६ गते रोज २ शुभम् ।

१७

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CI-०९७५, क[पनी
खारे ज, जानकV दाहाल (व. जीवनाथ (जीवन)

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री िघ>मरे समेत
भरतबहादरु काकीर्, ०६६-CR-०७०२, ॅOाचार,
तीनजना शेयरवालाम

कुnदनूसाद िघ>मरे (व. नेपाल सरकार

ूमाणपऽको आ>धका^रकता स[बnधमा
ूमाणपऽ जारE गनT >नकायबाटै पुनरावेदकले
ःनातकोpर तह उpीण] नगरे को भनी जानकारE
qदइसकेको अवःथामा आफूले उpीण] नै
नगरे को ःनातकोpर परEsा दोॐो ौे णीमा
उpीण] गरे को भनी झू vा wयहोरा उ=लेख गरे को
पाइnछ । यहE झू vा wयहोरा जनाई अ>धकृत
पदको परEsामा सि[म>लत भै >नयुिy पाएकोमा
प>छ >नयम सं शोधन भै सुपरभाइजर पदमा
>नयुिy पाएको दे िखnछ । यसरE ःटोर
अ>धकृत पदमा >नयुिyको ला>ग आवँयक पनT
ःनातकोpर तह उpीण] नै नगरे को अवःथामा
प>न उpीण] गरे को भनी योGयता ढाँटE ओहदा
ूा} गरे को दे िखन आयो जुन काय] ॅOाचार
>नवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ अनुसारको

ये कसलाई हटाई
पुनरावेदक वादEको शेयर कायम ग^रqदनुपनT हो
सोसमेत पुनरावेदक वादEले खुलाउन सकेको
ँ ै न । साथै कानूनबमोिजम कायम भएको
दे िखद
शेयर कानूनबमोिजमको ू(बयाबाट माऽ
हःताnतरण वा घटEबढE हुने हुँदा (व>धस[मत्
ू(बया>बना नै आफू (वालयको शेयरवाला
कायम हुनपु नT भLे वादE दावी कानूनस[मत्
नदे िखने ।
>म>त
२०५९।४।१९
को
स[झौतापऽबमोिजम क[पनी दता] भै पुनरावेदक
ँ ा
वादE शेयरधनी कायम भई नसकेको भLे दे िखद
शेयरधनी कायम भई नसकेका यी पुनरावेदक
वादEको हकमा क[पनीको शेयरवालाले आनो
(हत(व भएको कामकारवाहEको सnदभ]मा
>नवेदन गन]सWने तAकालEन क[पनी ऐन,
२०५३ दफा १३१(४)(च) को कानूनी
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पJन यसै अनुसार फैसला भएको छ ।
१९

4यवःथा आक(ष;त नहुने ।
दुई प@बीच भएको सEझौता पालना
नगरे बाट करारको कुनै प@लाई हुने हाJन
नोKसानी सEबLधमा करार ऐन, २०५६ को
दफा ८३, ८४ र ८५ अनुसार दावी गरे का
ँ ा शुX मोरङ
बखत भराई JलनसKने नै दे िखद
िज[ला अदालतबाट JमJत २०६४।९।२२
मा भएको JमJत २०६७।३।८ को फैसला
ँ ा सदर हुने ।
Jमलेकै दे िखद
इजलास अJधकृत: कृंणूसाद पौडेल
कEdयुटर: (वदुषी रायमाझी

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६९-CR-०५०४, लुटपीट,
भगीरथ पोखरे लसमेत (व. गोपीकृंण पोखरे ल

Jनवेदकले (ववाद दे खाएको घरको
ु ा साथै Jनवेदन
अिःतqव नै (ववादाःपद हुनक
दावीको (क.नं. ८५९ को जrगामा समेत Jनजको
Jन(व;वाद हक कायम नभई Jनजले ःवाJमqव ूाs
गरे को हालै को बकसपऽ Jलखतका सEबLधमा
ँ ा
मुmा दायर भई (वचाराधीन रहे को दे िखद
Jनवेदन मागबमोिजमको Jनषेधाoाको आदे श
जारu हुनसKने अवःथा नदे िखने ।
इजलास अJधकृत: कृंणूसाद पौडेल
कEdयुटर: (वदुषी रायमाझी

