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पूण� इजलास

स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा�, मा.�ा.
�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी तक� राज भ�, 
०६६-NF-०००७, उ6ूषेण परमादेश, ँयाम@सँह 
पाCडेसमेत (व. Eयो@त पाCडेसमेत
 Gरट @नवेदक िशवहGर पौडेल (व. कृ(ष 
(वकास बैM क @ल@मटेड भएको उ6ूषेण (वषयको 
संवत ् २०६३ सालको Gरट नं. १०६९ मा 
कायम भएको नजीर @सUाVत(वपरWत हनेु गरW 
यस अदालतको संयYु इजलासबाट कृ(ष (वकास 
बैM क @ल@मटेडको (व[ापन नं. ४।०६४।०६५ 
को कानूनू@तकूल पदसं`या आठ र (व[ापन 
नं. ५।०६४।०६५ शाखा अ@धकृत पदसं`या 
पVीको ला@ग @म@त २०६४।५।५ मा ूकािशत 
(व[ापन एवं @लिखत परWeासमेत रf गनg गरW 
(वपeीहhबाट भएको @नणiय एवं सोसjबVधी 
सjपूणi कामकारवाहW उ6ूषेणको आदेशkारा 
बदर भै @लिखत परWeामा उlीणi @नवेदकहhको 
अVतवाiताi @लई उjमेkार छनौटको कायi गनुi 
गराउन ु भनी (वपeीहhको नाउँमा परमादेशको 
आदेशसमेत जारW हनेु ठहरW यस अदालतको संयYु 
इजलासबाट @म@त २०६६।२।२६ मा भएको 
आदेश पनुरालोकन गदाi कायम राo ु मना@सब 
देिखन आएन । पGरणामत: ूःततु मfुाका (वपeी 
Eयो@त पाCडेसमेतले qदएको Gरट @नवेदन खारेज 
हनेु । 
इजलास अ@धकृत: हGर कोइराला
कjsयटुर: (वकेश गरुागाt 
इ@त संवत ्२०७० साल कािlक ७ गते रोज ५ शभुम ्। 

संय#ु इजलास

१
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी �काश व�ी, ०६७-WO-०३८७, उ6ूषेण 
परमादेश, मोहjमद दाउदसमेत (व. ूधानमVऽी 
तथा मिVऽपGरषxको कायाiलय, @संहदरबारसमेत
 Gरट @नवेदकको साथiक सरोकार रहेको 
ःवाःyय सेवाको ११ औ ं तहको ख{ुलातफi को 
@म@त २०६७।६।२७ को सूचना नं. 

१८५/०६७-६८ को (व[ापन यस अदालतको 
@म@त २०६७।८।२३ को आदेशले यथािःथ@तमा 
रहेकोमा नेपाल ःवाःyय सेवा ऐन, २०५३ लाई 
संशोधन गनi बनेको अ�यादेश, २०६९ को 
दफा ८(५) मा समावेशी @सUाVतको �यवःथा 
गGरएबाट सोहW समानपुा@तक समावेशी @सUाVतको 
आधारमा पदपू@तi गनi कारवाहW अगा@ड बढाउन ु
भनी (वपeीहhम�ये लोकसेवा आयोगको नाममा 
परमादेशको आदेश जारW हनेु ।
इजलास अ@धकृत: दWपक ढकाल
कjsयटुर: रान ुपौडेल
इ@त संवत ्२०७० साल भदौ ९ गते रोज १ शभुम ्।

 § यसै ूकृ@तको ०६८-WO-०८०७, 

उ6ूषेण परमादेश, गोपाल महजiनसमेत 
(व. ूधानमVऽी तथा मिVऽपGरषxको 
कायाiलय, @संहदरबारसमेत भएको मfुामा 
यसैअनसुार फैसला भएको छ  ।

२
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी �काश व�ी, ०६७-WO-०५१६, उ6ूषेण 
परमादेश, डा. सरेुVि रायसमेत (व. ूधानमVऽी 
तथा मिVऽपGरषxको कायाiलयसमेत
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 रा5यको सबै सेवालाई समावेशी 
>स?ा@तको आधारमा रा5यको संरचनामा सहभागी 
गराउने संवैधा>नक HयवःथाअनKुप ःवाःMय 
सेवालाई समावेशी बनाउन खOुला ू>तयो>गताQारा 
पू>तS हनेु पदमTये पUतालVस ू>तशत छुX ्याई सो 
ू>तशतलाई शतू>तशत मानी म(हला, आZदवासी 
जनजाती, मधेशी, द>लत, अपा[ र (पछ>डएको 
^ेऽका उ`मेQारहKका बीचमा माऽ छुXाछुXै 
ू>तःपधाS गराई पदपू>तS गaरने नेपाल ःवाःMय सेवा 
ऐन, २०५३ को दफा ८(५) मा Hयवःथा भई 
उi ऐनले संवैधा>नक ूावधानअनKुप समावेशी 
तथा समानपुा>तक >स?ा@त अनशुरण गaरसकेको 
हुँदा ःवाःMय सेवामा समानपुा>तक >स?ा@तका 
आधारमा सबै वगS र ^ेऽको सहभा>गता स>ुनिmत 
गरेको देिखदँा >म>त २०६७।८।८ मा थप 
भएको पदसंpयासमेतलाई २०६७।७।२४ 
को (वrापनको पदमा समावेश गरV उपरोi 
पदसंpयालाई नेपाल ःवाःMय सेवा ऐन, २०५३ 
लाई संशोधन गनS बनेको अTयादेश, २०६९ को 
दफा ८(५) बमोिजमको समावेशी >स?ा@तको 
आधारमा पदपू>तS गनS प(हला भaरसकेको दरखाःत 
फारामलाई समेत समावेश गरV कारवाहV अगा>ड 
बढाउन ुभनी लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेश 
जारV हनेु ।
इजलास अ>धकृत:  दVपक ढकाल
क`xयटुर: रान ुपौडेल
इ>त संवत ्२०७० साल भदौ ९ गते रोज १ शभुम ्।

३
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी �काश व�ी, ०६७-WO-०८६२, उ{ूषेण 
परमादेश, ताराूसाद गैरेसमेत (व. ूधानम@ऽी 
तथा मि@ऽपaरष}को कायाSलयसमेत
 >नवेदकहKले गरेको मागका (वषयमा 

नेपाल ःवाःMय सेवा ऐन, २०५३ को दफा ५ तथा 
१७ संशोधन भई पदनाम ू ा~ गरेका कमSचारVलाई 
पदःथापना गन� गरV कानूनी Hयवःथा भएबाट हेअ 
र >सअहेव कोषS उ�ीणS गरV तो(कएको पदनाम 
ूा~ गरेका कमSचारVहKलाई स`बि@धत पदमा 
पदःथापना गaरने स`ब@धमा नेपाल ःवाःMय सेवा 
ऐन, २०५३लाई संशोधन गनS बनेको अTयादेश, 

२०६९ को दफा १७(३) मा Hयवःथा गरेको 
हुँदा सोहV Hयवःथाबमोिजम हेअ र >सअहेव 
पदनाम Zदएका >नवेदक कमSचारVहKलाई तत ्तत ्
पदनाम Zदएको पदमा पदःथापना गनुS गराउन ु
भनी (वप^ीहKको नाममा परमादेश जारV हनेु ।
इजलास अ>धकृत: दVपक ढकाल
क`xयटुर: रान ुपौडेल
इ>त संवत ्२०७० साल भदौ ९ गते रोज १ शभुम ्।

४
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी बै#नाथ उपा(ाय,  ०६९-CI-०८३५, लेनदेन, 

शेख शाह महमद (व. बाबलुाल महतो न>ुनया 
 ऋण चiुा गरेको भए >लखतको पीठमा 
सो कुरा जनाई >लखत फXा गनुSपन�मा सो नगरेको, 
वाःत(वक साहकुो भरपाई पेश गनS नसकेको, 
साहभु@दा अकाS अना>धकार Hयिi छोरालाई 
ऋण बझुाई भरपाई गaर>लएको भने प>न उi 
भरपाई (ववादर(हत अवःथाको नभएको कपालV 
तमसकुबमोिजमको साँवा �याज ू>तवादVले 
वादVलाई बझुाएको कुनै आ>धकाaरक ूमाणसमेत 
पेश गनS सकेको अवःथा नहुँदा ऋण बझुाउनपुन� 
दा(य{वबाट यी ू>तवादV पि@छन न>मOने हुँदा 
ू>तवादVको पनुरावेदन िजक�र प�ुन नस�ने ।
इजलास अ>धकृत: दVपक ढकाल
क`xयटुर: (वकेश गरुागा�
इ>त संवत ्२०७० साल भदौ ११ गते रोज ३ शभुम ्।
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५
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी बै�नाथ उपा�ाय, ०६७-CI-१५५५, 
परमादेश, िज;ला ूहर> कायाAलय, BपCदेह> (व. 

हDरराम बरई
ूहर> (हरासतमा नै कसैको Hयान जान ुर 

Iयसको अनसुCधानमा देखाउनपुनM संवेदनशीलता 
नदेखाई गQभीर नभई जाँचबझु नगर> केवल जाहेर> 
दताA गरेको भनी कानूनी दा(यIवूVत तदाBखता 
नदेखाइनबुाट दXडह>नताले ूौय पाउने कायA हनु 
प[ुदछ ।सरकार> मु̂ ासQबCधी ऐन, २०४९ को 
दफा ६ र ७ ले तोकेको िजQमेवार> र कानूनी 
कतAcय तथा दा(यIव पVन पूरा गनुAपदAछ । तर 
सरकार> मु̂ ासQबCधी ऐन, २०४९ को दफा 
६ र ७ ले VनeदAf गरेबमोिजम िज;ला ूहर> 
कायाAलय, BपCदेह>बाट अनसुCधानको ू(बया भए 
गरेको नदेिखदँा मु̂ ाको अनसुCधान तहकiकातको 
कायA गनुA गराउन ुभनी (वपjी िज;ला कायाAलय, 

BपCदेह>को नाममा परमादेश जार> हनेु ठहर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको VमVत 
२०६७।१०।१२ को आदेश Vमलेको देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अVधकृत: द>पक ढकाल
इVत संवत ्२०७० साल भदौ ११ गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं. १

१
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा. 
�ी 'ाने)बहादरु काक+, ०७०-WH-००३८, 
बCद>ूIयjीकरण, मचा महजAनका हकमा राजेश 
डंगोल (व. केCि>य अनसुCधान uयरुो, महाराजगCज 
काठमाडvसमेत

 गैरकानूनी बCद>को अवःथा VसजAना हनु 
कुनै पVन cयxलाई बy Vनयत वा ू वzृ भावना Vलई 
गैरकानूनीBपमा Vनजको वैयिxक ःवतCऽताको 
अपहरण गरेको हनुपुदAछ । अदालतको 
फैसलाबमोिजम लागेको कैद जर>वाना असूल>का 
बममा कानूनबमोिजमको ू(बया अवलQबन 
गर> कैद>पूज| eदई थनुा पठाएको अवःथालाई 
गैरकानूनी थनुा भ} नVम;ने ।
 Vनवेदकले आफूउपर कुनै मु̂ ा नलागेको 
तर उनाउ cयिxउपर परेको मु̂ ामा नाम 
Vमलेको कायA कारणबाट अCय cयिxलाई भएको 
सजायबापत आफूलाई थनुामा रािखएको कायA 
गैरकानूनी हो भनी बCद>ूIयjीकरणको आदेश 
जार> गDरपाऊँ भ}े Vनवेदन eदएको भए तापVन 
यी Vनवेदकलाई पबाउ गर> अदालतमा उपिःथत 
गराउँदा Vनजले अदालतमा VमVत२०७०।८।१२ 
मा कागज गर> उx दबैु मु̂ ाको लगतबमोिजमको 
cयिx म नै हुँ भनी कागज गDरeदएको छ भने 
Vनजका तफA बाट रहनभुएको कानून cयवसायीले 
बहसको बममा Vनवेदकउपर एउटा मु̂ ा माऽ 
चल> फैसला भएको भनी पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट २०६८ सालको फौ.प.ुनं.  ०३३९ र 
१०२८ को मु̂ ामा भएको फैसलालाई ःवीकार 
गरेको समेत िःथVत रहेको छ । यसर> Vनवेदकले 
आफूउपर दईुवटा मु̂ ा चल> उx मु̂ ाहBबाट 
भएको फैसलाबमोिजम लगत कायम भएको र 
उx लगत भएको cयिx म नै हुँ भनी कागज 
गर> eदएको र Vनजको कानून cयवसायीले पVन 
१ वषA कैद हनेु ठहर> उx फौ.प.ुनं. १०२८ 
को मु̂ ामा फैसला भएको त�यलाई ःवीकार 
गरेको अवःथामा यी Vनवेदकले आफूउपर 
कुनै मु̂ ा नै नचलेको भनी भइरहेको त�यलाई 
लकुाई ूःततु Vनवेदन eदएकोले Vनज सफा हात 
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4लई अदालतमा ूवेश गरेको समेतको अवःथा 
नदेिखदँा मागबमोिजमको आदेश जारC गनD                             
4मलेन । ूःततु Fरट 4नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ4धकृत: भिकालC पोखरेल
कOPयटुर: रामशरण 4त4मिSसना
इ4त संवत ्२०७० साल माघ २७ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा. 
�ी �ाने�बहादरु काक�, ०७०-WH-००४२, 
बXदCूYयZीकरण, सXतन ु4ऽपाठ]को हकमा आमा 
डा. मालCका ूसाई (व. डा. 4गरCराज 4ऽपाठ]
 बXदCको अवःथा 4सजDना हनु कुनै प4न 
`यिaलाई गैरकानूनीcपमा बd 4नयत वा ूवeृ 
भावना 4लई 4नजको वैयिaक ःवतXऽताको 
अपहरण गरेको हनुपुदDछ । ूःततु (ववादमा 
Yयःतो अवःथा नभई बालबा4लकाको (हतका ला4ग 
गgठत िजSला बाल कSयाण स4म4तमा उपिःथत 
भई आमा बाबकुो सहम4त र बालक छोराको 
ई�छाबमोिजम बाबलेु बालक छोराको संरZकYव 
महण गरेकोलाई गैरकानूनीcपमा थनुामा राखेको 
वा अपहरण गरC गैरकानूनी कjजामा राखेको वा 
बXदC बनाएको भl न4मSने ।
 िजSला बाल कSयाण स4म4त,  

काठमाडmमा 4नवेgदका र (वपZीका बीचमा 4म4त 
२०७०।९।१९ मा भएको उa कागजबमोिजम 
बालकको संरZकYव र पालन पोषणका सOबXधमा 
िचe नबझेु ूYयेक दईु दईु म(हनामा िजSला 
ूशासन कायाDलय, काठमाडmमा उजूर गनD स(कने 
कुरामा दबैु पZ सहमत भएको देिखXछ । यी 
4नवेgदकालाई बालकको संरZकYवका सOबXधमा 
िचe नबझेुको भए आपसी सहम4तका आधारमा 
4नधाDरण गरेको ू(बयाबमोिजम २ म(हनाप4छ 
यी 4नवेgदका िजSला ूशासन कायाDलय, 

काठमाडmमा जानपुनsमा सो 4नकायमा नगई 
सहम4तपऽमा उSलेख भएको २ म(हनाको अव4ध 
`यतीत नहुँदै आtनो सहम4तसमेतका आधारमा 
बालकको संरZकYव महण गरेको कायDलाई 
गैरकानूनी थनुा भनी ूःततु Fरट 4नवेदन gदएको                 
देिखXछ । बालकको संरZकYव महण सOबXधमा 
िचe नबझेुको अवःथामा मलुकुu ऐन, २०२० 
को लोwने ःवाःनीको महलको ३ नं. बमोिजम 
वा बालबा4लकासOबXधी 4नयमावलC, २०५१ 
को 4नयम ३० बमोिजमको उपचार खोzनपुनsमा 
4नवेgदकाले सो प4न गरेको देिखएन । यसरC 
वैकिSपक उपचारको `यवःथा हुँदाहुँदै Yयःतो 
उपचार नखोजी Fरट Zेऽा4धकार ूयोग हनु   
नस{ने ।
 4नवेgदकाले आtनो म|ूरCले ूमखु 
िजSला अ4धकारCको संयोजकYवमा गठन हनेु 
कानूनबमोिजमको 4नकाय िजSला बाल कSयाण 
स4म4त, काठमाडmमा उपिःथत भई बालकको 
ई�छा र आमा बाबकुो सहम4तका आधारमा 
गरेको कागजबारे केहC उSलेखै नगरC त}य 
लकुाई    बXदCूYयZीकरणको Fरट 4नवेदन 
gदएको देिखदँा यी 4नवेgदका सफा हात 4लई 
अदालत ूवेश गरेको देिखएन । आtनो म|ूरC 
र बालक छोराको ई�छाबमोिजम 4नज बालक 
आtनो जै(वक (पताको संरZकYवमा रहेको  हुँदा 
गैरकानूनीcपमा बXदC रहेको भनी भl न4मSने ।
इजलास अ4धकृत: भिकालC पोखरेल
कOPयटुर: रामशरण 4त4मिSसना
इ4त संवत ्२०७० साल फागनु ३० गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा. �ी 
�ाने�बहादरु काक�, ०६८-CI-०५३५, मोहC 
ूमाणपऽ, रेणकुुमारC (व. रामआौय मिुखया 4बन
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 वाद4 दावी मोह4 ूमाणपऽ पाऊँ भ@े 
भएकोमा वाद4 दावी जCगाका मोह4 नै नभएकोले 
मोह4 ूमाणपऽ पाउनपुनG होइन, बIकJ मोह4को 
लगत नै कKा हनुपुछM भ@े ूNतवाद4को ूNतउOर 
िजकJर रहेको छ । तसथM, मलुकुJ ऐन, अदालती 
बUदोवःतको १८५(क) नं. मा भएको कानूनी 
]यवःथाअनसुार _यसर4 वाद4 दावी पूरै अःवीकार 
ग`रएको अवःथामा वाद4ले ता`रख गजुार4 बसेको 
भए पNन ू माण बझुी ठहर इUसाफ गनुMपनG हुँदा वाद4 
ूNतवाद4 दबैु पdलाई ताहाँ कायाMलयबाटै fयाद 
जार4 गर4 िझकाई ता`रखमा राखी कानूनबमोिजम 
गनुM भनी फैसलाको ूNतNल(पस(हत सgु NमNसल 
भNूमसधुार कायMलय, महोOर4मा पठाई iदने ।
इजलास अNधकृत: दkडपािण लाNमछाने 
कfmयटुर: मिUजता ढंुगाना 
इNत संवत ्२०७० साल माघ २४ गते रोज ६ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा. �ी 
�ाने�बहादरु काक�, ०६८-CI-०१४२, मोह4 
ूमाणपऽ, मUसीफ महासेठ सडुी (व. िशवनारायण 
शाह हलवुाई
 वाद4ले जCगाधनीले पाउने २०५६, 

२०५७ र २०५८ सालको कुतबाल4बापत 
भNूमसधुार कायाMलय, Nसरहामा बमश: g. 