वादu गोपीकृंण पोखरे लको (क.नं.
१२८१ को ज.(व. १-१-० मpये न.नं. २, १०,
११, १२, १३, १४ को जrगा (क.नं. १८१८
को २-१७-० मpये न.नं. २० को जrगा तथा
(क.नं. १५२९ को ०-१९-१० मpये न.नं.
८, ९, १७, १८ को जrगा िखचोला भएको
ँ ा ूqयथv वादuको
भनी Jनण;य भएको दे िखद
उपरोw न.नं. मा उि[लिखत @ेऽफलबमोिजम
पुनरावेदक ूJतवादuहXबाट जrगा िखचोला
भएको भनी उw मुmामा ठहर भएको हुँदा सोहu
@ेऽफलबमोिजमको जrगामा वादuले लगाएको
मकै बालu ूJतवादuहXले लुटपीट गरे को
दे िखन आउने हुँदा वादu दावी पुrन नसKने
्
ठहरयाई
शुX झापा िज[ला अदालतबाट JमJत
२०६८।५।२५ मा भएको फैसला उ[टu गरu
वादuको ज.(व. १-१०-९ सEम जrगाको ूJत
Jबगाहा ४० मनका दरले हुने ६० मन ३६
शेर मकै बालu ूJतवादuहXले लुटपीट गरे को
ठहर गरu सो मकै बालu वा सोको ूJतमन X.
६२५।– का दरले हुने X. ३८०६२।५०
ु j ऐन,
वादuले ूJतवादuबाट भराई पाउने र मुलक
लुटपीटको ४ नं बमोिजम २० ूJतशतले हुने
X. ७६१२।५० ूJतवादuहXलाई जरuवाना
हुने ।
इजलास अJधकृत: कृंणूसाद पौडेल
कEdयुटर: (वदुषी रायमाझी

इJत सं वत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम् ।

इJत सं वत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम् ।

इJत सं वत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम् ।

§

लगाउको
०६७-CI-०९७६,
यसै
ँ
हर(हसाब गराईपाऊ, जानकj दाहाल

(व. जीवनाथ

(जीवन)

िघJमरे समेत

भएको मुmामा पJन यसै अनुसार फैसला
भएको छ ।
१८

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CI-१२५८, Jनषेधाoा,
(वनयकुमार उपाpयाय (व. दे वनाथ उपाpयायसमेत

§

यसै लगाउको ०६७-CR-१०१७,
अपहे लना, (वनयकुमार उपाpयाय (व.
दे वनाथ उपाpयायसमेत भएको मुmामा

२०

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
काकीर्,
०६८-CR-०८२५,
भरतबहादरु
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अदालतको अपहे लना, रामूसाद साहसमेत (व.

अqयb, पदा>धकार= र सदःयहaले Gयाय
ूशासन ऐन, २०४८ को दफा १८ को उपदफा
(२) बमोिजम अदालतको अपहे लना गरे को
्
ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट
>म>त २०६८।२।९ मा भएको फैसला >मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ>धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कF{युटर: (वदुषी रायमाझी

नेऽकुमार= >सटौला

(क.नं. १५३ को जDगाको सFबGधमा
िजJला अदालतमा मुKा (वचाराधीन अवःथामा
रहे को
भPे
प>न
>नवेदन
Qयहोराबाट
दे िखGछ । यःतो ूकृ>तको जDगालाई ूहर=
चौकW >नमाXण स>म>तले >नवेदकको जDगा
नभै सावXज>नक जDगा हो भनी पुनरावेदन
अदालत, (वराटनगरमा ू>तवाद गरे को दे िखGछ
भने अदालतको आदे शबमोिजम गनX गराउन
ू>तब\ छ] भPे Qयहोरासमेत >लिखत जवाफमा
उJलेख गरे को पाइँदैन । यी पुनरावेदकहaको
>लिखत जवाफ Qयहोरामा bमायाचनास(हतको
अ>भQयिc परे को प>न नदे िखएको र >लिखत
जवाफमा पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरको
आदे शबमोिजम भवन >नमाXण कायX नगरे को
भPे नदे िखई सावXज>नक (हतका ला>ग भवन
>नमाXण गरे को भPे Qयहोरा उJलेख भएको हुँदा
उपरोc तeयबाट पुनरावेदकहaले पुनरावेदन
अदालत, (वराटनगरको आदे शको अवfा गरे को
भPे दे िखGछ । ूgयथhको >नजी जDगामा
ूहर= चौकW भवन >नमाXण स>म>त गठन गर=
पुनरावेदकहaले अदालतको आदे शको अवfा
गरे को हुँदा अदालतको अपहे लना गरे को अवःथा
दे िखन आउने ।
पुनरावेदन
अदालत, (वराटनगरको
फैसलामा आदे शूाj भएका >म>तले १५ kदन>भऽ
पूव X आदे श पालना गनmछ] भनी ू>तब\ता
ूकट गर= कागज गरे मा (वपbीहaलाई भएको
जर=वाना असूल नगनm Qयहोरा उJलेख भएकोमा
यी पुनरावेदकहaले पुनरावेदन अदालतको
पूव X आदे श पnरपालना गनmछ] भनी >म>त
२०६८।६।२६ मा ू>तब\तासमेत Qयc
गरे को पाइँदा (वपbीहaमqयेका स>म>तका

इ>त सं वत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम् ।

२१

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु
०६७-CR-१०४८,
काकीर्,
अदालतको अपहे लना, मु>नयादे वी थaनी (व.

भू>मलाल चौधर=समेत

>नवेदक मु>नयादे वीको (कनं ९१ को
जDगामा कसै ले केह= प>न गरे को छै न, >नवेदन
दावीमा उिJलिखत बाटो २०२६ सालदे िख
चालू भएको बाटो हो, सFमानीत अदालतको
अपहे लना हुने कुनै कायX नभएको भPे Qयहोरा
उJलेख गरे को पाइGछ । उपरोcबमोिजम यी
पुनरावेदक >नवेदक मु>नयादे वीको मGजुर=>बना
बाटो >नमाXण गनX लागेको वा जDगा कजा
िखचोला गरे को भPे (वषयको ना>लस वा उजूर
परे मा सा>धकार >नकायबाट ठहरे बमोिजम सोको
>नरोपण हुने नै हुँदा अदालतको अपहे लनामा
कारवाह= हुनपु नm भPे पुनरावेदकको पुनरावेदन
िजकWरसँग सहमत हुन नस(कने ।
अदालतको अपहे लना गरे को भPे
>नवेदन दावी >लिखत जवाफ Qयहोराबाट खिडत
भएको र पुनरावेदकको नाउँ दताXको (कनं ९१
को जDगामा पुनरावेदकको मGजुर=>बना बाटो
>नमाXणको ला>ग जDगा कजा िखचोला गरे को
भए सोउपर सा>धकार >नकायमा ना>लस वा
उजूर गरे का बखत ठहरे बमोिजम सोको >नरोपण
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हुने नै हुँदा अदालतको अपहे लना
नठहन< ।
इजलास अ@धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कIJयुटर: (वदुषी रायमाझी

गरे को

इजलास नं . ६
१

मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री तकर् राज
भट्ट, ०७०-WH-००३२, बbदWूhयtीकरण,

इ@त सं वत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम् ।

२२

मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती र मा.न्या.प्रा.डा.श्री राजेशूसाद ौे k (व. मनमाया घतv tेऽीसमेत
बचा जिbमनुपूव [ र जbमेप@छ प@न आफू
काकीर्,
०६७-CR-१२३५,
भरतबहादरु

सtम नभएसIम आमाकै साथमा रहbछ ।
चराच ुXwीलगायत ःतनधारW जनावरहXसमेतमा
यहW ूकृ@तको @नयम लागू हुbछ । एउटा
बचाको ला@ग आxनो जbम cदने आमाभbदा
निजकको सं रtक अX कोहW हुन सyदै न, hयसै ले
ूथम तथा ूाकृ@तक सं रtक आमा नै हो ।
जbम cदने आमाले आxनो बचाको सbदभ[मा
अ(हत हुने (क@समको कुनै काय[ गछ[ भनी सहज
ःवीकान[ माऽ होइन कZपनासIम प@न गन[
स(कँदै न । @सzाbततः बbदWूhयtीकरणको
|रट गैरकानूनी थुनाको (वXz जारW हुने
हो र यो बbदW भ@नएको iयिnको अ(हत
नहोस् भनी उसको (हतमा जारW हुने हो ।
बbदWूhयtीकरणको आदे श बbदWकै अ(हत हुने
गरW जारW ग|रँदैन । नाबालक @मराज ौे k
आxनो जbम cदने आमाको सं रtकhवमा नै
रहे को र hयहाँ नाबालकको (हतको सं रtण
नै हुने अवःथा हुँदा जबज[ःतीXपमा गैरकानूनी
ढwले बbदW बनाई राखेको भनी अथ[ गन[ @मZने
दे िखएन । नाबालक छोरा @मराज ौे k आxनो
आमाको साथमा @नजकै सं रtकhवमा रहे को
अवःथालाई गैरकानूनी थुनाको अवःथा भनी
माp @मलेन । तसथ[ आमाको सं रtकhवमा
रहे को नाबालकलाई गैरकानूनी तवरबाट
आमाले बbदW बनाएको भp @मZने अवःथा
नरहने ।
छोरासँग भे~ने हकको उपचार ूच@लत