१९६५।-, g. १८७१।- र g. १७९८।- 
धरौट4 राखेको सgु NमNसल संलCन धरौट4 
रNसदका ूNतNल(पहgबाट देिखUछ । सोअिघ वा 
त_पxात ्का वषMहgमा मोह4ले जCगा जोतकोड 
गनM छाडेको वा बाल4 नबझुाएको भए तत ्समयमा 
नै यी पनुरावेदक ूNतवाद4ले बाल4 iदलाई 
मोह4 NनंकाशनतफM  कानूनबमोिजमको कारवाह4 
चलाउनपुनGमा सो गनM सकेको पNन देिखदैँन । 
मोह4ले १ नं. लगत भर4 २ नं. अनसूुची ूकािशत 

भएको तफM  ू Nतवाद4को उजूर4 नपर4 सो आधारमा 
जCगाधनी दताM ॐेःताको मोह4 महलमा Nनज 
मोह4को नाम उIलेख भई ूःततु म}ुा दायर 
हुँदाका समयसfम कायम रह4 रहेको अवःथा 
देिखदँा सgु भNूमसधुार कायाMलय, Nसरहाको NमNत 
२०५९।२।२६ को फैसला उIट4 गर4 वाद4ले 
मोह4 ूमाणपऽ पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, राज(वराजको NमNत २०६६।९।१३ 
को फैसला मनाNसब हुँदा सदर हनेु ।
इजलास अNधकृत: दkडपािण लाNमछाने 
कfmयटुर: रामशरण NतNमिIसना
इNत संवत ्२०७० साल माघ २४ गते रोज ६ शभुम ्।

इजलास नं. २

१
मा.�ा.�ी क&ाण �े( र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक�, ०६९-CI-११६०, अंश चलन. संगम 
मानUधर (व. मिु� मानUधरसमेत
 � या�सी Nलँदा जCगा NबबJबापत ूा� 
रकम दईु लाखमाऽ बझुाएको र परुानो मोल 
पाँच लाख साठ� हजार भएकोले बाँकJ रकम 
उ� गाडी चलाई माNसकgपमा Nतद� आई NमNत 
२०६६।११।२१ मा पूरा रकम Nतरेको भ@े 
पgुषोOम मानUधरको भनाईलाई यी पनुरावेदकले 
खkडन गनM सकेको पNन देिखएन । ूःततु 
म}ुामा अंिशयारको gपमा नरहेका पgुषोOम 
मानUधरलाई आ�नी िजजबु�यै ूाणमायाबाट 
ूा� जCगालाई NबबJ ग`रआएको रकमलाई 
प`रचालन गनM नNमIने पNन भएन । शेषपNछको 
बकसपऽबाट पाएको उ� जCगाको तीन भागको 
एक भाग Nलखत बदर भई यी पनुरावेदकको 
हनेु काठमाड� िजIला अदालतबाट भएको 
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फैसला अि7तम भैसकेको भ<े यी पनुरावेदकको 
भनाईलाई हेदाC पDन Eयो जFगा DबबIबाट आएको 
केहL रकम पMुषोOम मान7धरसमेतको हक 
हनेु हुँदा पMुषोOम मान7धरले खSरद गरेको 
बा१ज. ६१०५ नं. को Y याZसी ब7डा नलाFने 
गरL भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको DमDत 
२०६९।९।१९ को फैसला मनाDसब नै देिखदँा 
सदर हनेु । 
इजलास अDधकृत: अDनलकुमार शमाC
इDत संवत ्२०७० साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक�, ०६९-CI-१०६९, अंश दताC चलन, यमनुा 
खऽीसमेत (व. पूणChवज खऽी
 सगोलको अंिशयारमा जनुसकैु iयिjका 
नाममा जFगा रहनसZने, आkना नाममा रहेको 
सlपिO सगोलका अंिशयारको मmूरLले बेचDबखन 
गनC पाउने कुरालाई नकानC स(कँदैन । 
अंिशयारहM Dभ<Dभ< ठाउँमा बसी DनजहMको 
नाममा रहेको सlपिO DबबI (वतरण नामसारL 
गरेको भए तापDन के कDत अचल सlपिO 
अंशब7डा गरL बाँडफाँड गSरएको हो भ<े कुरा 
ःपpMपमा देिखन नआएसlम iयवहार ूमाणबाट 
DनजहMबीच अंशब7डा भएको मा< नस(कने हुँदा 
वादLको नाममा दताC भएको िचतवन िजrला 
(पsले गा.(व.स.अ7तगCतको (कनं ४३८ को ०-३-
० जFगासमेतको सlपूणC सlपिOलाई पाँच भाग 
लगाई एक भाग अंश वादLले पाउने ।
इजलास अDधकृत: अDनलकुमार शमाC
इDत संवत ्२०७० साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, ०६६-WO-०२७९, परमादेश, 

अDधवjा हेममिण सवेुदL (व. ूधानम7ऽी तथा 
मि7ऽपSरषvको कायाCलयसमेत
 Dनवेदकले उठाएका (वषयहM के कुन 
कानूनबाट नेपाल राw बैx कले गनC नहनेु हो 
वा नेपाल राw बैx कले नगरेका (वषयहM कुन 
आधारमा गनुCपनy हो सो कानूनी आधार उrलेख 
गनC सकेको नदेिखनकुा साथै नेपाल राw बैx कले 
के कःतो गैरिजlमेवारLपूणC, गैरकानूनी एवं 
लापरवाहLयjु (बयाकलाप गरेको हो र Eयसबाट 
के कःतो रा(wय अपूरणीय zDत हनु गएको हो सोको 
यथाथC र वःतDुन{ (व|षेण गरL सूमाण Dनवेदन 
पेश गनC सकेको नदेिखएको पSरूआेयमा माDथ 
(ववेचना गSरएबमोिजम Dनवेदकको मागबमोिजम 
नेपाल राw बैx कलगायत अ7य (वपzीहMउपर 
DनदyशनाEमक वा अ7य कुनै आदेश जारL गSररहन ु
पनy देिखन आएन । Sरट Dनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अDधकृत: अDनलकुमार शमाC 
कlsयटुर: कrपना बत~ला 
इDत संवत ्२०७० साल फागनु २७ गते रोज ३ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, ०६६-CI-००३२, शेडमाकC  न�ल 
शेडमाकC  बदर, �ानूसाद रेFमी (व. िशवशिj 
िघउ उ�ोग ूा. Dल.,बारा 
 िशवशिj िघउ उ�ोग ूा.Dल. ले उ�ोग 
(वभागमा (वDधवत ् दताC गरL ूयोगमा rयाएको 
शेडमाकC सँग समानता देिखने गरL पनुरावेदक 
ौीकृंण आयल SरफाइनरL ए7ड भेिजटेबल घी 
इ7डिःशज ूा.Dल. ले आkनो उEपा�दत वःतमुा 
शेडमाकC  ूयोगमा rयाएको प(ुp हनु आएको 
हुँदा पेटे7ट, Dडजाइन र शेडमाकC  ऐन, २०२२ 
को दफा १९ बमोिजम उ�ोग (वभागबाट 
ौीकृंण आयल SरफाइनरL ए7ड भेिजटेबल घी 
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इ5डिःशज ूा.;ल.लाई सजाय गन? गरA भएको 
;म;त २०६०।३।५ को ;नणLयलाई सदर 
गरA भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको ;म;त 
२०६२।५।७ को फैसला मनुा;सब नै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अ;धकृत: अ;नलकुमार शमाL 
कWXयटुर: बेदना अ;धकारA
इ;त संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी बै�नाथ 
उपा�ाय, ०६७-CR-०२३५, अ5त:श[ुक छलA 
;नकासी, आ5त_रक राजःव कायाLलय, काठमाड` 
aेऽ नं. ३ लािजWपाटको तफL बाट ऐ.का ूमखु 
कर ूशासक महे5िमान गeुङ (व. (पयूषबहादरु 
अमाiयसमेत
 के5िAय ूहरA वैjा;नक ूयोगशालाको 
रायसँग जनक िशaा साममी के5ि ;ल;मटेडको 
राय बािझएको माmे हो भने प;न बािझएको 
िःथ;तमा िःटकर नoलA नै हो भm स(कने िःथ;त 
नहनेु हनुाले उqोगले आरो(पत कसूर गरेको भनी 
;नrय�लमा पsुन ु5यायोिचत नहनेु ।
 नoलA िःटकर रहेको भनी (वtःत 
हनु स(कनेसWमको कुनै आधारभतू र वःत;ुनu 
ूमाणको अभाव हुँदा आ5त_रक राजःव कायाLलय, 

काठमाड` aेऽ नं . ३ लािजWपाटबाट अ5त:श[ुक 
ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा १(क) 
र (ग) बमोिजम कसूर गरेको ठहर ्याई गरेको 
फैसला उ[टA गरA राजःव 5याया;धकरण, 

काठमाड`बाट ;म;त २०६५।५।१२ मा भएको 
फैसला ;मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ;धकृत: अ;नलकुमार शमाL
कWXयटुर: क[पना बतyला
इ;त संवत ्२०७० साल फागनु २७ गते रोज ३ शभुम ्। 

६
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक" राज भ%,  
०६९-WH-००८४,  ब5दAूiयaीकरण, ीबुराम 
ूसाई (व. अि}तयार द~ुपयोग अनसु5धान आयोग 

काठमाड`समेत
 ;नवेदकले गलत वतनमा Wयाद तामेल 
भएको (वषयलाई ;लएर सो �यहोरा झूठो वा 
जालसाजी भनी म�ुा दायर गनL सकेको अवःथा 
प;न छैन । ;नवेदकले वतन प_रवतLन गरेको भए 
कहाँ प_रवतLन गरेको हो यक�नसाथ भm सकेका 
प;न छैनन ्। ;नजको नामको Wयाद तामेलA ू (बया 
बेरAत भएको भmे नदेिखएको र लेिखएको वतनमा 
मलुकु� ऐन , अबं ११० नं को रAत परु ्याई तामेल 
भएको देिखएकोले सो Wयाद बदर गनुLपन? अवःथा 
नहुँदा कानूनको ू(बया अवलWबन गरA (वशेष 
अदालतले ;म;त २०६४।२।११ मा गरेको 
फैसलाबमोिजम फैसलाको कायाL5वयन गरA कैद 
असूलA गरेकोलाई अ5यथा भm न;म[ने ।
इजलास अ;धकृत: अ;नलकुमार शमाL
कWXयटुर: बेदना अ;धकारA 
इ;त संवत ्२०७० साल पसु २३ गते रोज ३ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक" राज भ%,  
०६८-CI-०८११, ;नषधेाjा, वीर�वज थापा (व. 

राज ुथापासमेत
 पनुरावेदक र (वपaी राज ुथापासमेतका 
�यि�बीचमा जsगा ज;मन भोग चलनको (वषयमा 
पनुरावेदक (व~� शाि5त सरुaाको ;न;म� 
िज[ला ूशासन कायाLलयमा ;नवेदनसWम �दएको 
हो, वीर�वज थापाको ;नवेदन झू�ा हो भmेसमेत 
�यहोराको (वपaीह~ राज ु थापा र लआमी 
थापाको ;लिखत जवाफ �यहोराबाट ख[ुन आएको 
स5दभLमा यी पनुरावेदकको नाग_रक अ;धकार 



8

सव��च अदालत बलेु(टन २०७1, जेठ - 2

ऐनबमोिजमको हका:धकार उपभोग गनA बाधा 
Bयवधान गरेको र गनD आशGा रहेको प(ुH हनेु 
आधार र कारण :म:सल संलKन कागजातहLबाट 
नदेिखदँा  :नषधेाPाको आदेश जारQ गRररहन  
नपनD ।
इजलास अ:धकृत: टQकाभषूण िघ:मरे
कYZयटुर: क[पना बत\ला
इ:त संवत ्२०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक� राज भ�,  
०६८-CI-१२८२, उcूषेण परमादेश, कृंणकुमार 
यादवसमेत (व. िज[ला िशfा कायाAलय, सgरQसमेत
 :नवेदकले जनु :नवाAचन अवैधा:नक 
भएकोले उcूषेण:मिौत परमादेशको आदेशबाट 
बदर गRरपाऊँ भनी :नवेदन माग गरेको छ :नज 
सोहQ :नवाAचनलाई ःवीकार गरQ उYमेp वार भै 
भाग :लएको देिखदँा एकचोटQ आफr ले :नवाAचनको 
वैधा:नकता ःवीकार गरQ भाग :लइसकेकोले 
प:छ आएर वैधा:नक भएन भनी गरेको मागको 
आधारमा आदेश जारQ हनु नसsने भै :नवेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अ:धकृत: टQकाभषूण िघ:मरे
कYZयटुर: बेदना अ:धकारQ
इ:त संवत ्२०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी तक� राज भ�,  
०६६-CR-०३८७, ०५१९, ०५६७, ०६०३, 

लाग ु औषध खैरो हेरोइन, भीमबहादरु ौेw (व. 

नेपाल सरकार, कुमार ौेw (व. नेपाल सरकार, 

िशवशंकर राउत (व. नेपाल सरकार, पLुषोxम 
साह (व. नेपाल सरकार 
 लाग ु औषधसYबyधी कसूर संगzठत 
ूकारले गRरने भएको र ू:तवादQ कुमार ौेwबाट 

बरामद भएको लाग ुऔषध ू :तवादQहL िशवशGर 
र प{ुषोxमबाट खRरद गरQ [याएको भ|े ू :तवादQ 
कुमार ौेwको भनाई खि}डत नहुँदासYम उ� 
भनाइलाई अ(व�सनीय मा|ुपनD कुनै कारण 
(व�मान देिखदैँन । यी ू:तवादQहL िशवशGर र 
प{ुषोxमलाई ू:तवादQ कुमार ौेwले (कन पोल 
गरेका हनु ् भनी यी ू:तवादQ�यले अदालतको 
बयानमा खलुाउन सकेको प:न पाइँदैन । ठूलो 
सजायबाट ब�ने उ�ेँयले गRरने इyकारQ बयानका 
आधारमा माऽ आरो(पत कसूर हनुसsने सजायमा 
पRरवतAन गनD आधार :सजAना हनु सsदैन । तसथA 
यी ू:तवादQहLले भारतबाट हेरोइन खRरद गरQ 
[याई ू:तवादQ कुमार ौेwलाई :बब� गरेको 
त�यमा:थ (ववेचना गRरए (ववेचना गRरएबमोिजम 
प(ुH हनु आउने हुँदा :नजहLले खैरो हेरोइन 
खRरद :बब� ओसारपसार गरेका होइनन ्भनी भ| 
स(कने अवःथा नहुँदा ू :तवादQहL भीमबहादरु ौेw, 

कुमार ौेw, िशवशGर राउन र पLुषोxम साहलाई 
लाग ुऔषध (:नयyऽण) ऐन, २०३३ को दफा ४ 
को ख}ड (घ) र (च) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा 
१४(१)(छ)(३) बमोिजम जनहQ कैद वषA १५ 
र L. ५,००,०००।– (पाँच लाख) जरQवाना 
गनD गरQ भएको काठमाड� िज[ला अदालतको 
फैसलालाई सदर गरQ भएको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको :म:त २०६६।५।२ को फैसला 
मना:सब नै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ:धकृत : अ:नलकुमार शमाA
कYZयटुर: क[पना बत\ला
इ:त संवत ्२०७० साल फागनु २५ गते रोज १ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी !ाने#बहादरु 
काक(, ०६९-WO-१२९५, उcूषेण, परमादेश, 
अ�ना ओझासमेत (व. लोक सेवा आयोग केyिQय 
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काया6लय, अनामनगर काठमाड;समेत 
 ूच=लत कानूनबमोिजमको दा(यAव =नवा6ह 
गनC =नकायले ऐनमा नयाँ संशोधन भएप=छ उN 
संशोधनलाई अनदेखा गरQ परुानै कानूनबमोिजमको 
(वSापन ूकािशत गदा6 ऐनमा भएको संशोधनको 
औिचAय नै समाU हनेु माऽ नभई Aयःतो काय6 
ूच=लत कानूनअनXुप भएको हो भY न=मZने हुँदा 
पदपू=त6को (वSापन गदा6 नयाँ =नयमलाई बाहेक 
गन6 न=मZने ।
 लोकसेवा आयोगले =म=त २०७०।२।८ 
मा नेपाल ःवाः^य सेवा ऐन (चौथो संशोधन), 

२०५३ को दफा ८(१) र नेपाल ःवाः^य 
=नयमावलQ, २०५५ अनसुार ःवाः^य सेवाको सात; 
तहमा पदपू=त6 गनC (वSापन गदा6 माग आकृ=त 
फाराममा ूाU पदमgये खलुा ू=तयो=गताhारा 
६५%  आjतkरक ू=तयो=गताAमक परQlाhारा 
२०% र काय6 सmपादन तथा अनभुवको 
मूZयाnनबाट हनेु समायोजनतफ6  १५% पदहX 
पदपू=त6 गनC गरQ (वSापन गनु6पनCमा सो गरेको 
नदेिखदँा =नवेदन मागबमोिजम उAूषेणको आदेश 
जारQ हनेु ठहरQ कानून(वपरQत भएको उN 
ःवाः^य तथा जनसंqया मjऽालयबाट =म=त 
२०७०।१।१३ मा माग भएको ४६ पदमा 
खलुातफ6  (वSापन गनC गरQ भएको लोकसेवा 
आयोगको =नण6य र सो =नण6यबमोिजम =म=त 
२०७०।२।८ मा ूकािशत (वSापनलगायत 
सो पदपू=त6सmबjधी =नण6य, पऽाचार र ू(बया 
उAूषेणको आदेशhारा बदर गkरuदएको छ । 
साथै उN =नण6य उAूषेणhारा बदर हनेु भएकोले 
अब मागबमोिजमको उिZलिखत पदहXमgये 
३५% पदहX आjतkरक ू=तयो=गताAमक परQlा 
र काय6सmपादन तथा अनभुवको मूZयाnनबाट 
हनेु समायोजनतफ6 बाट पू=त6 गनC गरQ ूच=लत 