बहु(ववाह, राजकुमार @तवारW (व. नेपाल सरकार
पुनरावेदक राजकुमार @तवारWले शुX
िजZला अदालतमा बयान गदा[ जाहे रवालW
रे ँमा @तवारWले @म@त २०६३।३।२५ मा
आफूलाई दोॐो (ववाह गन[ मbजुरनामा cदएको
भनी लेखाए ताप@न @नजबाट पेश भएको @लखत
हे दा[ @म@त २०६३।३।२५ मा लेखाएको
हुँदा @म@त नै फरक परे को अवःथा दे िखbछ ।
साथै पेश भएको @लखतमा कुनै सहWछापसमेत
भएको पाइँदैन । hयःतै , @लखतको iयहोरा
हे दा[ @लखतमा ×रे ँमा" थप गरW ×मातृका"
लाई कोk@भऽ राखेको दे िखbछ । @लखतमा
दे िखएको उपरोn तoयबाट जाहे रवालWको
नामसँग एकXपता Zयाउन खोजेको भpे ूq
दे िखbछ । hयःतो बेरWतपूवक
[ को कागजलाई
ूमाणको Xपमा महण गन[ न@मZने हुँदा
पुनरावेदकको उपरोn पुनरावेदन िजकsरसँग
सहमत हुन नस(कने हुँदा ू@तवादW राजकुमार
@तवारWलाई अ@भयोग माग दावीबमोिजम कसूर
्
हदसIम शुX
अपराध गरे को ठहरयाएको
भोजपुर िजZला अदालतको फैसला सदर गरW
एक वष[ कैद र X ५०००।– जरWवाना
हुने ।
इजलास अ@धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कIJयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ@त सं वत् २०७० साल माघ १२ गते रोज १ शुभम् ।
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ु 8 ऐन, लो;ने ःवाःनीको महलको
कानून मुलक
३ नं.को दे हाय ४ र (वषेश कानूनको Fपमा
रहे को बालबाHलकासIबJधी ऐन, २०४८ को
दफा ८(१) र २०(१) अनुFप अHतPरQ
कानूनी Rयवःथा रहे को र उQ कानूनी
उपचारको Rयवःथा पयाUV र ूभावकारY
भएको हुँदा सोहY बाटोबाट Hनवेदक अदालत
ूवेश गनुप
U न] हुJछ । Hनवेदकको `यःतो हक
हनन् भएको भए साधारण cेऽाHधकारअJतगUत
िजgला अदालतमा Hनवेदन hदनुपन]मा असाधारण
cेऽाHधकारअJतगUत Pरट cेऽमा ूवेश गनU Hमgने
होइन । यसरY Hनवेदकको मागबमोिजमको
हक ूचलनको लाHग वैकिgपक कानूनी
उपचारको पयाUV र ूभावकारY बाटो (वjमान
रहे को अवःथामा Pरटको असाधारण cेऽाHधकार
महण गरY Hनवेदन माग दावीअनुसारको
बJदYू`यcीकरणको आदे श जारY हुने अवःथा
ँ ा ूःतुत Pरट Hनवेदन खारे ज हुने ।
नदे िखद
इजलास अHधकृत: मीना गुFङ
इHत सं वत् २०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CI-०२९६, अंश दताU,

कुमादे वी दे व (व. हPरनारायण दे व

HमHत २०२०।४।३१ को बsडापऽ
हे दाU जीउनी ज;गाहFको सIबJधमा बचत हुन
आएकोमा शेषपHछको अिJतम सं ःकार गरY तीनै
छोराले बरोबर बाँडी खान मJजुर भएको भuे
उgलेख भएको र वादYले बsडापऽबमोिजम नै
बाँक8 रहे को जीउनी ज;गाबाट आvनो भागको
३:१ खsड बsडा गरY पाउन माग गरे को हुँदा सो
सIपिwमा वादYले बsडा गरY पाउने होइन भuु
Jयायसxत हुँदैन । तसथU अंशबsडाको Hलखतबाट
नै ३ खsडको एक खsड बाँडी खाने भनेको
आधारमा आvनो भाग अंश बाँHडपाउन आएको