कानून एवं संशो=धत =नयमावलQबमोिजम पदसंqया 
कायम गरQ पदपू=त6 गनCतफ6  कामकारवाहQ अगा=ड 
बढाउन (वपlी लोकसेवा आयोगसमेतका नाउँमा 
परमादेशसमेत जारQ हनेु ।
इजलास अ=धकृत: टQकाभषूण िघ=मरे
कmzयटुर: कZपना बत{ला
इ=त संवत ्२०७० साल असोज ६ गते रोज १ शभुम ्।

 § यसै ूकृ=तको ०६९-WO-१२९९, 

उAूषेण/परमादेश, =मऽाकुमारQ 
देवकोटासमेत (व. लोकसेवा आयोग 
केjिQय काया6लय, अनामनगर 
काठमाड;समेत भएको म�ुामा यसैअनसुार 
आदेश भएको छ ।

११
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०७०-WH-००३९, बjदQूAयlीकरण, 
कण6बीर =संह उपरकोटQ (व. अिqतयार दXुपयोग 
अनसुjधान आयोग, काठमाड;समेत
 (वशेष अदालतबाट kरट =नवेदकको 
नाममा उपिःथत हनेुबारेको सूचना रा(�यःतरको 
दै=नक नेपालQ प=ऽका गोरखापऽमा =म=त 
२०६०।१०।२७ र =म=त २०६०।१०।२८ 
मा जारQ गरेको कुरामा (ववाद छैन । अ.बं. 
११० र ११२ को रQत परु ्याई तामेल भई बेप�े 
भएको देिखन आएबाट (वशेष अदालतले (वशेष 
अदालत ऐन, २०५९ मा भएको यो ूावधानलाई 
अनशुरण गरQ जारQ भएको सूचनालाई अjयथा 
भY नस(कने हुँदा mयाद तामेलQ ू(बया बेरQतको 
भएको भYे =नवेदन दावी प(ु� हनु सकेको माY 
नस(कने ।
 एकै (वषयमा पटकपटक =नवेदन दता6 
गरQ अदालतलाई गमुराहमा पारQ अदालतको 
समय र ौमको अवमूZयन गरQ दू(षत मनसाय 
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राखी 7रट 8नवेदकले 8नवेदन :दएको देिख>छ । 
शBु 8नयत राखी नआउनेलाई अदालतले मHत 
गनJ प8न हुँदैन ।ूाङ>यायको 8सBा>त (Principle 

of res judicata) अनसुार प8न उहS (वषयमा उनै 
(वपUीउपर उसै मHुामा पटकपटक 8नवेदन वा 
(फराद 8लई सनुवुाइ गनJ नहनेु मा>यता रहS 
आएबाट समेत ू ःततु मHुामा 8नवेदन मागबमोिजम 
ब>दSूYयUीकरणको आदेश जारS गनJ न8म[ने । 
इजलास अ8धकृत: अ8नलकुमार शमाJ
क_`यटुर: क[पना बतaला
इ8त संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।

१२
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६८-WO-१०१५, उYूषेणसमेत,  

कुलनाथ पोखरेल (व. ूधानम>ऽी तथा 
मि>ऽप7रषmको कायाJलयसमेत
 7रट 8नवेदन दायर गदाJको तYकालSन 
कानूनी oयवःथामा संशोधन गनp गरS 8नजामती 
सेवा (तेॐो संशोधन) अrयादेश, २०६९ आएको 
र उt अrयादेशको दफा २४घ१ख मा भएको  
8न.से.ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ अनसुार 
बढुवा भएका कमJचारSहxको  8निyत ्समय8भऽ 
पदःथापन हनेु oयवःथा गरेको छ । यो 
oयवःथाअ>तगJत हनेु पदःथापनामा कानूनी ऽ(ुट 
भएमा आवँयकतानसुार उपचार खो{नस|ने नै 
ह>ुछ । नयाँ oयवःथाको कायाJ>वयनको स>दभJमा 
परुानो oयवःथाअनसुार सxवालाई रोक} रा~पुनp 
अवःथा नहुँदा 8नवेदकको मागबमोिजमको आदेश 
जारS गनJ  न8म[ने ।
इजलास अ8धकृत: अ8नलकुमार शमाJ
क_`यटुर: क[पना बतaला
इ8त संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।

१३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६८-WO-०१७८, उYूषेण, शोभाकर 
>यौपाने (व. अवधेशूसादसमेत
 कामदारहxको हािजरS, गेटपाससमेतले 
(वपUीहx एक वषJभ>दा प(हलेदेिख सो ू 8त�ानमा 
कायJरत ् रहेको देिखन आउँदछ । यःतो 
अवःथामा (वपUीहxलाई आ�ना कामदार होइन 
भनी 8नवेदकले भ� स|ने अवःथा देिखदैँन । 
7रट 8नवेदनमा उ[लेख भएझ� (वपUी कामदारहx 
ठेकेदारले 8नयtु गरेको भ�े प8न 8म8सल 
संल�न कुनै कागजातले देखाउँदैन । ठेकेदार 
र क_पनीबीच कुनै स_झौता भई उt स_झौता 
कायाJ>वयन गनJ कामदार  (तेॐो पU) सँग 
करार गरS काममा लगाइएको (outsourcing) 
अवःथासमेत देिखन नआएको हुँदा 7रट 8नवेदकको 
दावी प(ु� हनु  नआउने ।
 (वपUी कामदारहxले ौम कायाJलय, 

पसाJमा :दएको 8नवेदनका स_ब>धमा उt 
कायाJलयबाट 8म8त २०६६।१।१३ मा भएको 
फैसला र उt फैसलाउपर पनुरावेदन परS ौम 
अदालतबाट भएको 8म8त २०६८।३।२९ को 
फैसलालाई अ>यथा भ� 8म[ने देिखएन । ौम 
कायाJलयको 8नणJय सदर गरेको ौम अदालतको 
उt 8नणJयमा कानूनी ऽ(ुट नभएकोले मागबमोिजम 
आदेश जारS गनुJ परेन । 7रट 8नवेदन खारेज   
हनेु ।
इजलास अ8धकृत: अ8नलकुमार शमाJ
क_`यटुर: क[पना बतaला
इ8त संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।

१४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-WO-०५४१, उYूषेण, राज(कशोर 
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यादव (व. पश ु सेवा (वभाग, ह:रहरभवन, 

ल<लतपरुसमेत
 <नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१८(३)(क) अनसुार पाँचथर जःतो —ख‘ वगMको 
िजOलामा हालको पदमा २०६७।२।९ देिख 
बढुवा पदःथापना भई दईु वषM Uयतीत ग:रसकेप<छ 
<नजलाई —घ‘ वा —ग‘ वगMको भौगो<लक Yेऽको 
िजOलामा स[वा गनुM स[वा गन\ अ<धकार^को 
कानूनी दा(य`व हनेुमा (वपYीह[बाट स[वा 
गर^ एक म(हना नपbुदै पनु: रe गन\ <नणMय 
गनुMले `यसलाई <नणMयकताMको िजgमेवार^पूणM र 
(व<धसgमत ्कायM माi नस(कने ।
 <नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
१८ को अव<ध Uयतीत नहुँदै र <नजामती सेवा 
<नयमावल^, २०५० को <नयम ३६ (वपर^त स[वा 
गरेको देिखएकोले <नवेदकको सा(वकको स[वा 
रe गर^ िजOला पश ु सेवा कायाMलय, सkर^बाट 
िजOला पश ु सेवा कायाMलय, पाँचथरमा स[वा 
गन\ गर^ भएको Yेऽीय पश ु सेवा <नद\शनालय, 

(वराटनगरको <म<त २०६९।७।२६ को 
<नणMय कानूनसgमत ् नदेिखएबाट उ`ूषेणको 
आदेशoारा बदर ग:रpदएको छ । <नवेदकलाई 
उq <नद\शनालयको <म<त २०६९।६।२८ 
को <नणMयानसुार ग:रएको स[वा कायम राखी 
िजOला पश ु सेवा कायाMलय, सkर^मा कामकाज 
गनM pदन ु भनी Yेऽीय पश ु सेवा <नद\शनालय, 

(वराटनगरलगायतका (वपYीह[का नाममा 
परमादेश जार^ हनेु ।
इजलास अ<धकृत: अ<नलकुमार शमाM
इ<त संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।

१५
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६९-CR-०००२, कतMUय 

uयान, द^पक भiे (वजय नेपाल^ (व. नेपाल सरकार
 ू<तवाद^ले मतृकलाई इvाले ू हार गरेको 
कायM नै मनसायर(हत नभई मनसायपूवMक नै भएको 
तwयलाई ःवयं ू<तवाद^ले ःवीकार गरेका छन ्। 
ूहार मनसायपूवMक ग:रएको छ र सोह^ कारणबाट 
कसैको मृ̀ य ुहxुछ भने `यहाँ चोट पान\ उeेँयले 
माऽ ूहार ग:रएको छ वा मान\ उeेँयले नै 
ूहार ग:रएको छ सो कुरा प(हOयाउन आवँयक   
हुँदैन । भ(वतUय ठहन\ बाहेक सिxध कुठाउँमा 
हातले हाxदा `यसै पीरले उzन नसक{ थला पर^ 
ऐनका gयाद<भऽ मरेमा समेत कतMUयले uयान 
मरेको ठहछM भनी uयानसgबxधीको महलको १० 
नं. ले Uयवःथा गरेको छ । यस Uयवःथालाई 
ूःततु मeुाको सxदभMमा हेदाM मतृकलाई ू हार गदाM 
मनसायस(हत ूहार गरेको कारणबाट नै मतृकको 
मृ̀ य ुgयाद<भऽै हनु गएको तwय ःथा(पत भएको                                               
छ । तसथM अ<भयोग दावीबमोिजम uयानसgबxधीको 
महलको १३(३) नं. अनसुार ू<तवाद^को कसूर 
ठहर भई बालबा<लकासgबxधी ऐन, २०४८ को 
दफा ११(३) नं. बमोिजम कैद वषM १० (दस)  
हनेु ।
 ू<तवाद^ले कमाएर Oयाएको [पैयाँ 
पैसा खोसेर लैजाने र <नजलाई मान<सक यातना 
pदने जःता (बयाकलापह[ मतृकले गरेबाट 
क<ललो उमेर अवःथाका यी ू<तवाद^ले शोषण 
र अxयायको अनभु<ूतबाट pदbॅ<मत भई चोट 
छाडेको देिखएको हुँदा ५(पाँच) वषM कैद भए प<न 
पयाMk हनेु देिखएकोले ू<तवाद^लाई सोह^बमोिजम 
अ.बं. १८८ नं. अनसुार कैद वषM ५ (पाँच) हनेु ।
इजलास अ<धकृत: अ<नलकुमार शमाM
कg�यटुर: कOपना बत�ला
इ<त संवत ्२०७० साल माघ २० गते रोज २ शभुम ्।
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१६
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�,  ०६७-CR-१०११, कत78य 
:यान, परशरुाम भ@े चAलऽबहादरु खEका (व. 

नेपाल सरकार
 शव परFGण ूAतवेदनमा मKृयकुो 
कारण ″Dry Drowning” भ@े उNलेख छ । शव 
परFGण गनR मेAडकल अAधकृतले अदालतमा 
बकपऽ गदा7 मतृकको मKृय ु हनुभुUदा अगावै 
पानीको सXपक7 मा आई उसको नाक, मखु 
र क[ठ अकःमात ् पानीको सXपक7 मा आउँदा 
शरFरले देखाउने ूAत(बयाःव`प ःवरयUऽको 
एbासी भएको सc कुचनको कारणले dासूdास 
अव`e हनु गई मKृय ुभएको भ@े उNलेख गरेका                                     
छन ् । (वशेषgको यो भनाईलाई हेदा7 मतृक 
खोलामा घोiटो पदा7सXम जी(वत रहेको तjय 
देखाउँछ । माAनस मारेर फालेको अवःथामा 
″Dry Drowning”  अवःथा नरहने ।
 ूAतवादFले के कःतो कत78य गरF मारेको 
भनी नखलेुको अवःथामा केवल अनमुान र तक7 को 
आधारमा माऽ Aनजको संलnनतामा गैरकानूनी 
काय7 भई वारदात भएको भ@ स(कने अवःथा 
हुँदैन । मानु7पनRसXमको कारण र पpरिःथAतको 
ूकाश नपादा7सXम Kयसलाई रहःयमय (वषय 
बनाएर अदालतले कसैलाई कसूरदार ठहर ्याउन 
नAमNने हुँदा ू AतवादFको कसूर कायम गरF सजाय 
Aनधा7रण गरेको सु̀  दोलखा िजNला अदालतको 
फैसला सदर ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको AमAत २०६७।१०।४ को फैसला 
नAमलेको हुँदा उs फैसला उNटF भई ूAतवादFले 
सफाइ पाउने ।
इजलास अAधकृत: अAनलकुमार शमा7
इAत संवत ्२०७० साल माघ २० गते रोज २ शभुम ्।

१७
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६९-CR-००९२, कत78य 
:यान, काUछwमाया वाइबा (व. नेपाल सरकार
 मतृकको शव परFGण ूAतवेदनमा 
टाउकोमा गXभीर चोट लागेको कारण मKृय ु
भएको भ@े उNलेख छ । यसबाट मरेको 
ब�चालाई जUम xदएको भ@े ूAतवादFको भनाई 
समAथ7त हनु आएको पAन देिखएन । उs 
ूAतवेदनमा हाइसोःटेट परFGण गदा7 फोzसोको 
टुबा तैpरएको पाइएको भ@ेसमेत उNलेख भएको 
छ । तसथ7 ूAतवादFले जीउँदो ब�चालाई 
जUम xदई लोकलाजको कारणले Aनजलाई मारF 
खाNडो खनी परेुको प(ु{ हनु आएको हुँदा सु̀  
रौतहट िजNला अदालतले अAभयोग दावीबमोिजम 
ूAतवादFको कसूर कायम गरF गरेको फैसलालाई 
सदर गरF भएको पनुरावेदन अदालत, हेट}डाको 
AमAत २०६९।२।१६ को फैसला मनाAसब नै 
देिखदँा सदर हनेु ।
 सनुिजत वाइबा र यी ू AतवादFको संसग7बाट 
चार सUतानको जUम xदँदा लोकलाजको डर हनेु, 

Aनजका अ` सUतानको पालनपोषण कैदमा बसेको 
अवःथामा पूरा गन7 सXभव नहनेु, Aनजको पAत यी 
ूAतवादFसँग रहने बःने नगरेको अवःथामा पर 
प~ुषसँग नजी(कन गई कसूर गरेको देिखदँा यी 
ूAतवादFलाई :यानसXबUधीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव7ःवस(हत जUमकैद गदा7 चक� पनR 
देिखएकोले अ.बं. १८८ नं बमोिजम २(दईु) वष7 
कैदको सजाय हनुको लाAग पनुरावेदन अदालत, 

हेट}डाबाट 8यs भएको राय मनाAसब नै देिखदँा 
सदर हनेु । 

इजलास अAधकृत: अAनलकुमार शमा7
इAत संवत ्२०७० साल माघ २० गते रोज २ शभुम ्।
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१८
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�,  ०६९-CR-०२६५, ०६१६, 
कत9:य <यान, =ब>दमुाया तामाङ (व. नेपाल 
सरकार, नेपाल सरकार (व. =मठुमाया तामाङसमेत
 ू=तवादDले अनसु>धानको बममा तथा 
अदालतमा बयान गदा9समेत =नजलाई मतृकले 
करणी गरेपNात ्  आफूले सो सहन नसकT 
मतृकलाई बाँधछाँद गरD ूहार गरेको भनी 
सा=बत भई बयान गरेको देिखयो । मतृकको 
पोःटमाट9म \रपोट9मा टाउकोमा चोट लागी मरेको 
भनी सा=बत भई बयान गरेको देिखयो । मतृकको 
पोःटमाट9म  \रपोट9मा टाउकोमा चोट लागी 
सोको कारणबाट मृ̂ य ु भएको भ`े :यहोराले 
समेत ू=तवादDको यो भनाईलाई समथ9न गरेको 
अवःथा छ । वादD तफ9 का साaीहb �याcबा 
तामाङ र मोतीमाया तामाङले अदालतमा आई 
बकपऽ गदा9 यी ू=तवादD =ब>दमुाया तामाङले 
कसूर गरेको कुरालाई समथ9न हनेु गरD बकपऽ 
गदा9 यी ू=तवादD =ब>दमुाया तामाङले अ=भयोग 
दावीबमोिजम मतृक (फरके तामाङलाई कत9:य 
गरD मारेको कुरा प(ुe हनेु ।
 ू=तवादD =ब>दमुाया तामाङलाई 
<यानसfब>धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम 
सजाय गदा9 चक� पन9 जा>छ (क भ`ेतफ9  पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट :यk भएको रायउपर (वचार 
गदा9 यी ू=तवादDको मतृकसँग पूव9 \रसइबी केहD 
भएको नदेिखएको, मानु9पनmसfमको अ>य कुनै कारण 
नरहेको, केवल आफूलाई जबज9ःती करणी गरेको 
अवःथामा ू=तकार गनm =सल=सलामा बाँधछाँद र 
कुटपीटसfम गरेको कारणबाट मतृकको मृ̂ य ुहनु 
गएको देिखएकोले ू =तवादD =ब>दमुाया तामाङलाई 
अ.बं. १८८ नं बमोिजम ५(पाँच) वष9 कैद गनm 

सbु अदालतको रायलाई सदर गरD सोहDबमोिजम 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट ५(पाँच) वष9 कैद 
गनm भनी घटD सजाय हनेु ठहर ्याएको इ>साफ 
सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: अ=नलकुमार शमा9
कfsयटुर: कtपना बतuला
इ=त संवत ्२०७० साल माघ २० गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. ३

१
मा.�ा.�ी िगरीश च- लाल र मा.�ा. �ी �काश 
व0ी, २०६८-CI-०५८३, =नषधेाvा, मदनराज 
(वeसमेत (व. िजtला वन काया9लय, कwनपरुसमेत
 =नवेदकहbले वनaेऽको (ववाxदत 
जyगाको जyगाधनी ूमाण पूजा9 गैरकानूनीbपले 
ूाz गरेकोले सो बदर गराउनेतफ9  कारवाहD 
भैरहेको भ`े  देिख>छ । यसरD दावी =लएको 
जyगाको ःवा=म^वको सfब>धमा नै (ववाद उठ{ 
कारवाहD च=लरहेको भनी देिखएकोले (ववाxदत 
जyगाहbमा =नवेदकहbको =न(व9वाद हक 
ःथा(पत भएको भ` =मलेन । दावीको सfपि|मा 
=नवेदकको =न(व9वाद हक ःथा(पत भै नसकेको 
अवःथामा =नषधेाvाको आदेश जारD नहनेु हुँदा 
=नवेदन खारेज गनm ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, महे>िनगरको =नण9य अ>यथा हनुस~ने 
अवःथाको नदेिखने ।
इ=त संवत ्२०७० साल माघ २७ गते रोज २ शभुम ्

२
मा.�ा.�ी िगरीश च- लाल र मा.�ा. �ी �काश 
व0ी, २०६८-CI-०८८५, परमादेश, अमरलाल 
ताजप\ुरया (व. ूमखु िजtला अ=धकारD, िजtला 
ूशासन काया9लय, मोरङसमेत
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 4नवेदकले हलुाक7ारा पठाएको भनेको 
जाहेर= दरखाःतसमेत इलाका ूहर= कायाDलयमा 
ूाE नभएको भनी  सो कायाDलयको 4लिखत 
जवाफमा उJलेख भएको देिखदँा यसर= ूहर= 
कायाDलयमा ूाE नै नभएको जाहेर=उपर  सो 
ूहर= कायाDलयले अनसुMधान गनDसPने अवःथा 
प4न नरहने ।
 4म4त २०६७।७।७ को घटनाबाट 
पी4डत भएको भVे यी 4नवेदकले सो घटना 
भएको ७ Wदन4भऽै ूहर= कायाDलयमा उजूर 
गनुDपनZमा सोबमोिजम नगर=  उिJलिखत कानूनी 
[यवःथाको (वपर=त हनेु गर= उजूर गनZ हद\याद 
नघाई वारदात भएको २९ Wदनप4छ अथाDत ्
4म4त २०६७।८।५ मा जाहेर= दताDको ला4ग 
कारवाह= चलाएको देिखदँा cयःतो हद\याद(वह=न 
जाहेर=उपर कारवाह= हनुसPने अवःथा नभएकोले 
4नवेदन दावीबमोिजम उजूर= दताD गर= कारवाह= 
गdरWदन ु भनी परमादेश जार= हनुसPने अवःथा 
नदेिखने । 
इजलास अ4धकृत: फिणMि पराजलु=
इ4त संवत ्२०७० साल माघ २७ गते रोज २ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा. �ी �काश 
व�ी, ०६८-CI-००१०, 4नषधेाnा, मोतीदास 
महMथ वैरागी (व. मधकुर यादव
 4नवेदकले जनु आशpाको अवःथा 
(वqमान रहेको भनी 4नवेदन गरेको हो 
सोबमोिजमको कायD स\पV भैसकेको अवःथामा 
4नषधेाnाको आदेश जार= हनु नसPने भए प4न 
4नषधेाnाको 4नवेदनबाटै कसैको हक अ4धकारको 
4सजDना नहनेु ।  
 4नवेदक रामजानकr मिMदरको पजुार= 
रहेको र सो मिMदरको नाउँ दताDमा रहेको 

जsगाको (वपtीले भौ4तकःवvप पdरवतDन गनD 
लागेकोले रोकrपाऊँ भनी ूःततु 4नवेदन दताD 
भएको देिखएको अवःथामा सो मिMदरको नाउँमा 
रहेका जsगा र पजुार= को रहेको भVे स\बMधमा 
समेत ूःततु मxुामा बो4लरहनपुनZ अवःथा 
नहुँदा cयसतफD समेत बोलेको हकमा पनुरावेदन 
अदालतको उy 4नणDय अूास(zक रहेको देिखए 
ताप4न सोह= आधारले माऽ पनुरावेदन अदालतको 
उy 4नणDय अMयथा हनुसPने अवःथाको देिखन 
नआउँदा पनुरावेदन अदालत, राज(वराजले ूःततु 
4नषधेाnाको 4नवेदनमा 4नणDय गदाDको अवःथामा 
(ववाद नै नरहेको रामजानकr मिMदरको पजुार= 
र जsगासमेतका स\बMधमा अूास(zक कुराहv 
समेत उJलेख गर= 4नणDय गरेको देिखएकोले सो 
कथनसमेत अूास(zक हनेु भए ताप4न सारत: 
4नवेदन खारेज हनेु ठहर ्याएको 4नणDयलाई अMयथा 
गdररहनपुनZ अवःथा नदेिखदँा 4नवेदन खारेज गनZ 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, राज(वराजको 
4म4त २०६७।११।१५ को 4नणDय सदर हनेु ।
इजलास अ4धकृत: फिणMि पराजलु=
इ4त संवत ्२०७० साल माघ २७ गते रोज २ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा. �ी �काश 
व�ी, ०६८-CR-०००९, अदालतको अपहेलना, 
मोतीदास महMथ वैरागी (व. मधकुर यादव
 (वपtी मधकुर यादवका नाउँमा जार= 
भएको अMतdरम आदेशको सूचना तामेल हनुभुMदा 
अिघ नै अथाDत ्4म4त २०६७।३।१६ मै 4नवेदकले 
आशpा जनाएको कायD भैसकेको देिखएको 
भVेसमेतका आधार कारणबाट उy 4नषधेाnाको 
4नवेदन नै खारेज भैसकेको देिखएको अवःथामा 
4नवेदन माग दावीबमोिजम (वपtी मधकुर यादवले 
अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको नदेिखदँा 
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(वप5ीले अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको 
भ?े दावी प@ुन नसAने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, राज(वराजको EमEत २०६७।११।१५ 
को EनणKय Eमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अEधकृत: फिणUि पराजलुW
इEत संवत ्२०७० साल माघ २७ गते रोज २ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी िगिरश च� लाल र मा.�ा. �ी �काश 

व�ी, २०६७-CR- ११७६, २०६८-RC-०००१, 
कतK[य \यान, सीतादेवी कँुवर (व. नेपाल सरकार, 

नेपाल सरकार  (व. ड^बरबहादरु कँुवरसमेत
 ूEतवादWह` कैलास कँुवर र ड^बर 
कँुवरसमेत घटनाःथलमा मौजूद रहW मतृकलाई 
पबg समाती Eनजको लास दबाउनका लाEग खाiटो 
खनी  लास दबाउने कायKसमेत गरेको देिखएबाट 
Eनज ू EतवादWह` कैलास कँुवर र ड^बर कँुवरलाई 
जUमकैदको सजाय गनj ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अUयथा हनुसAने अवःथाको 
देिखन नआउने ।
 ूEतवादW सीतादेवी कँुवरले कसूर अपराध 
लकुाउने ूयास गरेको वा Uयाय Eन`पणको 
कायKमा असहयोग गरेको अवःथा नदेिखएकोले 
Eनजलाई \यानस^बUधीको महलको २६ नं. 
बमोिजम हदैस^म सजाय गनK Uयाय र Eनवेदकको 
रोहबाट मनाEसब नदेिखने हुँदा Eनज ूEतवादW 
सीतादेवी कँुवरलाई ६ म(हना कैद हनेु ।
 ूEतवादWह` कैलास कँुवर र ड^बरबहादरु 
कँुवरलाई मलुकुg ऐन, \यानस^बUधीको महलको 
४ र २६ नं. बमोिजम जनहW १ वषK ६ म(हना 
कैद सजाय हनेु ठहर ्याएको हदस^मको सु̀  
कैलालW िजiला अदालतको फैसला केहW उiटW 
गरW ूEतवादWह` कैलास कँुवर र ड^बरबहादरु 
कँुवरलाई ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम 

जUमकैदको सजाय हनेु ।
इजलास अEधकृत: फिणUि पराजलुW
इEत संवत ्२०७० साल पसु १७ गते रोज ४ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा. �ी �काश 

व�ी, ०६६-CR-०५६८, सवारW \यान, नेपाल 
सरकार (व. पूणKबहादरु बोहरा
 गाडी केहW उकालो ःथानमा पगुी 
फँसेको र सो फँसेको गाडीलाई Eनकाiने बममा 
गाडी अगाEड पछाEड गदाK घटना घrन पगेुको           
देिखUछ । यसबाट खलासीसमेतले इसारा 
नगरेकोले Eनजह` कोहW गाडीको पछाEड छैनन ्
भ?े लागी गाडीलाई अगाEड पछाEड गरेको हुँ भनी 
ूEतवादW चालकले अदालतसम5 गरेको बयान 
ःवाभा(वक नै देिखएको र यसरW गाडी पछाEड गनj 
बममा नै सो गाडीको पछाEड रहेका मतृकलाई 
गाडीको ढालाले ठtर ला@दा Eनज लडी �या(पन 
गई Eनजको मuृय ु भएको देिखUछ । यसबाट 
ूEतवादW चालकको लापरवाहWपूणK तरWकाले सवारW 
चलाई घटना घटाएको भ?े नभई ू ःततु घटनाको 
अवःथा र ू कृEतलाई (वचार गदाK \यान मनK सAछ 
भ?ेजःतो नदेिखएको अवःथामा घटना घrन पगुी 
माEनसको मuृय ुहनु गएको देिखएकोले ूEतवादW 
चालकलाई सवारW तथा यातायात [यवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६१(३) नं.  बमोिजम सजाय 
गनj ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अUयथा गwररहन ुनपनj ।
 ूEतवादW चालक पूणKबहादरु बोहरालाई 
सवारW तथा यातायात [यवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(२) बमोिजम २ वषK कैद सजाय 
हनेु ठहर ्याएको काॅपेलाyोक िजiला अदालतको 
फैसला केहW उiटW गरW Eनज ूEतवादWलाई ऐ. 

ऐनको दफा १६१(३) नं. बमोिजम १(एक) वषK 
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कैद र 7. २,०००।– जर9वाना हनेु ।
इजलास अ<धकृत: फिणCि पराजलु9
इ<त संवत ्२०७० साल माघ २ गते रोज ४ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा. �ी �काश 
व�ी, ०६७-CR-०३१७, ०६३५, ०६३६, 

००४७, कतSTय Vयान, पशुSबहादरु गाहामगरसमेत 
(व. नेपाल सरकार,  शा<लकराम घतWमगर (व. नेपाल 
सरकार, जेदलुाल गाहासमेत (व. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार (व. पशुSबहादरु गाहामगरसमेत
 पशुSबहादरु गाहासमेतका सातजना 
ू<तवाद9ह7ले हकुुम रानालाई हँ<सया, हतासो, 
चीरपट, लाठ\, लात म]ुाले ूहार गरेका र सोह9 
चोट पीडाको कारण <नज हकुुम रानाको म_ृय ु
भएको देिखए ताप<न राती अCदाजी १० बजेको 
समयमा वारदात भएको र के कुन ू<तवाद9ले 
छाडेको चोटको कारण मतृकको म_ृय ु भएको 
हो भcे कुरा ूd हनु नसकेको यस अवःथामा 
उिhलिखत कानूनी Tयवःथाबमोिजम सबै 
सातैजना ू<तवाद9ह7लाई जCमकैदको सजाय हनेु 
देिखएकोले सोह9अन7ुप <नजह7लाई जCमकैदको 
सजाय हनेु ठहर ्याएको स7ु अघाSखाँची िजhला 
अदालतको <म<त २०६५।९।२१ को फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको <म<त 
२०६६।१२।१९ को फैसला अCयथा हनुसkने 
अवःथाको देिखएन । सो फैसला <मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
 यी ू<तवाद9ह7ले मतृक हकुुम रानाको 
घरमा गएर घटना घटाएको वा <नजलाई मानl 
उmेँयले <नजलाई <नजको घरबाट बोलाई अCयऽ 
लगी कतSTय गर9 मारेको भcेसमेत देिखदैँन । 
ू<तवाद9ह7 रहे बसेको ठाउँमा मतृक आफq  आई 

<नहुँ खोजेको र <नजलाई सrझाई बझुाईसमेत गनl 
बममा भएको झगडाले उम7प <लई ू ःततु वारदात 
घvन गएकोले ू<तवाद9ह7लाई ऐनबमोिजम 
जCमकैदको सजाय गदाS चक� पनl देिखन 
आउँछ । _यसकारण ू<तवाद9ह7ले मतृकलाई 
Vयान मानुSपनl <नयतवश ूहार नगर9 मतृकले 
नाबा<लगलाई थxपड ूहार गरेको कारण उ_पc 
हनु गएको पyरिःथ<त एवं अवःथामा मतृकउपर 
ूहार गरेका र सो ूहारको कारणले मतृकको 
म_ृय ुहनु गएको देिखनाले एवं ू ःततु वारदात पूवS 
yरसइबी एवं योजनाअनसुार भएकोसमेत नदेिखनाले 
यी सातैजना ू<तवाद9ह7लाई जCमकैदको सजाय 
गदाS चक� पनl हनुाले यी ू<तवाद9ह7लाई ूःततु 
मmुामा जनह9 वषS ७ (सात) कैद सजाय गदाS नै 
Cयायको मkसद पूरा हनेु देिखदँा मलुकु} ऐन, अ.ब. 
१८८ नं को Tयवःथाअनसुार यी ू<तवाद9ह7 
सबैलाई जनह9 वषS ७ (सात) माऽ कैद हनेु ।
इजलास अ<धकृत: फिणCि पराजलु9
इ<त संवत ्२०७० साल माघ २९ गते रोज ४ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा. �ी 
बै#नाथ उपा(ाय, ०६७-CR-०४१६, ०६९-CR 

-३५४, कतSTय Vयान, नेपाल सरकार (व. हमुलाल 
<धतालसमेत, �दपक <धताल (व नेपाल सरकार
 मतृक र यी ू<तवाद9बीच भएको अवैध 
यौनसrपकS का कारण मतृक िखमा <गर9ले गभSधारण 
गरेक} र सो गभS पतन गराउन नसकेका कारण 
<नजलाई सदाका ला<ग पCछाउने <नयतले (ववाह 
गनl बहाना बनाई एकाCतःथल ज�लमा लगी सोह9 
गभSको (वषयलाई <लएर (ववाद िझक} मतृकको 
शर9रको संवेदनशील अ�मा यी ू<तवाद9ले लात 
म]ुाले ूहार गरेको र सोह9 चोट पीडाको कारण 
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मतृक मछुा8 परेप;छ होसमा >याउने ूबBध गनु8को 
साटो उ>टै यी ू ;तवादG एIलैले मतृकको घाँटGमा 
गलबBदGले कसी मारG ओडारमा हालG अNले 
नदेखून ्भSे ;नयतले ढुUाहNले छोपी घरमा गएको 
र पनु: ;म;त २०६१।९।११ गते घटनाःथलमा 
आई मतृक लासमा;थ आगो लगाई ^दएको भSे 
देिखने । 
 ग;भ8णी भएकa आbनो ूमेीकालाई 
एकाBतःथानमा लान ुअ;न साcा;तक चोट छोdन ु
र बेहोस भएप;छ घाँटGमा गलबBदGले कसी मानु8 
जःता काय8 तeकाल उठेको fरसको वारदात नभई 
;नयोिजत तवरबाट गfरएको आपरा;धक काय8 
भएको देिखन आयो । यसरG कसैको gयान 
;लने मनसाय राखी अBयऽ एकलास ठाउँमा लगी 
gयान मानi गरG गfरएको कुनै प;न काय8बाट 
कसैको gयान मन8 पगेुको अवःथामा मलुकुa 
ऐन,gयानसkबBधीको महलको १४ नं. आक(ष8त 
हनेु नभै ऐजनको १३ नं.  आक(ष8त हनेु ।
 ू;तवादGले आbनै वीय8बाट गभ8धारण 
गरेकa मतृक िखमा ;गरGलाई मानi ;नयतले नै 
जUलमा लगी कुटपीट गरG मूछा8 पारG घाँटGमा 
कसी मारG ओडारमा हालेको देिखएको यःतो 
आbनो सरुpाको (वqास गनiलाई आफs ले 
(वqासमा पारG (वqासघात गरG ;नम8म तवरबाट 
हeया गरेको जघBय अपराधमा ू ;तवादGलाई अ.बं. 