उQ ज;गा वादYले बsडा गरY पाउने होइन भuे
पुनरावेदकको पुनरावेदन िजक8रसँग सहमत हुन
स(कएन । अत: आमा Hललादे वी दे वको
जीउनीमyयेको सIपिwबाट वादYले ३ भागको
१ भाग पाउने गरY पुनरावेदन अदालत,
राज(वराजबाट भएको HमHत २०६६।२।११
ँ ा सदर हुने ।
को फैसला Hमलेकै दे िखद
इजलास अHधकृत: सुमनकुमार Jयौपाने
कI{युटर: अHमरर| महजUन
इHत सं वत् २०७० साल फागुन २८ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री वैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६७-CR-०९००, कतURय

}यान, रामHमलन रै दास (व. नेपाल सरकार
सबूद ूमाणसमेतले समथUन गPररहे को
अवःथामा अदालतसमc गरे को बयानसमेतलाई
ूहरYको ूभाव र दबाबमा परY गरे को भनी
सतहYFपमा
पुनरावेदनपऽमा
उgलेखसIम
गरे को आधारमा माऽ सो कुरा माu Hमgने
अवःथा रहँदैन । अत: ूHतवादYले ौीमतीसँग
झगडा गरY कुटपीट गरY }यान मारे को हुँदा
अHभयोग दावीबमोिजम ूHतवादYलाई सजाय
गन] गरY शुF बाँके िजgला अदालतबाट भएको
फैसला सदर गन] गरY पुनरावेदन अदालत,
नेपालगंजबाट भएको HमHत २०६७।५।७ को
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Hमलेकै दे िखद
इजलास अHधकृत: सुमनकुमार Jयौपाने
कI{युटर: अHमरर| महजUन
इHत सं वत् २०७० साल माघ ८ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं . ७
१

मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर् र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६९-WO-०१०३,
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उ5ूेषण, सुरे:ि महतोसमेत (व. ?ेऽीय पशु सेवा

DनदE शनालय, लDलतपुरसमेत

DनवेदकहGलाई DमDत २०६९।२।१९
मा ?ेऽीय पशुसेवा DनदE शनालय, मLयमाMलले
(वDभO कायाPलयमा सGवा पदःथापना भई तत्तत्
कायाPलयमा कामकाज गVररहे को अवःथामा
उW सGवा DनवाPचन आचारसं (हता(वपरZत
भएको भनी DनवाPचन आयोगको DनणPयबमोिजम
सGवा बदर भएको दे िख:छ । तर तो(कएको
समयमा
सं (वधानसभाको
DनवाPचन
हुन
नसकेकोले DमDत २०६९।२।२४ को आचार
सं (हता (बयाशील नभएको भनी आयोगबाट
DमDत
२०६९।४।१६
मा
DनणPयसमेत
भइसकेको भOे DनवाPचन आयोगबाट पेश
भएको Dलिखत जवाफबाट दे िख:छ । यसमा
DनवाPचन आयोगबाट DमDत २०६९।२।२४
मा जारZ भएको आचारसं (हता र सोबमोिजम
भए गरे का कामकारवाहZ नै Dनिंबय भइरहे को
र DनवेदकहG आफू सGवा पदःथापन भएको
कायाPलयमा कामकाज गVररहे को अवःथा
(वeमान रहे भएको अवःथामा Dनवेदकको कुनै
सं वैधाDनक तथा कानूनी हकाDधकारमा आघात
ँ ा Dनवेदन माग दावीबमोिजमको
परे को नदे िखद
उ5ूेषणको आदे श जारZ गVररहन परे न ।
ूःतुत Dनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अDधकृत: रामूसाद भjराई
कklयुटर: च:िा Dतमmसेना
इDत सं वत् २०७० साल माघ ७ गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर् र मा.न्या.प्रा.
डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, ०६८-WO-०८४७,
उ5ूेषण, मोहनकुमार थापा (व. भूDमसुधार तथा