१८८ नं. बमोिजम कम सजाय गfरन ुवाuछनीय 
हनेु देिखन नआउने ।
इजलास अ;धकृत: फिणBि पराजलुG
इ;त संवत ्२०७० साल माघ २९ गते रोज ४ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा. �ी 
�ाने�बहादरु काक�, ०६७-WO-०७८३, उeूषेण 

परमादेश, पशपु;त चौधरG (व. राकेश पिzडतसमेत 
 (ववा^दत ज{गा ;नवेदक र (वqनाथ 
चौधरGको एकासगोलको हो होइन भSे तथा 
;नवेदक र छN चौधरGबीच बाबछुोराको सkबBध 
हो होइन भSे सkबBधमा समेत कुनै कुरा बझेुको 
भSे (वपpीको ;लिखत जवाफबाट नखलेुको 
बN अBतःकरणबाटै ;नजलाई बिुझरहन ु नपनi 
भएकोले नबिुझएको भSे उि>लिखत ;लिखत 
जवाफ }यहोराबाटै खलेुकोले ;नवेदकलाई म~ुाको 
कारवाहGको बममा सनुवुाइको मौका ^दइएको 
भSे देिखएन । यसरG (वपpी राकेश पिzडतले 
(ववा^दत (क.नं. ३८४ को ज{गामा यी ;नवेदकको 
नाउँको मोहG लगत क�ा गfरपाउन (वपpी भ.ूस.ु

का., सनुसरGमा दता8 गराएकोमा सो ;नवेदनउपर 
कारवाहGको बममा (वपpी भ.ूस.ुका., सनुसरGले 
(वशेष अदालत ऐन, २०५९ ले ;न^द8� गरेको 
काय8(व;धको उ>लcन गरG यी ;नवेदकलाई 
ू;तवादको मौका नै न^दई मोहG लगत क�ा 
हनेु गरG गरेको ;नण8य ूाकृ;तक Bयायको 
;स�ाBत(वपरGत देिखने ।
 मो(हयानी हकको ूमाणपऽसमेत 
पाइसकेको pेऽीय (कताब एवं ज.ध.ू. 
पूजा8समेतमा ;नवेदक मोहG ज;नइरहेको अवःथामा 
समेत ;नवेदकलाई ू;तवादको मौका नै न^दई 
ब�ुदै नबझुी मोहGको लगत क�ा गरG भ.ूस.ुका., 
सनुसरGबाट भएको ;म;त २०६७।४।१७ को 
;नण8य र सो आधारमा भएको सबै काय8हN ू ाकृ;तक 
Bयायको ;स�ाBत(वपरGत भएको भSे कुरा ःप� 
भएकोले ;नवेदकको ;नवेदन मागबमोिजम उ� 
;नण8य उeूषेणको आदेश�ारा बदर गfर^दएको 
छ । अब (वपpी राकेश पिzडतले दता8 गराएको 
मोहG लगत क�ासkबBधी म~ुाको कानूनबमोिजम 
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पनु : कारवाह8 गनु; भनी परमादेशसमेत जार8   
हनेु ।
इजलास अBधकृत: हक; बहादरु Eेऽी
कGHयटुर: ूमेबहादरु थापा
इBत संवत ्२०७० साल साउन २७ गते रोज १ शभुम ्।

इजलास नं. ४

१
मा."ा.#ी सुशीला काक( र मा."ा.#ी *काश 
व,ी, ०६९-RC-००९६, कत;Sय Tयान, कुटपीट 
अUभU, (वजय पVरयार (व. नेपाल सरकार 
 मतृक Bनमबहादरु पVरयारको लास 
जाँच मचुXुका, (कटानी जाहेर8, घटनाःथल 
ूकृBत मचुXुका, घटना (ववरण कागज, शव 
पर8Eण ूBतवेदन, ूBतवाद8ह\समेतको बयान 
एवं (वजय पVरयारले मतृकलाई कुटपीट गरेको 
हो भनी ूBतवाद8का साEी टोपे_ि पVरयारको 
बकपऽसमेतलाई हेदा; ूBतवाद8 (वजय पVरयारले 
मतृक Bनमबहादरु पVरयारलाई रड, लाठbले ूहार 
गर8 कुटपीट गदा; सोह8 चोटको कारणले Bनजको 
मcृय ुहनु गएको देिखदँा TयानसGब_धीको महलको 
१ नं. को कसूर गरेको देिखने ।
 मतृक Bनमबहादरु ूBतवाद8बीच कुटपीट 
भइरहेको अवःथामा छुh ्याउन आएकोमा चोट 
लाjन गएको भनी ूBतवाद8को बकपऽ एवं 
घाइतेह\ जjग ु चौधर8 एवं मीना पVरयारको 
बकपऽ एवं घटनाको ूकृBतसमेतबाट Bनज 
ूBतवाद8ले Bनम;ला पVरयारलाई चोट परु ्याउने 
उlेँयले नभई मतृक Bनमबहादरुलाई कुटपीट 
गनn बममा छुh ्याउन जाँदा धकेलाधकेल हुँदा 
हात भाँिचन गएकोसGम देिखन आएकोले तथा 
Bनम;ला पVरयारलाई ूBतवाद8ह\ले कुटपीट गनn 

Bनयतबाट कुटेको भpे तqय ूमाण BमBसल 
संलjन कुनै पBन ूमाणबाट प(ुs हनु नआएकोले 
ूBतवाद8ह\ (वजय पVरयार, राज ुभpे जjग ुचौधर8 
र मीना चौधर8ले मलुकुt ऐन, कुटपीटको महलको 
१ नं. (वपर8त ऐजन महलको २ नं. बमोिजमको 
कसूर गरेको भनी माp नBमXने ।
 ूBतवाद8ह\मvये ूBतवाद8 जjग ु चौधर8 
र ू. मीना पVरयारलाई अBभयोग दावीबाट सफाइ 
एवं ूBतवाद8 (वजय पVरयारले TयानसGब_धीको 
महलको १ नं. को कसूर गरेकोमा ऐजन महलको  
१३(३) बमोिजम सव;ःवस(हत ज_मकैद हनेु । 
 सामा_य झगडा गाल8 गलौजबाट उcपp 
(ववादबाट तcकाल उठेको Vरसबाट कुटपीट हुँदा 
दाज ु Bनमबहादरुको उपचारको अवःथामा मcृय ु
भएको देिखन आएकोले मलुकुt ऐन, TयानसGब_धी 
महलको १३(३) नं. को  सजाय चक� पनn 
देिखएको छ । पनुरावेदन अदालत, तXुसीपरुबाट 
अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कैद वष; १० (दस) गनn 
रायस(हत साधक जाहेर हनु आएकोले सोह8 राय 
सदर हनेु ।
इजलास अBधकृत: गेहे_िराज प_त
कGHयटुर: गीता िघBमरे Bगर8
इBत संवत ्२०७० साल चैत ७ गते रोज ६ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी सुशीला काक( र मा."ा.#ी *काश 
व,ी, ०६९-RC-०१०७, कत;Sय Tयान, नेपाल 
सरकार (व. माया शमा;
 बाबकुो ठेगाना नभई अवैध\पमा गभ; 
रहन गएको ब�चालाई राखी रहँदा समाजको 
घणृाको पाऽ हनु स(कने हुँदा सोबाट ब�नको 
लाBग जीउँदो ज_मेको नवजात िशशलुाई ूBतवाद8 
माया शमा; (अBधकार8) ले मारेको देिखन                    
आयो । ूBतवाद8 माया शमा; अBधकार8ले मलुकुt 
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ऐन, 5यानस7ब8धीको महलको १ नं. (वपरBतको 
कसूर गरेको हुँदा सोहB महलको दफा १८ तथा 
१३ नं. बमोिजम आफL ले ज8म Mदएको नवजात 
िशशलुाई कतQRय गरB हSया गरेको ूमािणत हनु 
आएकोले Vनज ूVतवादB माया शमाQ (अVधकारB) 
लाई मलुकुY ऐन, 5यानस7ब8धीको महलको १३ 
नं. को देहाय ३ नं. बमोिजम सवQःवस(हत ज8मकैद 
हनेु ।
 अवैध त]रकाबाट गभQ रहन गै स8तान 
ज8म Mदने आमालाई हनेु समाजको नकाराSमक 
_(`कोणबाट पनa मानVसक पीडा एवं Vनजको 
अवःथासमेतलाई (वचार गदc उिeलिखत सजाय 
चक� पनa देिखदँा साधक जाँचको लाVग आएको 
ूःततु मgुामा पनुरावेदन अदालत, तeुसीपरुको ५ 
वषQ कैद गनa राय सदर हनेु ।
इजलास अVधकृत: गेहे8िराज प8त
क7nयटुर: मि8दरा रानाभाट 
इVत संवत ्२०७० साल चैत ७ गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, ०६६-WO-०७३०, उSूषेण परमादेश, 

ईqरबहादरु Vनरौला (व. सशs ू हरB बल, गढBमाई 
गण, भuडारा, िचतवनसमेत
 Vनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरB भएको 
(ववाMदत VनणQय सशs ूहरB VनयमावलB, २०६० 
को Vनयम ८४ को खuड (ख) अ8तगQतको (वशेष 
सजाय भएको र SयसरB (वशेष सजाय गनुQपूवQ Vनयम 
९४  बमोिजम Sयःतो सजायको  आदेश Mदन 
पाउने अVधकारBले ूःता(वत सजाय (कन नगनa 
भनी Sयस स7ब8धमा उिचत समय Mदई ःप`ीकरण 
माxनपुनa देिखन आउँछ । यसरB  Vनयम  ८४ 
को खuड (ख)(१) अ8तगQत भ(वंयमा सरकारB 
सेवाको VनVम{ अयोxय नठह]रने गरB सेवाबाट 

हटाउने VनणQय गनुQपूवQ स7बि8धत सशs ूहरB 
कमQचारBलाई सफाइ पेश गनa मौका Mदई Vनजको 
ःप`ीकरण िच{ ब|ुदो नभएमा वा ःप`ीकरण नै 
पेश नगरB बसेको अवःथामा VनणQय गनQ स(कने 
हो । यी Vनवेदकलाई सेवाबाट हटाउने (ववाMदत 
VनणQय गदाQ माVथ उeलेख भएअन}ुपको सफाइको 
मौका उपल~ध हनेु गरB उिचत समय Mदई कारवाहB 
गनQ लाVगएको (वषयमा सूचना Mदएको भ�े नै 
नदेिखएको अवःथा हुँदा यी Vनवेदकलाई VमVत 
२०६३।११।१८ देिख नै लागू हनेु गरB VमVत 
२०६३।१२।०६ मा सेवाबाट हटाउने गरB 
भएको VनणQय उिeलिखत कानूनी Rयवःथाअनकूुल 
नदेिखने ।
 सशs ूहरB VनयमावलB, २०६० 
को Vनयम ८७(१) को देहाय (६) को कसूर 
गरेको भनी सोहB VनयमावलBको Vनयम ८४ को 
देहाय (ख) को खuड (१) बमोिजम भ(वंयमा 
सरकारB सेवाको VनVम{ अयोxय नठह]रने गरB 
VमVत २०६३।११।१८ बाट लागू हनेु गरB 
नोकरBबाट हटाउने गरB सशs ूहरB बल, गढB 
माई गण, िचतवनका गणपVतबाट भएको VमVत 
२०६३।१२।०६ को VनणQय र सो VनणQयलाई 
सदर गनa गरेको म�ये�ेऽीय सशs ूहरB बल, 

म�ुयालय }िबा(हनी पथलैयाका बा(हनीपVत  
नायब महाVनरB�कबाट VमVत २०६४।२।२१ 
मा भएको VनणQय ऽटुBपूणQ देिखदँा उSूषेणको 
आदेश�ारा बदर ग]रMदएको छ । Vनज Vनवेदक 
ईqरबहादरु Vनरौलालाई अब पूवQवत ्सेवामा बहाल 
गराउन ुभनी (वप�ीह}का नाममा परमादेश जारB 
हनेु ।
इजलास अVधकृत: लालकाजी ौे�
क7nयटुर: मि8दरा रानाभाट
इVत संवत ्२०७० साल चैत १० गते रोज २ शभुम ्।
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४
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, ०६९-RC-०११२, कत9:य <यान, नेपाल 
सरकार (व. पूण9 AलBबू
 घटनाःथल ूकृAत मचुIुका, लास जाँच 
ूकृAत मचुIुका र शव परLMण ूAतवेदनबाटसमेत 
Aनज ऋत ुतामाङको मQृयकुो कारणमा जलेर मQृय ु
(Cause of Death Burn Injuries) भनी ःपV उIलेख 
भएबाट ूAतवादLले (वःतारामा लगाएको आगोको 
कारण जलेर उपचारको बममा ऋत ुतामाङको 
मQृय ु हनु गएको देिखदँा ूAतवादL पूण9 AलBबूले 
ौीमती ऋत ु तामाङलाई आगो लगाई मारेको 
ठहर ्याई मलुकुb ऐन, <यानसBबdधी महलको १ 
नं. को कसूरमा सोहL महलको १३(३) नं. अनसुार 
Aनजलाई सव9ःवस(हत जdमकैद हनेु भनी सiु 
लमजङु िजIला अदालतले गरेको फैसलालाई 
सदर गनk ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पोखराले 
AमAत २०६९।६।२ मा गरेको फैसला Aमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
 साधारण भनाभनबाट तQकाल उठेको 
mरसबाट आवेशमा आई आगो लगाई भागेको 
देिखएको तथा Aनजको उमेरसमेतलाई हेदा9 
<यानसBबdधी महलको १३(३) नं. बमोिजम Aनज 
पूण9 AलBबूलाई सव9ःवस(हत जdमकैद गदा9 चक� 
पनk लागेकोले सजायको हकमा १५ वष9 कैद  
हनेु ।
इजलास अAधकृत: गेहेdिराज पdत
कBsयटुर: मिdदरा रानाभाट
इAत संवत ्२०७० साल चैत ७ गते रोज ६ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, २०६८-CI-०३३४, परमादेश, जयराम 
सैथवार (व. िजIला ूहरL काया9लय, भैरहवासमेत

 ूहरL संगठन एउटा Aनयम र अनशुाAसत 
ढvबाट चIने ू कृAतको संगठन भएको हुँदा Aनिwत ्
अवAध तोकb Aबदा ःवीकृAत गराई  गैसकेपAछ लामो 
समयसBम सBबिdधत काया9लयलाई जानकारLसBम 
नगराई ःवे�छाचारLढvले आफूखशुी संगठनको 
Aनयम कानूनभdदा बा(हर गई बःने छूट yदँदा 
Aसvो संगठन सzालनमा नै असर पन9 जाने   
हdुछ । ूहरL संगठनको Aनयम उIल{न गनk 
ूहरL कम9चारLलाई कारवाहL गन9को लाAग बनेको 
Aनयमको पmरAधAभऽ आवँयक कानूनी ू(बया 
पूरा गरेर कारवाहL गनk अAधकार सोहL Aनयमले 
नै सBबिdधत अAधकारLलाई yदएको अवःथामा 
Aनवेदकलाई ूहरL AनयमावलL, २०४९ Aनयम 
८८ (झ) को कसूरमा Aनयम ९३(२) (ख) 
ले yदएको अAधकार ूयोग गरL Aनयम ८४(छ) 
बमोिजम AमAत २०६१।६।१ गतेबाट लागू हनेु 
गरL Aनज ूहरL जवानलाई नोकरLबाट हटाउने 
Aनण9य कानूनसvत ्नै देिखने ।
इजलास अAधकृत: गेहेdिराज पdत
कBsयटुर: गीता िघAमरे AगरL
इAत संवत ्२०७० साल फागनु ६ गते रोज ३ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, २०६७-CI-००५९, मानाचामल, 

िचऽबहादरु थापा (व. देवेdि थापाको हकमा र 
आ�नो हकमासमेत छमया थापा
 ूAतवादLले यी वादLलाई कुनै वाःता नगरL 
बसेको एवं (ववा(हत प�ीलाई सBबdध (व�छे�को 
म�ुासमेत दायर गरेको अवःथासमेत देिखदँा 
यी वादLले मानाचामलमा दावी Aलएको AमAत 
२०५७।७।२८ देिख (फराद पनु9भdदा अिघIलो 
म(हना  ६ वष9 ८ म(हनासBमको वादL छमया 
थापाको दावीबमोिजमको रकम ूAतवादLबाट 
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भ5रपाउने ।
 मानाचामलको भ5रभराउको (वषयमा 
अंशबAडाको महलमा के कDत समयDभऽ उजूरG 
दताH गनुHपनJ भKे उLलेख नभएको हुँदा सो महलमा 
नलेिखएको हदQयादको सQबAधमा अ.बं. ३६ नं. 
को कानूनी Vयवःथालाई हेदाH ूःततु (वषयको 
म[ुामा ज(हलेसकैु Dनवेदन दताH गराउनस]ने नै 
देिखAछ । ूःततु म[ुाको हदQयादको सAदभHमा 
लो_ने ःवाःनीको महलको ६ नं. आक(षHत नभई 
मलुकुa ऐन, अ.बं. ३६ नं. को Vयवःथा नै आक(षHत 
हनेु ।
इजलास अDधकृत: गेहेAिराज पAत
कQhयटुर: गीता िघDमरे
इDत संवत ्२०७० साल फागनु ६ गते रोज ३ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी बै�नाथ 
उपा�ाय, ०६७-CI-०६२१, कुलोपानी, 
गणेशबहादरु ौेn (व. गोपीलाल भKे जीतबहादरु 
मगरसमेत
 (पउने पानी जःतो अDत आवँयक एवं 
मानव जीवन, ःवाःpयसँग सQबिAधत (वषय भएकोले 
सावHजDनक जqलमा उॆकेो पानीलाई Vयविःथत 
गरG लान ुखेतको DसंचाईभAदा संवेदनशील (वषय 
भएको हुँदा सो कायH उिचत नै देिखने ।
 खेतको Dसंचाईको लाDग वादGको खेतमा 
जानको लाDग न.नं. ७ को कटुAजे खोLसीबाट 
लDगएको वैकिLपक कुलो रहेको र न.नं. ११ 
को मूलबाट २० एमएम को पाइपबाट बढG 
भएको पानीसमेत न.नं. १५ को कुलोबाट वादGको 
(क.नं २१२ को खेतमा Dसंचाईको लाDग पयाHu नै 
देिखएको अवःथामा माने भAvयाङ गा(वस वडा नं. 

६ बाट ऐजन गा(वस वडा नं. ९ को था]ले राना 
गाउँमा पाइप लगाई लगेको पानी बAद गनुH yयDत 

Aयायोिचत नदेिखने ।
 वादGलेसमेत सो पानीको मूल आzनोमाऽ 
रहेको एवं परापूवH कालदेिख सोहG मूलबाट 
माऽ Dसंचाई गरG खेती गरG आएको भनी 
न]सा (फLडस(हत तpयय{ु ूमाण पेश गनH 
सकेकोसमेत पाईदैन । वादGको (क.नं. २१२ 
को लाDग पानीको लाDग वैकिLपक मूल एवं 
कुलोसमेत कटुAजे खोLसी रहेको अदालतबाट 
भै आएको न]सासमेतबाट देिखएको एवं हालको 
(ववा|दत मूलसमेतबाट कुलो कायमै रहेको 
अवःथासमेतलाई हेदाH सावHजDनक जqलमा उॆकेो 
पानी (पउने ूयोजनको लाDग २० एमएम को 
पाइपबाट लगेको (वषयलाई बAद गनुHपनJ अवःथा 
नदेिखदँा ूDतवादGह}लाई समेत (पउने पानीको 
ूयोजनको लाDग लगेको सावHजDनक जqलको 
उ{ मूलको पानी |दई वादGको दावीबमोिजम 
नै वादGले लगाएको कुलोको पानी कायम हनेु 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको DमDत 
२०६७।२।५ गतेको फैसला Dमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछH । वादG पनुरावेदकको पनुरावेदन 
िजकaर प_ुन   नस]ने । 
इजलास अDधकृत: गेहेAिराज पAत
कQhयटुर: मिAदरा रानाभाट
इDत संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी 
!ाने#बहादरु काक�, ०७०-WO-००९५, 

उyूषेण, (वनोदकुमार उपा�याय (व. सामाAय 
ूशासन मAऽालयसमेत
 Dनवेदकले DमDत २०७०।११।११ मा 
नै उमेरको हदको कारणले सा(वक कायाHलयबाट 
नै अवकाश पाइसकेको देिखएको हुँदा ूःततु 5रट 
Dनवेदनको तpय VयहोराDभऽ ूवेश गरG DनणHय 
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गनु5पन7 कुनै औिच<य नरहेको देिखएको हुँदा Dरट 
Eनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अEधकृत: शकुKतला काकL
इEत सवत ्२०७० साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी 
�ाने�बहादरु काक�, ०६९-WO-११३१, 

उ<ूषेण, का.िज.का.म.न.पा. हाYीसारिःथत गोखा5 
ॄअुर^ ूा.Eल. (व. मदन पौडेलसमेत
 मदन पौडेलसमेतका Eनवेदकहaले 
आcनो Eनवेदनमा हामी २०५८ सालदेिख गोखा5 
ॄअुर^मा काम गर^ आएका छg भhे उiलेख 
गरेका छन ् । यी Eनवेदकले (वपjीहaको 
सो कुरालाई अKयथा हो भनी भh सकेको                         
देिखदैँन । (वपjीहaको सेवा अवEध २४० mदन 
पगेुको छैन भhे Dरट Eनवेदकले Eनवेदनमा दावी 
Eलन सकेको पEन छैन । यसबाट यी (वपjीहaले 
ौम ऐन, २०४८ को दफा ४(२) अनसुार २४० 
mदनभKदा लामो समयदेिख गोखा5 ॄअुर^मा काम 
गरेको देिखने ।
 गोखा5 ॄअुर^मा यी (वपjीहaले 
२४० mदनभKदा लामो समयदेिख काय5 गरेको 
EमEसलबाट देिखएको अवःथामा ौम काया5लय, 

बटुवलबाट EमEत २०६९।३।४ मा भएको 
Eनण5य र सो Eनण5यलाई सदर हनेु ठहर ्याएको 
ौम अदालतको EमEत २०६९।११।१० को 
फैसलामा Dरट Eनवेदकले चनुौती mदएजःतो ौम 
ऐन, २०४८ नेपालको अKतDरम सं(वधान, २०६३ 
तथा Kया(यक EसsाKत(वपर^त रहेको नदेिखदँा 
ूःततु Dरट Eनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अEधकृत: ूमेूसाद Kयौपाने
इEत संवत ्२०७० साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.!ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-CR-१२२१, कत5uय 
vयान, नेपाल सरकार (व. चiुहाई चौधर^समेत 
 मतृक भीमनारायण चौधर^ र यी 
ूEतवाद^हaबीच सा(वकदेिख Dरसइबी केह^ नभई 
मौकामा नै त<काल उठेको Dरसको कारणबाट 
आपसमा कुटपीट भई सोह^ कुटपीटको चोटको 
कारणबाट मतृकको म<ृय ु भएको भhे कुरा 
ूमाणहaबाट प(ुw भएको हुँदा vयानसxबKधी 
महलको १३ नं. आक(ष5त नभई ऐ. को १४ नं. 