pयवःथा म:ऽालयसमेत

Dनवेदक Dनजामती सेवा ऐन, २०४९ को
दफा २४घ.१ बमोिजम बढु वा भई राजपऽा(sत

तृतीय ौे णी ((वशेष) पदमा कायPरत् रहे कोमा कुनै
ँ ै न । 5यसरZ ऐनको दफा २४घ१.
(ववाद दे िखद
बमोिजम (वशेष बढु वा पाएका कमPचारZलाई
सोहZ पदमा समायोजन गनE गरZ भएको ऐनको
सं शोDधत pयवःथाबमोिजम यी Dनवेदक DमDत
२०७०।८।१२ मा ौम कायाPलय, पसाPमा
सGवा भई रमानासमेत भइसकेको भOे
बहसको बममा (वwान सह:यायाDधवWाबाट
पेश भएको रमानापऽबाट दे िख:छ । यसरZ यी
Dनवेदक शाखा अDधकृत पदमा समायोजन भई
रमानासमेत भइसकेको अवःथामा पVरिःथDतमा
मौDलक पVरवतPन भई उ5ूेषणको आदे श जारZ
गVररहन परे न । Vरट Dनवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अDधकृत: रामूसाद भjराई
कklयुटर: च:िा Dतमmसेना
इDत सं वत् २०७० साल माघ ७ गते रोज ३ शुभम् ।

एकल इजलास
१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह,

०७०-

AP-०१५९, अपहे लना, गगनDसँह नेगी (व. ूा.
डा. जयराज अवःथीसमेत

Vरट
Dनवेदक
गगनDसँह
(यनै
नेगीले महे :िनगर नगर (वकास सDमDतको
कायाPलयसमेतउपर यसै अदालतमा दायर गरे को
०६६-WO-०३३१, को उ5ूेषण Vरट Dनवेदनमा
यस अदालतबाट DमDत २०६८।६।२७ मा
आदे श हुँदा (ववा{दत (क.नं. ५३९ को ज|गामा
Dनवेदकले बनाएको घर छाूा खालZ गनE भनी
महे :िनगर नगर (वकास सDमDतले गरे को DनणPय
तथा सोको आधारमा DमDत २०६४।५।२ मा
लेखेको पऽ बदर गरZ Dनवेदकले नगर (वकास
सDमDतमाफPत नगर (वकास पुनरावेदन सDमDतमा
पुनरावेदन उजूरZ {दएको र सोमा उपयुW
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ँ ा सो
5नण7य गनुस
7 :म भनी आदे श भएको दे िखद
आदे शसमेतको ू5तकूल हुने गरH (वपJीहKले
भवन 5नमा7ण ूार:भ गरे को नभई सो जNगामा
बालH नलगाउनु भPे (वQापन ूकाशन गरे को
दे िखएको र सो जNगामा 5नमा7ण काय7 ूार:भ
भई नसकेको अवःथामा बालH नलगाउनु भPे
सूचनाबाट अदालतको अपहे लनाजTय काय7
ँ ा ूःतुत Vरट 5नवेदन
भइसकेको भPे नदे िखद
खारे ज हुने ।
इजलास अ5धकृत: मनोज ौे \
इ5त सं वत् २०७० साल म_5सर १४ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री प्रकाश वस्ती,

०७०-WH-००४९,

बTदHूcयJीकरण, राम ौे \ (व. ूहरH ूधान

काया7लय, नdसाल काठमाडgसमेत

ूःतुत मुhामा गैरकानूनी थुनाबाट
मुi गVरपाऊँ भPे 5नवेदन माग भएकोमा
बTदH बनाइएको भ5नएका राम ौे \ले थुनामुi
भइसकेको हुँदा 5नवेदन तामेलHमा रािखपाऊँ
भPेसमेत kयहोराको 5नवेदन पेशीका lदन
इजलाससमJ पेश गरे को पाइँदा आफू
छु (टसकेको भनी स:बिTधत kयिiले नै 5नवेदन
lदएको र सो 5नवेदन 5नजका हकमा 5नवेदन
lदने अ5धवiा ॅमण ौे \ (ू.प.नं. १५८२) ले
नै मःयौदासमेत गरे को दे िखएबाट ूःतुत Vरट
5नवेदन ूयोजनहHन हुँदा खारे ज हुने ।
इजलास अ5धकृत: लोकनाथ पराजुलH
क:tयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ5त सं वत् २०७० साल चैत ९ गते रोज १ शुभम् ।