आक(ष5त  हनेु हुँदा ूEतवाद^ चiुहाई चौधर^ र 
उपेKि चौधर^को हकमा जनह^ १० वष5 कैद 
हनेु र अका5 ूEतवाद^ नरेKि चौधर^का हकमा 
आरो(पत कसूर गरेको भhे कुरा ूमाणबाट  प(ुw 
भएको नदेिखदँा वाद^को पनुरावेदन िजक{र प|ुन 
नस}ने ।
इजलास अEधकृत: शकुKतला काकL
कx~यटुर: मिKदरा रानाभाट
इEत संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. ५

१
मा.�ा.�ी !काश व*ी र मा.�ा.�ी बै-नाथ 
उपा2ाय, ०६७-CR-०७९४, कत5uय vयान, 

केशव रानासमेत (व. नेपाल सरकार
 ूEतवाद^हaले आफूहaले मतृक ई�र^ 
चKदलाई मारेको तथा Eनजको साथमा भएको 
गहनासमेत आफूहaले बाँडी Eलएको समेतको 
भए गरेको घटनाबारे एकले भनेको कुरा 
अक�ले भनेको कुरासँग वःततु: फरक नपन7 
गर^ घटनाबम लेखाई वारदात घटनामा आcनो 
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संल5नतालाई ःवीकार; एकापसमा पोल गर; 
बयान गरेको िःथDत छ । जनु कुरालाई मतृकले 
लगाउने गरेको नाकको फुल; ूDतवाद;मKयेकL 
ल;ला वाद;बाट बरामद भएको कुराले ूमािणत 
गरेको पाइPछ । ूःततु DमDसलमा लास भे(टएको 
अवःथा छैन, तापDन ूDतवाद;हSले घटनाको जनु 
घटनाबमस(हतको (ववरण उVलेख गर; लेखाई 
मौका तथा अदालतमा वारदात ःवीकार गर; 
बयान गरेका छन ् । पाँचजना ूDतवाद;हSले 
आफू कसूरमा साDबत भई अPय ूDतवाद;लाई 
पोल गरेको ]यहोराबाटै वारदात ःवभा(वकै ूतीत 
हPुछ । लास गायब पान̂ उ_ेँयले वषाbतको 
समयको चौलानी नद;मा लासलाई बगाई cदयd 
भनी ूDतवाद;हSले भनेको िःथDत र अवःथालाई 
(वचार गदाb लास नभे(टएको एउटा कुरामाऽ 
ूDतवाद;हSको Dनद�(षता ूमािणत हनेु आधार 
बg नसhने ।
 ईiर; चPदलाई कतb]य गर; मार; 
Dनजको साथमा रहेको नगद तथा गरगहना चोर; 
गर; बाँडेको देिखन आएकोले ूDतवाद;हS केशव 
राना, हकाb वाद;, ल;ला वाद;, धौला वाद; र भाट; 
वाद;समेतले आरो(पत कसूर गरेको प(ुl हनु 
आएकोले सोह;बमोिजम Dनज ूDतवाद;हSलाई 
mयानसnबPधीको १३(३) नं. बमोिजम  जPमकैद 
हनेु र चोर;को महलको १४(४) नं. बमोिजम 
सजाय हनेु र चोर;को १०(३) नं. बमोिजम 
ूDतवाद;हSबाट जाहेरवालालाई मतृकबाट लगेको 
धनमाल cदलाई भराई cदने ठहर ्याई गरेको 
दाच ुbला िजVला अदालतको DमDत २०६६।२।५ 
को फैसला सदर हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, महेPिनगरको DमDत २०६६।१२।२३ 
को फैसला Dमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछb । 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजकLर प5ुन नसhने ।

 ूDतवाद; केशव रानाको आमह 
एवं सVलाहबमोिजम मतृक ईiर; चPदलाई 
केशव रानाको DनयPऽणमा Dलने ूयोजनाथb 
ूDतवाद;मKयेका ल;ला वाद;, हकाb वाद;ले सSु 
घटनाबमदेिख मwृयपुयbPत (वDभg गDत(वDधमा 
संल5न भई मान̂ कायbसमेतका DमDसल संल5न 
ूमाणबाट खDुलरहेको देिखPछ । ू Dतवाद;मKयेका 
दईु म(हला धौल; वाद; ५१ वषbकL र भाट; वाद; 
६० वषbकL वxृा अवःथाको भएको र DनजहSको 
अपराधमा संल5न सPदभbमा अ.बं. १८८ नं. 
का अPतर ्वःत ु (व{मान देिखएकोसमेतबाट 
नेपाल;हSको औसत आयकुो प}रूआेयमा समेत 
(यनीहSलाई दश वषb कैद गदाb पDन Pयायको 
ूयोजन पूरा हनेु भएबाट ूDतवाद;हSमKये धौला 
वाद; र भाट; वाद;लाई माऽ जनह; १०(दश) 
वषb कैदको सजाय हनेु गर; ूःततु भएको 
रायसमेत मनाDसब नै देिखन आएकोले अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम ूःततु ग}रएको रायलाई पDन 
सदर ग}रcदएको छ । यी दईुजना बाहेक अPय 
ूDतवाद;हS ल;ला वाद; र हकाb वाद;ले मतृकलाई 
DनयPऽणमा Dलनेदेिख मwृयपुयbPत आपराDधक 
कायbमा ूwय� संल5नता रहेको त�य DमDसल 
संल5न रहेको त�य ूमाणसमेतबाट खDुलरहेको 
अवःथामा DनजहSलाई सजाय घटाउने गर; 
लगाएको सSु िजVला अदालतको रायलाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत,  महेPिनगरको राय 
मनाDसब नदेिखने ।
इजलास अDधकृत: हकb बहादरु �ेऽी
कn�यटुर: (वदषुी रायमाझी
इDत संवत ्२०७० साल माघ २२ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी  तक� राज भ�, 
०६८-WO-०५३४, उwूषेण, ह}रनारायण साह (व. 
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ूधानम7ऽी तथा मि7ऽप=रष@को कायाDलयसमेत
 Eनवेदकलाई नेपाल सरकार मि7ऽप=रष@को 
EमEत २०६८।४।४ को EनणDय तथा वािणLय 
तथा आपूEतD म7ऽालयको EमEत २०६८।४।९ 
को पऽानसुार दईु वषDको लाEग खाR संःथानको 
महाूब7धक पदमा EनयVु भई Eनजको पदावEध 
नै समाY भई =रट Eनवेदन Eनंूयोिजत हुँदा =रट 
Eनवेदनमा उठाइएको ू_ह`मा ूवेश ग=ररहन  
परेन । ूःततु =रट Eनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अEधकृत: देवीकुमारd चौधरd
कfgयटुर: (वदषुी रायमाझी
इEत संवत ्२०७० साल मj Eसर ९ गते रोज १ शभुम ्।
यसै ू कृEतमा Eनfन मlुाह`मा यसैअनसुार फैसला 
भएका छन:्

 § ०६८-MS-०४२९, ूEतषधे, ह=रनारायण 
साह (व. आपूEतD म7ऽालयसमेत

 § ०६८-MS-००१४,  अदालतको अपहेलना, 
ह=रनारायण साह (व. ूधानम7ऽी तथा 
मि7ऽप=रष@को कायाDलयसमेत

 § ०६८-WO-०४५३, उqूषेण, योगे7ि 
महतो (व. ू धानम7ऽी तथा मि7ऽप=रष@को 
कायाDलयसमेत

 § ०६८-WO-०४५४, उqूषेण, 

ूमीलाकुमारd यादव (व. ूधानम7ऽी तथा 
मि7ऽप=रष@को कायाDलयसमेत

 § ०६८-WO-०५५६, उqूषेण,  
ूमीलाकुमारd यादव (व. ूधानम7ऽी तथा 
मि7ऽप=रष@को कायाDलयसमेत

३
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी  तक� राज 
भ�, ०६८-MS-००१३, अदालतको अपहेलना, 
ूमीलाकुमारd यादव (व. वािणLय तथा आपूEतD 
म7ऽालयसमेत

 Eनवेsदकाका हकमा यस अदालतबाट 
जारd अ7त=रम आदेशानसुार महाूब7धकको 
हैEसयतले काम गनD कुनै बाधा अवरोध नगरेको, 
अदालतको आदेशको सfमान गनt तथा अपहेलना 
गनt मनसाय र कायD नरहे नभएको ूEतबuता              
देिख7छ । यस अदालतको अ7त=रम आदेशको 
प=रपालना नभएको ठोस आधार Eनवेsदकाले देखाउन 
नसकेको समेतका कारणबाट (वपvीह`लाई 
मागबमोिजम आदेशको अपहेलनामा कारवाहd र 
सजाय ग=ररहन ुनपनt ।
इजलास अEधकृत: देवीकुमारd चौधरd
कfgयटुर: (वदषुी रायमाझी
इEत संवत ्२०७० साल मj Eसर ९ गते रोज १ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक&, ०६८-CI-००९१, Eनषधेाwा, 
Eसपे7िबहादरु Eनरौलासमेत (व. ते॑थमु िजyला 
हमरजjु गाउँ (वकास सEमEतको कायाDलयसमेत
 परापूवD कालदेिख भोगचलन हुँदै आएको 
भEनए तापEन सावDजEनक`पमा सबैले उपभोग 
गदz आएको हाट बजार एवं आवास भवन, 

मि7दरह` योजनाबu`पमा EनमाDण हुँदै आएको 
अवःथा हुँदा सोलाई {यविःथत गनt बममा 
सावDजEनक`पमा जनताको संयVु भेलाबाट उV 
vेऽ {यविःथत गनुDपरेको र जीणD भै भqकन 
लागेको पाटdलाई सो ठाउँबाट हटाउन परेको 
भ}े २०६७।९।२ को बजार {यवःथापन 
सEमEतको बैठकले EनणDय गरेको EमEसल संल~न 
ूEतEल(पबाट देिखन  आउँछ । {यिVगत वा 
Eनजी`पमा Eनरौला ब7धहु`ले माऽ ूयोग गरd 
आएको भEनए तापEन Eनरौला ब7धहु`को माऽ 
हक रहे भएको भ}े qयःतो ूमाण Eनवेदकह`ले 
ूःततु गनD सकेको देिखएन । Eनवेदकको Eनवेदन 
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िजक6र एवं ू;यथ>ह@को Bलिखत जवाफबाट 
उF पाटH रहेको Iेऽ सावKजBनक@पमा ूयोग 
भैरहेको कुरामा (ववाद देिखएन । Qयविःथत गनS 
बममा पाटHलाई रVWेर मिXदर छेउमा BनमाKण 
गनS अवःथा रहेको भ[े ू;यथ> गाउँ (वकास 
सBमBत कायाKलयसमेतको Bलिखत जवाफको 
ूकरण ११ मा उ]लेख गरेको देिखXछ । 
पाटHलाई उF Iेऽबाट हटाउने वा BनमाKण नै 
हनु न^दने भ[े भनाई गाउँ (वकास सBमBत एवं 
बजार Qयवःथापन सBमBतको रहेको देिखदैँन । 
ःवाBम;व नै नरहेको र सावKजBनक@पमा ू योग हुँदै 
आएको गाउँ (वकास सBमBतको अBधकारIेऽBभऽ 
रहेको पाटHमा केवल ःथानीय जनताको (हतको 
लाBग योजनाबb @पमा बजारIेऽ Qयविःथत गनK 
लाBगएको र ू चBलत धमK परcपरालाई खलल ्पानS 
कायK नगeरएको भ[े ू;यथ>ह@को ःवीकारोिF 
रहेको छ । पाटH जीणK भई भि;कइसकेको भ[े 
देिखदँा भि;कइसकेको पाटH नहटाउन ुभ[े आदेश 
जारH गeरपाऊँ भ[े Bनवेदन दावी BनरथKक देिखदँा 
(ववा^दत पाटH भि;कइसकेको अवःथा रहेको 
र पाटH र पाटHले ओगटेको जjगाको हकदैया 
Bनवेदकह@मा रहेको ःथा(पत हनु सकेको 
नदेिखएको अवःथामा उF पाटHको रेखदेख एवं 
ममKत सcभार Bनवेदकह@ले नै गनK पाउनपुनS भ[े 
माग कानूनअन@ुपको नभएकोले Bनवेदन खारेज 
हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको 
BमBत २०६७।10।17 को आदेश Bमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अBधकृत: हeरहर पौs याल
इBत संवत ्२०७० साल असोज १४ गते रोज २ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-CI-००९३९, Bनषधेाzा, 

शिशकुमार चौरBसया (व. िज]ला िशIा कायाKलय, 

पसाK वीरगXजसमेत
 अःथायी अवBध भ[ाले तो(कएको Bनि{त ्
समयावBधलाई जनाउने र छ म(हनाको लाBग 
माऽ अःथायी BनयिुF पाएको Bनवेदकले ःथायी 
अवBधसरह कायKरत ्र(हरहन पाउने भ[े कानूनत: 
Bम]ने कुरा भएन । साथै अःथायी िशIक पदमा 
BनयिुF गनुKपदाK िशIा BनयमावलH, २०५९ को 
Bनयम ९७ (१) बमोिजम eरF दरबXदH पदमा 
िज]ला िशIा कायाKलयबाट ूमािणत गराएरमाऽ 
BनयिुF गनुKपनS Qयवःथा रहेकोमा सोसमेत नगरH 
एवं ऐ. BनयमावलHको Bनयम २२(च) अनसुार 
(व�ालय BनरHIक वा िज]ला िशIा कायाKलयबाट 
तोकेको QयिF छनौट ू(बयामा रा�पुनSमा 
सोबमोिजम भए गरेको अवःथासमेत नदेिखदँा 
कानूनले BनधाKरण गरेको ू(बया पूरा नगरH 
Bनवेदकलाई अःथायी अवBधको लाBग तो(कएको 
समयसीमासमेत समा� भईसकेको अवःथामा 
Bनषधेाzाको Bनवेदनबाट BनरXतर सेवा पाउनपुनS 
भनी Bनषधेाzाको आदेश जारH गरH पाउने माग 
Bलई आएको ूःततु पनुरावेदन कानूनअन@ुपको 
नदेिखदँा Bनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अBधकृत: हeरहर पौs याल
कc�यटुर:  ूमेबहादरु थापा 
इBत संवत ्२०७० साल असोज १४ गते रोज २ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६९-CI-००३६, लेनदेन, 

राजेWरH लोध (व. सनुरावती लोध
 आमा Bसधनाको म;ृयपु{ात ् Bनजको 
नाउँको चल अचल सcपि� यी ूBतवादHले 
अपतुालHको @पमा ूा� गरेको भ[े देिखदैँन । 
हालैको बकसपऽको अपतुालHको मा�यमबाट 
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स4पि7 ूा9 गनु; अलगअलग अवःथा हनु ् । 
आमाबाट बकसपऽ पाउन ुअपतुालF खान ुहो भनी 
तक;  गन; KमLने पKन देिखएन । ू NयथP ू KतवादFले 
आमा Kसधना लोKधनको अपतुालF खाएको भRे 
तSय ःथा(पत हनु नसकेको अवःथामा माKथ 
उLलेख गTरएको लेनदेन Vयवहारको २२ नं. को 
कानूनी Vयवःथाअनसुार यी पनुरावेदक वादFले 
ूNयथPउपर लेनदेनको Kबगो भराई पाऊँ भनी 
दावी गन; KमLने  नदेिखने ।
 अपतुालF हनु मतृकको कसैलाई 
कुनै Vयहोराले हक हःता^तरण नगTरएको 
Kनता^त Kनजी स4पि7 हकवाला वा हकदार 
वा पालनपोषणकता;समेतका अपतुालFको 
महलaारा Kनधा;Tरत ू(बयाबाट ःवाKमNव सरेको       
देिखनपुनc । 
 वादFकै साdी सRुर लोधले अदालतसमd 
बकपऽ गदा; Kसधनाले राजेeरFबाट f. 

२,५०,०००।– Kलएको जानकारF छैन, 
राजीनामामा सहFछाप गरेको पKन थाहा छैन, 

पैसा iदएको देखेको होइन भनी बकपऽ गरेको 
देिखदँा आkनै साdीको बकपऽबाट पKन वादF 
दावी समKथ;त भएको नपाइँदा वादFले ू KतवादFबाट 
साँवा lयाज भराई Kलन पाउने ठहर ्याएको सfु 
fप^देहF िजLला अदालतको KमKत २०६८।२।८ 
को फैसला उLटF गरF वादF दावी पpुन नसqने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको KमKत 
२०६८।९।१७ को फैसला Kमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अKधकृत: कृंणूसाद पौडेल
इKत संवत ्२०७० साल माघ १२ गते रोज १ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६९-CI-०१२१, जpगा 

नामसारF गTरपाऊँ, रामकृंण कायz (व. च^िकृंण 
कायzसमेत
 (क.नं. २६८ र ९५१ को जpगाको 
हकदार स4ब^धमा (ववाद रहेको अवःथा हुँदा 
यसरF हकबेहकमा ू | उiठसकेको अवःथामा हक 
बेहकमा Kनण;य गन; स4बि^धत िजLला अदालतमा 
नाKलस गन; जान ुभनी सनुाई  iदने भनी गTरएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला ^यायोिचत 
देिखने ।
 का^छ} कायzको नाममा रहेको 
जpगा पनुरावेदक रामकृंण कायzको नाममा 
एकलौटFfपमा नामसारF गनc गरF मालपोत काया;लय, 

भ~परुबाट भएको KमKत २०६८।२।१७ को 
Kनण;यलाई बदर गरF हक बेहकमा नाKलस गन; 
स4बि^धत िजLला अदालतमा पठाउने गरF सोहF 
अदालतबाट सनुाइiदने गरF पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट KमKत २०६८।११।१५ मा भएको 
फैसला Kमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अKधकृत: कृंणूसाद पौडेल
क4�यटुर:  (वदषुी रायमाझी
इKत संवत ्२०७० साल माघ १२ गते रोज १ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६९-CI-०२९७, उNूषेण 
परमादेश, (वजेश गाईज ु(व. हTरहर पोखरेलसमेत
 ूा9ा�अनसुार सबैभ^दा बढF अ� 
इ^िलआमी Nवायनाले ूा9 गरेको, दोॐो ःथानमा 
कैलाश राई र तेॐोमा पनुरावेदक आफू परF करार 
िशdकमा आफू छनौट नभएपKछ स4पूण; परFdा 
ू(बया नै बेरFतपूव;क भएको भनी आफ� ले प(हला 
ःवीकार गरF आफू सहभागी भएको परFdालाई 
नै बेरFतको भयो भRे Kनवेदन िजक�र यिु~स�त ्
नदेिखने ।
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 तो(कएको ू(बयाबमोिजम स<ा=लत 
पर@Aामा पर@AाथCलाई तो(कएको पदा=धकार@बाट 
ूदान गGरएको अH Gरट =नवेदनको रोहबाट 
पर@Aण हनेु (वषय नभएकोले ूःततु =नवेदनको 
रोहबाट =नरोपण गनN =मOने नदेिखने ।
 (ववादसँग सSबिTधत िशAक =नयिुV 
करार सेवाको भएको र सामदुा(यक (वWालयको 
GरV दरबTद@मा करारमा िशAक =नयिुV गनX 
सSबTधमा िशAा =नयमावल@, २०५९ को =नयम 
९७ ले ू (बया =नधाNरण गGररहेको र =नयमावल@को 
उV कानूनी ^यवःथाबमोिजम भएको =नयिुV 
ू(बयामा िशAक सेवा आयोग, =नयमावल@को 
कानूनी ूावधान अ=नवायǸ पमा पालना गनaपनX 
भb =मOने नदेिखने ।
इजलास अ=धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कSiयटुर:  (वदषुी रायमाझी
इ=त संवत ्२०७० साल माघ १२ गते रोज १ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६९-CR-०५०५, 
बTद@ूoयAीकरण, सौरभ राणा (व. होमनाथ =सटौला
 ूoयथC =नवेदकलाई (हरासतबाट मVु  
गGरpदन ुभनी िजOला ूहर@ कायाNलय, सनुसर@का 
नाममा बTद@ूoयAीकरणको आदेश जार@ गर@ 
पनुरावेदक सौरभ राणालाई अदालतलाई छलछाम 
गनX =न(हत उrेँय राखी कुनै कामकारवाह@ नगनN 
नगराउन सचेत गराएको देिखTछ । (हरासतबाट 
मVु गGरएको भ=नएको ^यिV खानतलासी गदाN 
ूहर@ कायाNलयमा नै भे(टएको सTदभNमा अब 
उूाTत यसूकारको कामकारवाह@ नहोस ् भbे 
हेतलेु पनुरावेदक सौरभ राणालाई सचेतसSम 
गराएको अवःथा हुँदा पनुरावेदन अदालत, 

(वराटनगरको उV आदेश Tयायोिचत नै देिखन 

आउने 
इजलास अ=धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कSiयटुर:  (वदषुी रायमाझी
इ=त संवत ्२०७० साल माघ १२ गते रोज १ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-CR-०६७३, ॅxाचार, 

(वपीनकुमार आले (व.नेपाल सरकार
 राyसेवकले नzल@ शैिAक ूमाणपऽ 
पेश गनुN ःवयम ्मै ॅxाचारजTय कायN भएको 
र (वशेष अदालतले उOलेख गरेको पनुरावेदक 
तारा राजभ|डार@ (काक~) समेत (व`� ूoयथC 
नेपाल सरकार भएको (नेकाप २०६५ असोज, 

=न.नं. ७९७४, प�ृ ६८७) ॅxाचार मrुामा यस 
अदालतबाट ू=तपाpदत नजीरसमेतका आधारमा 
^यिVगत फाइल संल�न रहेको ूमाणपऽ 
नzल@ देिखएमा कसूरदार ठहनX नै हुँदा सोतफN  
प=न पनुरावेदकको िजक�र प�ुनस�ने देिखन     
नआउने ।
 पनुरावेदक ू=तवाद@ (वपीनकुमार 
आलेलाई तoकाल@न ॅxाचार =नवारण ऐन, 

२०१७ को दफा १२ को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा 
२९(२) बमोिजम सजाय हनेु ठहर गर@ (वशेष 
अदालत, काठमाड�बाट =म=त २०६८।३।२३ 
मा भएको फैसला =मलेकै देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अ=धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कSiयटुर:  (वदषुी रायमाझी
इ=त संवत ्२०७० साल माघ १२ गते रोज १ शभुम ्।

११
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६३-CI-१०६१, अंशबTडा 
शेषप=छको बकसपऽ, रमेश परु@ (व. ौीमती गीता 
परु@ =सलवालसमेत
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 वाद4ह6को आ:ना बाब ु झमुनाथ 
परु4को भाग (हःसामा पनC आउने गठुE जFगा 
एवं कोष रकम सJपिL जे जःतो अवःथामा रहे 
भएको छ सोह4 अवःथामा रहने गर4 ूOतवाद4 
OडQल4नाथ परु4ले Oनजी गठुEका जFगाह6 OबबT 
गर4 गठुE सUालन गनC राखेको अWयकोष 
रकममा समेत सबै अंिशयारह6को नाम समावेश 
गर4 कोषबाट ूा[ हनेु \याजबाट गठुE सUालन 
गर4 भाग (हःसाअनसुार उपभोग गनC पाउने गर4 
तायदाती फाँटवार4मा उिQलिखत जFगाह6म_ये 
Oनजी गठुEका जFगा एवं कोषमा समेत सबै 
अंिशयारह6को हक हनेु ठहर ्याई वाद4ह6ले 
समेत झमुनाथ परु4बाट शेषपOछको बकसपऽमा 
उिQलिखत cयहोराबमोिजम सJपिL पाउने गर4 
स6ु िजQला अदालतले गरेको फैसला केह4 उQट4 
हनेु ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
OमOत २०६३।६।२४ को फैसला Oमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अOधकृत: हlरहर पौn याल 
कJoयटुर:  (वदषुी रायमाझी
इOत संवत ्२०७० साल भदौ २५ गते रोज ३ शभुम ्। 

इजलास नं. ६

मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु काक� र मा.�ा.�ा.
डा.�ी भरतबहादरु काक�, ०६६-CI-०९६८, 
Oनषधेाsा, नtदराज पोखरेल (व. िजQला (वकास 
सOमOत, भिपरु झापासमेत
 िजQला ूा(वOधक कायाCलयको कायC 
सJपv ूOतवेदनलाई आधार Oलई कायC सJपv 
भएको भvे आधारमा पनुरावेदन, अदालतबाट 
ूःततु Oनवेदन खारेज गनw आधार Oलए पOन उx 
ूOतवेदनमा पनुरावेदकले िजकTर Oलएको वनw 

िचया (वकास OनगमOभऽको बाटो ममCतको कायC 
सJपv भएको भvे देिखदैँन भने अक�तफC  बाटो 
(वःतारलगायतको कुनै पOन कुरा उx ू Oतवेदनबाट 
खQुन आएको देिखदैँन । पनुरावेदकले उx िचया 
बगानबा(हरको बाटो ममCतको कायC सJपv भएको 
बगानOभऽको बाटो (वःतार कायC बाँकT रहेको 
भvे कुरा उQलेख गरेको अवःथामा आवँयक 
बzुनपुनw कुरा बझुी OनणCय गनुCपनwमा केवल िजQला 
ूा(वOधक कायाCलयको अःप| ूOतवेदनलाई माऽ 
आधार Oलई lरट Oनवेदन खारेज गनw गरेको स6ु 
फैसला Oमलेको नदेिखदँा बदर गlर}दएको छ । 
पनुरावेदन िजकTरसमेतमा िचया बगानबा(हरको 
जFगामा माऽ बाटो ममCत कायC पूरा भएको 
बगानOभऽको बाटो (वःतार गनw ूबल सJभावना 
अझै रहेको भvे देिखदँा नागlरक अOधकार ऐन, 

२०१२ को दफा १७(२) बमोिजम जाँचबझु गर4 
आवँयक जो जे बzुनपुछC बझुी पनु: OनणCय गनुC 
भनी पनु: इtसाफका लाOग पWह6लाई ताlरख 
तोकT ूःततु OमOसल स6ु पनुरावेदन अदालत, 

इलाममा पठाई }दने ।
इजलास अOधकृत: रामूसाद भ�राई
कJoयटुर: चtिा OतमQसेना
इOत संवत ्२०७० साल फागनु १३ गते रोज ३ शभुम ्। 

एकल इजलास

१
मा.�ा.�ी क"ाण �े$, ०७०-WO-०७४४, 

उ�ूषेणसमेत, सtुदरपOत देवीसमेत (व. मनोज 
चौधर4 कलवारसमेत
 आफूले Oलएको ऋण OतनुC बझुाउनपुनw 
ूारिJभक दा(य�व ऋणीको हनेु र सगोलमा 
हुँदाको ऋण सगोलको सJपिLबाट समेत OतनुC 
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बझुाउनपुन7 ह9ुछ । मनोज >मौ ःवयं ऋणी भई 
ऋण >लई सोबापतको असूलJ ू(बयामा >नजकै 
नाममा रहेको सOपिQ >ललाम गरेर सOपिQ ूाS 
गनT स(कने कुरा ःपUै रहेको र सोबाट असूल हनु 
नसVने भए कानूनबमोिजम सगोलको सOपिQसमेत 
पबनसVने अवःथा रहेकोमा ऋणी मनोज 
>मौकै नाउँको सOपिQबाट असूल गरेकोलाई 
कानून(वपरJत भZ न>म[ने ।
इजलास अ>धकृत: अ>नलकुमार शमाT
कOaयटुर: क[पना बतbला
इ>त संवत ्२०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी �काश व�ी, ०७०-WO-०२७९, 

उfूषेणसमेत, बhिूसाद पराजलुJ (व. रःमी 
चापागाjसमेत
 छोरा, अ(ववा(हत छोरJ वा ःवाःनीले 
आफm  आजTन गरेको वा आफूखशुी गनT पाउने 
सOपिQबाट बाब ुर लोnनेले आफूखशुीले >तoरhदए 
ज>तमाऽ >लन पाउँछ । fयःता छोरा, अ(ववा(हता 
छोरJ वा ःवाःनीको आqनो आजTनको वा आफूखशुी 
गनT पाउने सOपिQ रहेनछ भने fयःतालाई बाब ुवा 
लोnनेको धनमा हक नपगेुसOम धरपकड गनT प>न 
हुँदैन भZे कानूनी sयवःथा रहेको छ । ऋण 
खाँदा उtवलकुमार चापागाjको संलnनता रहेको 
भनी >नवेदकले सोको ूमाण ूःततु गनT सकेको   
देिखएन । >लखत sयहोरामा समेत प>त उtवल 
चापागाjको संलnनता रहेको भZे नदेिखएको र 
लोnनेले आफूखशुी >तनT मuूर गरेको अवःथामा 
बाहेक >नजको सOपिQमा रोकछेक गन7 अवःथा 
प>न भएन । >नवेदकले एकासगोलको प>तले 
गरेको sयवहारमा ौीमतीको हक लाnने अवःथा 
रहेको भZे ूU ूमाण आधारबेगर साधारण 
अदालतबाट ूमाणको (ववेचना भै फैसला हनेु 

कुरामा oरटvेऽमा ूवेश गरेको देिखयो । साथै 
ूःततु oरटvेऽबाट >म>सल संलnन रहेको सOपूणT 
ूमाण बझुी यो यसको हका>धकार vेऽ>भऽ पन7 
भZे तwयगत >नणTय गनTसमेत न>म[ने हुँदा >नवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारJ गनT ूfयथxहyबाट 
>लिखत जवाफ मगाइरहनपुन7 देिखएन । ूःततु 
oरट >नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ>धकृत: हoरहर पौ{ याल
कOaयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ>त संवत ्२०७० साल असोज १८ गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी �काश व�ी, ०७०-WO-०४८१, 

उfूषेण परमादेश, यवुराज पौडेल (व. लोकसेवा 
आयोग के9िJय कायाTलय, अनामनगर काठमाड�
 लोकसेवा आयोग के9िJय कायाTलयको 
उि[लिखत सूचनामा >नजामती सेवा ऐन, २०४९ 
(तेॐो संशोधन) अ�यादेश, २०६९ को दफा 
२५ �ारा ूदQ कानूनी हक हनन ्भएको भZे 
>नवेदकको भनाई सOब9धमा (वचार गदाT ऐनको 
दफा २१, २२, २४, २४क, २४ख, २४ग, 
२४घ का बढुवाका शतTसOब9धमा कुनै संशोधन 
गदाT fयःतो संशो>धत sयवःथा एक वषTप>छ माऽ 
लागू हनेु भZे उ[लेख भएको देिखदँा ऐनको 
दफा २४घ१क एक वषTप>छ माऽ लागू हनेु 
भZे >नवेदन sयहोरासँग सहमत हनु स(कएन । 
दफा २४घ१क दफा २४घ को उपदफा नभई 
ःवत9ऽ कानूनी sयवःथा रहेको र >नजामती सेवा 
ऐनको तेॐो संशोधन हुँदा उ� दफामा संशोधन 
भएको नभई राजपऽा(�त कमTचारJको जे�ता 
र कायTसOपादन मू[या�न�ारा हनेु बढुवाका 
शतTसOब9धमा थप कानूनी sयवःथा गoरएको     
देिखने ।
 >नजामती सेवा ऐन, २०४९ को ू ःतावनामै 
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4नजामती सेवाका शत9स:ब;धी =यवःथा गनB 
उDेँयले यो ऐनको तजु9मा गHरएको भLे उMलेख 
भएबाट अिPतयारूाR 4नकाय =यवःथा(पकाले 
आवँयकता र उपयUुतासमेतका आधारमा 
4नजामती सेवाको गठन सVालन र सेवाका 
शत9हX तोYनसYने नै हुँदा ःवत;ऽ दफाको 
Xपमा ऐनको दफा २४घ१क ले दफा २५ bारा 
ूदc कानूनी अ4धकारमा ू4तकूल ूभाव पारेको 
अवःथा देिखएन। साथै, ता4लमको ूमाणपऽ पेश 
गन9 भ4नएको काय9ले 4नवेदकको कुनै मौ4लक 
हक हनन ्भएको भL 4मMने प4न नदेिखदँा Hरट 
4नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ4धकृत: कृंणूसाद पौडेल
क:nयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ4त संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी �काश व�ी, ०७०-WO-०४८७, 

उsूषेण परमादेश, च;दादेव शYुलसमेत (व. 

ौीमती मीना शYुलासमेत
 ;यायका ला4ग अदालत ू वेश गरेको लामो 
समयपuात ्अदालतका तहतहका फैसलाबमोिजम 
स:पिc ूाR गनB बममा कानूनको ू(बयाअनXुप 
ब;डा मचुMुकास:ब;धी कारवाहw गन9 फैसला 
अ;यथा नभएस:म मDुा दोहोर ्याई पाऊँ भLे 
4नवेदन (वचाराधीन रहेकै आधारमा रोYन उU 
कानूनी =यवःथासमेतका आधारमा ;यायोिचत र 
मना4सब नदेिखने ।
 ब;डा मचुMुका घर जzगा रहेकै ःथान 
काठमाड{ महानगरपा4लका वडा नं. १० मा 
भएको देिख;छ । उU मचुMुकामा वडा नं. 