कसूर, मिणकलाल दास (व. नेपाल सरकार
5नवेदक ू5तवादHको नाममा दता7
कायम रहे को का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ११
िःथत (क.नं. २२४२ मा भएको अ(फस z{याट
नं. ६०३, ६०४ र ६०७ को 5धतो राखी
यी 5नवेदकले कजा7 5लएको दे िखTछ । 5धतो
नराखी वा कमसल 5धतो राखी कजा7 5लएको
ँ ै न । जे5डए डेभलपस7को
भPे ःप~ दावी दे िखद
कम7चारHको Kपमा काम गन यी ू5तवादHले
5लएको कजा7 रकम सहू5तवादH lदkयकुमार
ौे \ले ूयोग गरे को र 5नजले नै सो कजा7
रकम 5तन बुझाउने गरH सालक स5म5तसमJ
5लिखत ू5तबता kयi गरे को कुरा नेपाल
रा बैकको 5नरHJण ू5तवेदनमा समेत उ{लेख
भएको दे िखयो । उi कजा7 रकमम ये केहH
रकम 5नज ू5तवादH lदkयकुमार ौे \ले नै
फाइनाTसलाई बुझाइसकेको र बाँक कजा7
रकम असूलउपरको ू(बयामा रहे को भPे
दे िखनाले प5छ बुदै जाँदा ठहरे बमोिजम हुने नै
ु  ऐन, अ.बं . ११८
हुँदा हाल 5नजलाई मुलक
को दे हाय (२) बमोिजम थुनामा राे गरH
भएको cयस अदालतको 5म5त २०७०।२।२७
ँ ा बदर गVरlदएको
को आदे श 5मलेको नदे िखद
छ । अब 5नज 5नवेदक ू5तवादHले K.
१०,००,०००।– (दश लाख Kपैयाँ) नगद
धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बक
जमानत lदए 5लई ताVरखमा राु, lदन नसके
थुनामा राखी कानूनबमोिजम मुhाको पुपJ
7
गनू 7 ।
इ5त सं वत् २०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शुभम् ।

यसै ूकृ5तका 5न:न मुhाहKमा प5न यसै अनुसार
आदे श भएका छन्:
§
०७०-RE-००७४,
बै(wङ
कसूर,

रीत/बेरीत आदेश
१

मिणकलाल दास (व. नेपाल सरकार

स.का.मु. प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री तकर् राज भट्ट, ०७०-AP-०००७, बै(wङ

§
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बै(wङ

कसूर,
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(हमालयभ8 ूधाना;समेत (व. नेपाल
सरकार
२

GमGत २०७०।९।२३ मा भएको दरपीठ
आदे शमा कुनै कानूनी ऽु(ट रहे को नदे िखने ।
इGत सं वत् २०७० साल चैत २८ गते रोज ६ शुभम् ।

४
मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.
श्री सुशीला काकीर्, ०७०-RE-००४९, लागू मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह,

०७०-RE-

०२१०, कतdiय wयान, सुशील कँ ु वर (व.

औषध, पुरन हे Fमु (व. नेपाल सरकार
ूGतवादHसमेत रहे को शकबाट धेरै
माऽामा गाँजा बरामद भएको तथा अनुसPधान
अGधकारHसमQ कसूरमा साGबत रहे को र अPय
सहअGभयु8हRको कथनसमेतका तSकाल
ूाT ूमाणबाट यी ूGतवादH कसूरदार हो
भनी (वWास गनX मनाGसब आधार (वZमान
रहे को दे िखएकोले पGछ ूमाण बु]दै जाँदा
ठहरे बमोिजम हुने नै हुनाले अ.बं . १1८ नं.
को दे हाय २ बमोिजम थुनामा राbे गरH भएको
Sयस अदालत र पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको
ँ ा पcरवतdन गcररहन
आदे श मनाGसब नै दे िखद
परे न । तर मुfा दायर भई Gनज ूGतवादH
थुनामा रहे को अवGध, अGभयोग दावीबमोिजम
Gनजलाई हुनसhने सजायको माऽासमेतलाई
(वचार गरH अ.बं . ९४ नं. तथा १९० नं.
ु ाका
को कानूनी iयवःथाको अधीनमा रहH थुनव
हकमा ूमाणको आधारमा ठहरे बमोिजम फैसला
गनुह
d ोला ।

Gनवेदकलाई wयान मुfामा शुR
d
काॅेपलाyोक िजFला अदालतबाट पुपQ
ु ाइ गcरएको र
GनGमz थुनामा राखी सुनव
उ8 अदालतले गरे को फैसला उFटH गरH
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट १० वषd कैद
भएको दे िखएको छ । wयान मुfा थुनामा राखी
पुपQ
d
गनX ूकृGतको मुfा भएको साथै Gनज
ूGतवादH शुR अदालतमा पुपQ
d GनGमz थुनामा
बसेकोसमेत दे िखएकोले पुनरावेदन अदालतको
फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन गनd
उ8 अ.बं . १९४ को दे हाय २ नं. बमोिजम
धरौट Gलई पुनरावेदन दताd गनd इPकार
गरे को यस अदालतको सहरिजःशारको GमGत
२०७०।१०।२२ को आदे श कानूनूGतकूल
नदे िखने ।

इGत सं वत् २०७१ साल वैशाख १० गते रोज ४ शुभम् ।

अन्तिरम आदेश

३

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह,

नेपाल सरकार

इGत सं वत् २०७० साल चैत २८ गते रोज ६ शुभम् ।

०७०-RE-

०१७२, परमादे श, वcरo अGधव8ा दे वेPिलाल

नेपालH (व. मिPऽपcरषqका अrयQ िखलराज
रे sमीसमेत

एउटै (वषय र कानूनी आधारमा
दावी Gलई यस अदालतमा अनेक cरट दताd
रहH (वचाराधीन रहे कोले सोहH (वषयमा ूःतुत
cरट uदन र दताd गनd उ8 कानूनी iयवःथाले
ँ ा यस अदालतका रिजःटारबाट
नGमFने दे िखद

१

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल,
००५४,

िचऽबहादुर
महाPयायाGधव8ाको

बPदHूSयQीकरण,

माझीसमेत
कायाdलयसमेत

(व.

२०७०-WH-

GनवेदकहR िचऽबहादुर माझी, कमल
माझी, सुरेPि माझीउपर ानबहादुर माझीलाई
कतdiय गरH मारे को भनी आरोप लागेको तर
मृतक भGनएका ानबहादुर माझी जी(वतै भएको
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भनी 7नवेदनमा उ:लेख भएको दे िखनाले (व?@
खAडमा उि:लिखत मृतक भ7नएका Dानबहादुर
जी(वत नै भएको दे िखएमा 7नजलाई कतIJय गरM
मारे को भनी आरोप लागेका यी ू7तवादMह?लाई
थुनामा राखी मुRाको पुपS
I गनT भUे कुरा कानून
एवं XयायसYत् हुन नस[ने (Miscarriage of
Jusce) हुँदा ओखलढु Yा िज:ला अदालतले
सकेसaम 7छटो, ःपd हुने गरM बुझी मृतक
भ7नएका Jयिf जी(वत नै रहे को भएमा जे
ँ ाबाट नै गरM मुRाको
जो आदे श गनुप
I नT हो gयह
पुपS
I को ला7ग कारागार शाखा, ओखलढु Yामा
थुनामा रहे का 7नवेदक ू7तवादMह?लाई
थुनाबाट मुf गरM सaबिXधत कतIJय iयान

मुRामा साधारण ताkरखमा राखी मुRाको पुपS
I
गनुI भनी अXतkरम आदे श जारM हुने ।
इ7त सं वत् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल,

०७०-WO-

०७१९, उgूेषण परमादे श, 7नमIलरr ूकाश

(व. पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत

7म7त २०७०।३।२४ मा भएको
बAडा मुच ु:काको कायाIXवयनसaबXधी कायI
हाल जे जःतो अवःथामा छ सोहM अवःथामा
अथाIत ् यथािःथ7तमा राuु भनी अक आदे श
नभएसaमकोला7ग अXतkरम आदे श जारM हुने ।
इ7त सं वत् २०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शुभम् ।

सूचना
२०१६ साल दे िख २०३० सालसaम नेपाल कानून
प7ऽकामा ूकािशत ऐ7तहा7सक महyवका सामामीह?
सं कलन गरM ूकािशत गkरएको :

नेपाल कानून प7ऽका
ऐन कानून खAड 'क'

(सनद, सवाल, ?}ा, आदे श, फूलकोटIका 7नणIयसमेत)
हाल (वबमा छ :- मू:य ? ५००।28