१० कै =यिUहX सा}ी बसी काठमाड{ 
महानगरपा4लकाका कम9चारwसमेत रोहवरमा रहेको 
पाइ;छ । 4नवेदक ू4तवादwका वाHरससमेत ब;डा 

मचुMुका हुँदा मौजूदा रहेको ब;डा मचुMुकाबाट 
देिखन आउँछ । समम ब;डामचुMुकाको अ�ययन 
गदा9 बाटो रहेको उcरतफ9  मPुय मोहडा कायम 
गरw नरमकरम 4मलाई तफ9  स:ब;धमा गोलाबाट 
छु� ्याई फैसलाअनXुप ब;डा छु� याएको    
देिख;छ । साथै, मDुा दोहोर ्याई पाऊँ भLे 
4नवेदनमा यस अदालतबाट अि;तम 4नण9य हुँदा 
अ;यथा भएमा ःवाभा(वकXपमा सोहwबमोिजम हनु 
हाल भएको ब;डामचुMुकाले कुनै असर पान9सYने 
प4न देिखदैँन । यसरw ऐन र 4नयमको रwत 
परु ्याई काठमाड{ िजMला अदालतबाट 4म4त 
२०७०।४।२१ मा भएको ब;डा मचुMुका सदर 
गनB गरw भएको काठमाड{ िजMला अदालतको 
4म4त २०७०।७।८ र पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको 4म4त २०७०।८।२० को आदेश 
कानूनस�त ्देिखने ।
इजलास अ4धकृत: कृंणूसाद पौडेल
क:nयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ4त संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

अ"िरम आदेश

१
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह, ०७०-WO-

०८०७, उsूषेण, लआमणूसाद अमवाल (व. ऊजा9 
म;ऽालयसमेत
 4नवेदक नेपाल (व�तु ूा4धकरणको 
सVालक स4म4तको सदःय पदमा 4म4त 
२०६९।१२।२९ मा 4नयUु भएको देिखएको   
छ । नेपाल (व�तु ूा4धकरण ऐन, २०४१ को 
दफा ९(४) मा ×मनोनीत सदःयको काय9काल 
४ वष9को हनेु× भLे कानूनी =यवःथा रहेकोमा 
सो काया9व4ध नपzुदै 4नजलाई २०७१।१।१२ 
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मा सो पदबाट अवकाश 9दएको देिख=छ । 
कानूनले तोकेको पदावAधभ=दा अगावै के कुन 
आवँयकता परJ Aनजलाई सो पदबाट हटाउन ु
परेको हो सोको कुनै वःतगुत आधार र कारण 
नखलुाई सो पदबाट अवकाश 9दएको देिखदँा 
ऊजाR म=ऽालयको उT २०७१।१।१२ को 
AनणRय उT कानूनी Vयवःथा(वपरJत हुँदा सो 
AनणRयबाट Aनवेदकको सं(वधान र कानूनूदZ 
हकमा आघात प\ुन गई स]ालक सAमAतको 
पदबाट अवकाश 9दँदा Aनवेदकलाई अपूरणीय 
^Aत हनुस_ने हुँदा AमAत २०७१।१।१२ को 
ऊजाR म=ऽालयको AनणRय तथा २०७१।१।१२ 
को अवकाशस`ब=धी पऽ कानूनीaपमा उपयTु 
र ऽ(ुटपूणR देिखदँा ूःततु bरटको टुcो नलागेस`म 
सो AनणRय र पऽसमेत कायाR=वयन नगनुR नगराउन ु
र Aनवेदकलाई पूवRवत ्कामकाज गनR 9दन ुभनी 
सव��च अदालत AनयमावलJ, २०४९ को Aनयम 
४१(१) बमोिजम (वप^ीहaका नाममा अ=तbरम 
आदेश जारJ हनेु । 
इAत संवत ्२०७१ साल जेठ १६ गते रोज ६ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल, ०७०-WO-०७८६, 

उlूषेण, र(वना थापा भजेुल (व. पनुरावेदन अदालत, 

पोखरासमेत
 यस अदालतबाट Aनवेदक ूभाकुमारJ 
Aधतालसमेत (वan पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु 
भएको उlूषेण मoुामा नेकाप (२०६८ अp ११, 
Aन.नं. ८७१३, पsृ १८१२) मानो छु(tएको 
Aभu बसेका VयTले पAछ (ववाह गरJ vयाएका 
ौीमती र Aनजबाट ज=मेको छोराछोरJलाई समेत 
अंिशयार संxयामा घटबढ गनz AनणRय गनुRपनz 
भuे Aनयमको मनसाय रहेको नदेिखने भuे 
ूAतपा9दत Aसnा=तअनaुपको देिखन नआएकोले 

Aनवेदकको Aनवेदनउपरको कारवाहJ िजvला 
अदालत AनमायवलJ, २०५२ को Aनयम ७८(ख) 
उvलेख भएबमोिजम कानूनी ू(बया पूरा गरJ 
गनुR भनी पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट AमAत 
२०७१।१।४ मा भएको आदेश अक� आदेश 
नभएस`मका लाAग कायाR=वयन नगनुR नगराउन ु
भनी सव��च अदालत AनयमावलJ, २०४९ को 
Aनयम ४१ बमोिजम (वप^ीहaका नाममा 
अ=तbरम आदेश जारJ हनेु । 
इित संवत ्२०७१ साल जेठ ८ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल, ०७०-WO-०७८२, 

उlूषेणसमेत, अAधवTा ौीूसाद पि}डत (व. 

Vयवःथा(पका संसदको संसदJय सनुवुाइ सAमAत
=यायपbरष��ारा AनयिुTको लाAग 

Aसफाbरश भएका VयिTहaलाई सव��च 
अदालतको =यायाधीशहaको aपमा ःवीकार गनz 
वा नगनz स`ब=धमा कानूनबमोिजमको आवँयक 
ू(बया र सोस`ब=धी अनसु=धान गनz िज`मेवारJ 
संसदJय सनुवुाइ सAमAतलाई रहेको कुरामा 
दईु मत हनु नस_ने भए पAन Aसफाbरश गनR 
=याय पbरष�का सदःयहaलाई सो स`ब=धमा 
सAमAतसम^ बोलाउन ूथम �(�मै सं(वधान, 

संवैधाAनक पर`परा, संसदJय लोकताि=ऽक 
ूणालJको मयाRदा तथा =यायपाAलकाको ःवत=ऽता 
समेतसँग मेल खाने नदेिखएकोले सो स`ब=धमा 
संसदJय सनुवुाइ सAमAत�ारा अिxतयार गbरएको 
ू(बया स�याउन पनz भए स�याई सनुवुाइको 
कायR अगाAड बढाउनपुनz भए पAन =याय पbरष�का 
सदःयहaलाई यस ूयोजनको AनAमZ संसदJय 
सनुवुाइ सAमAतसम^ उपिःथत हनु नबोलाउन ु
र (वan ख=डको उिvलिखत =याय पbरष� 
सिचवालयसमेतले सो ूयोजनको AनAमZ =याय 
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प5रष8का सदःयह=लाई संसद@य सनुवुाइ 
सBमBतसमD उपिःथत हनुजाने भनी पऽाचार 
नगनुL नगराउन ुभनी सव��च अदालत Bनयमावल@, 
२०४९ को Bनयम ४१ बमोिजम (वपDीह=का 
नाममा अQत5रम आदेश जार@ हनेु । 
इBत संवत ्२०७१ साल जेठ २ गते रोज ६ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी सुशीला काक�, ०७०-WO-०७८३, 

ूBतषधे, (ववेक आले (व. ूधानमQऽी तथा 
मिQऽप5रष8को कायाLलयसमेत २३
 (वपDीह=[ारा ग5रने BनरQतर हडताल 
तथा घेराउ जःता कायLले तथा (वBभ^ आQदोलन 
वा कायLबमह=को घोषणाबाट नेपाल पयLटन 
बोडLको दैBनकb कायL सcालनमा बाधा अवरोध 
पdुने भै अQतराL(eय Dेऽमा नेपालको छ(व धBमलो 
हनेु र आQत5रक र बाg पयLटनमा ूhयD असर 
पनi हुँदा BमBत २०७१।२।१२ गतेसkम नेपाल 
पयLटन बोडLको दैBनक कायL सcालनमा hयःता 
कुनै पBन ू कारको बQद, हडताल, घेराउलगायतका 
कुनै बाधा अवरोध जःता आQदोलनको कायLह= 
नगनुL नगराउन ुभनी सव��च अदालत Bनयमावल@, 
२०४९ को Bनयम ४१(१) बमोिजम (वपDीह=को 
नाउँमा अQत5रम आदेश जार@ हनेु ।
इBत संवत ्२०७१ साल जेठ २ गते रोज ६ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी, ०७०-WO-०७७५, 

उhूषेण, देवीूसाद बराल (व. वािणoय तथा 
आपूBतL मQऽालयसमेत
 Bनवेदकलाई (कटान गर@ qदएको BमBत 
२०६९।१२।१५ को Bनयिुsमा २ वषLको लाBग 
भ^े देिखQछ । सो २ वषLको अवBध नपdुदै BमBत 
२०७१।१।१६ को BनणLयअनसुार अवकाश 
qदएको भ^े  देिखदँा ूथम u(vमा नै Bनयिुsको 

करारमा उिwलिखत अवBधको पूवL नै Bनंकाशन 
गरेको कायL ूाकृBतक Qयायको BसzाQत(वपर@त 
हनु गएको देिखएकोले यस अदालतबाट 5रट नं. 

०६८-WO-०५९९ को उhूषेणयsु परमादेशको 
आदेशमा उwलेख ग5रएका त{यसँग ूःततु 
Bनवेदनको त{य Bमwदोजwुदो देिखदँा उs 
२०७१।१।१६ को अवकाश qदएको |यहोराको 
BनणLय हाल कायाLQवयन नगनुL नगराउन ु भनी 
सव��च अदालत Bनयमावल@, २०४९ को Bनयम 
४१(१) बमोिजम (वपDीह=का नाउँमा अQत5रम 
आदेश जार@ हनेु ।
इBत संवत ्२०७१ साल जेठ १३ गते रोज ३ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी, २०७० सालको 
5रट नं. ०७०-WO-०७९३, उhूषेण, इQिबहादरु 
Bथङसमेत (व.  यवुा तथा खेलकुद मQऽालयसमेत
 Bनवेदकबाट पेश भएको नेकाप २०६८, 

अ� ७, Bन.नं ८६४४;  नेकाप २०६९ अ� ५, 

Bन.नं. ८८२३, नेकाप  २०७०, अ� ६, Bन.नं. 

९०२० मा ूBतपाqदत कानूनी BसzाQतह=लाई 
सव��च अदालत, Bनयमावल@, २०४९ को Bनयम 
४२(२) बमोिजम (वपDीह=बाट पेश भएका 
बहसको सQदभLमा उs नजीरह=ले ूःततु 
Bनवेदनमा (वषयाQतर छ छैन भ^े (व�षेणको (वषय 
रहे पBन Prima Facie =पमा उs नजीरह=लाई 
इQकार गनi आधार नदेिखदँा संयsु इजलासमा 
राखी दबैु पDह=को बहस सु̂ ुपनi भएकोले BमBत 
२०७१।२।२६ सkमको लाBग Bनवेदकह=लाई 
पदमsु ग5रएको BमBत २०७१।२।२ को 
पऽको कायाLQवयन नगनुL नगराउन ुभनी सव��च 
अदालत Bनयमावल@, २०४९ को Bनयम ४१(१) 
बमोिजम अQत5रम आदेश जार@ हनेु ।
इBत संवत ्२०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शभुम ्।
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 § यसै ूकृ9तको २०७० सालको ;रट 
नं. ०७०-WO-०७९२, उ@ूषेण, 

यवुराज लामा (व.  यवुा तथा खेलकुद 
मFऽालयसमेत भएको मJुामा प9न 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

७
मा.�ा.�ी चोले� शमशेर ज.ब.रा., २०७०-
WO-०८१५, उ@ूषेणसमेत, नरबहादरु बढुासमेत 
(व. पनुरावेदन अदालत, बागलङुसमेत
 नातातफW  (ववाद देिखएको भYे आधारमा 
वाद[ द[पक बढुा, \दपेFि बढुा, ू9तवाद[ नरबहादरु 
र बिुझएक_ टोपल[ घतaसमेतको 9ड.एन.ए. 

पर[cण गराउने गर[ भएको सdु बागलङु 
िजeला अदालतको 9म9त २०७०।११।५ 
को आदेश बदर गनf गर[ पनुरावेदन अदालत, 

बागलङुबाट भएको 9म9त २०७१।१।४ को 
आदेश मJुामा एकैपटक ूमाण बhुन स(कने भYे 
माFय 9सiाFत(वपर[त देिखदँा यो ;रट 9नवेदनको 
टुkो नलागेसlम कायाWFवयन नगनुW नगराउन ुभनी 
ू@यथaहdका नाममा सव��च अदालत, 9नयमावल[, 
२०४९ को 9नयम ४१(१) बमोिजम अFत;रम 
आदेश जार[ हनेु ।
इ9त संवत ्२०७१ साल जेठ २१ गते रोज ४ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी चोले� शमशेर ज.ब.रा., २०७०-
WO-०८१६, उ@ूषेणसमेत, हेमचFि झा (व. 

पनुरावेदन अदालत, जनकपरुसमेत
 ;रट 9नवेदक वाद[ तथा ू @यथaहd ू 9तवाद[ 
भएको धनषुा िजeला अदालतमा च9लरहेको अंश 
मJुामा मान ु छु(sएको 9म9त तथा अंशबFडा भए 
नभएको सlबFधमा नै (ववाद रहेको अवःथामा 
धनषुा िजeला अदालतबाट 9म9त २०७०।९।२ 

मा भएको तायदाती फाँटवार[ 9लने आदेशलाई 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट बदर  गरेको 
देिखयो । अंश मJुामा वाद[ले अंश पाउने नपाउने 
सlबFधमा िजeला अदालतबाट ू माणको मूeयाwन 
भई 9नणWय हनेु र @यःतो कायWलाई मलुकु_ ऐन, 

अ.बं. १७ नं. को 9नवेदनबाट हःतcेप गनW 
न9मeने हुँदा पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
9म9त २०७१।२।१ मा भएको आदेश हाल 
कायाWFवयन नगनुW नगराउन ुभनी सव��च अदालत 

9नयमावल[, २०४९ को 9नयम ४१(१) बमोिजम 
अFत;रम आदेश जार[ हनेु ।
इ9त संवत ्२०७१ साल जेठ २१ गते रोज ४ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी चोले� शमशेर ज.ब.रा., २०७०-
WO-०८१८, उ@ूषेणसमेत, चाँदनीदेवी झा (व. 

पनुरावेदन अदालत, राज(वराजसमेत
 ;रट 9नवेदकले जाहेर[ \दई कारवाह[ चलेको 
ू@यथa पंकज झा ू9तवाद[ रहेको बह(ुववाहमा 
सजाय गरेको कुरा सyर[ िजeला अदालतको 9म9त 
२०६७।२।१३ को फैसलाबाट देिखइरहेको 
अवःथामा सyर[ िजeला अदालतबाट भएको 9म9त 
२०७०।१०।२१ को तायदाती फाँटवार[ मा{ने 
आदेशलाई बदर गनf गर[ पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजबाट 9म9त २०७१।१।१५ मा भएको 
आदेशले िजeला अदालतमा च9लरहेको अंश मJुामा 
असर प{ुनस|ने देिखएकोले पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजबाट उ} 9म9त २०७१।१।२५ मा 
भएको आदेश हाल कायाWFवयन नगनुW नगराउन ु
भनी सव��च अदालत 9नयमावल[, २०४९ को 
9नयम ४१(१) बमोिजम अFत;रम आदेश जार[ 
हनेु । 
इ9त संवत ्२०७१ साल जेठ २१ गते रोज ४ शभुम ्।
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१०
मा.�ा.�ी चोले� शमशेर ज.ब.रा., २०७०-
WO-०८६१, उ8ूषेण, हरेराम साहसमेत (व. 

ःवाः@य तथा जनसंDया मEऽालयसमेत
 मGयमाHल Iेऽीय ःवाः@य सेवा 
KनदLशनालय, हेटNडाको आSनै पदःथापना गनL 
KनणWयलाई KमKत २०७०।१२।१२ मा संशोधन 
भएको ऐनको आधारमा बदर गनL गर^ KमKत 
२०७०।१२।३ मा भएको KनणWयबाट यी 
Kनवेदकह`लाई अपूरणीय IKत पbुन जाने देिखदँा 
स(ुवधा सEतलुनको f(gकोणबाट ू ःततु Kनवेदनको 
अिEतम टुhो नलागेसiम (वपIी मGयमाHल 
Iेऽीय ःवाः@य सेवा KनदLशनालय, हेटNडाको KमKत 
२०७०।१२।३ को KनणWय त8काल कायाWEवयन 
नगनुW नगराउन ुभनी (वपIीह`का नाउँमा सव��च 
अदालत Kनयमावल^, २०४९ को Kनयम ४१(१) 
बमोिजम यो अEतnरम आदेश जार^ हनेु ।
इKत सवत ्२०७१ साल जेठ २९ गते रोज ५ शभुम ्।

११
मा.�ा.�ी जगदीश शमा# पौडेल, २०७० सालको 
nरट नं. ०७०-WO-०८०३, उ8ूषेण, बटुकलाल 
ौेs (व. िजtला ूहर^ कायाWलय, िचतवनसमेत
 Kनवेदन uयहोराबाट नै Kनवेदकको छोराको 
ौीमती (वपIीको Kनवेदनबाट अंशसiबEधी 
(वषयमा िजtला ूहर^ कायाWलय, िचतवनबाट 
Kनवेदकलाई धरपकड गरेको भwे देिखदँा 
स(ुवधा सEतलुनको f(gबाट सो कायW रोxनपुनL 
देिखदँा Kनवेदकलाई देवानी (वषयमा Kलएर कुनै 
(कKसमको धरपकड र पबाउसमेत नगनुW भनी 
सव��च अदालत Kनयमावल^, २०४९ को Kनयम 
४१ बमोिजम (वपIी िजtला ूहर^ कायाWलय, 

िचतवनको नाउँमा अEतnरम आदेश जार^ हनेु ।
२०७१ साल जेठ १४ गते रोज ४ शभुम ्।

१२
मा.�ा.�ी जगदीश शमा# पौडेल, nरट नं. 

०७०-WO-०८२२, उ8ूषेणसमेत, राम(वलास 
मसुहरसमेत (व.  संघीय माKमला तथा ःथानीय 
(वकास मEऽालयसमेत
 उपेिIत, उ8पीKडत र दKलत वगW उ8थान 
(वकास सKमKत (गठन) आदेश, २०५४ अनसुार 
Kनवेदकह`लाई सदःय पदमा मनोनयन गnरएको 
र सो आदेशको दफा ३(३) अनसुार मनोनीत 
सदःयह`को पदावKध ४ वषWको हनेु र पनु: 
मनोनयन हनुसxने देिखEछ । 8यसैगर^ सोह^ 
आदेशको दफा ४ अनसुार सरकारले आवँयक 
देखेमा राजपपऽमा सूचना ू कािशत गर^ सKमKतमा 
सदःयह` थपघटसमेत गनWसxने uयवःथा गरेको                            
देिखEछ । Kनवेदकह`लाई KमKत २०७१।१।४ 
मा Kनंकाशन गनL KनणWय गनुWपूवW ःपgीकरणसमेत 
नसोधी ूाकृKतक Eयायको Kस�ाEत(वपर^त KमKत 
२०७१।१।७ को पऽबाट Kनंकाशन गनL गर^ 
पऽ �दएको देिखएको र Kनंकाशन गदाW राजपऽमा 
सूचना ूकािशत गनुWपनLमा सो कायW(वKधसमेत पूरा 
नगर^ Kबनाआधार कारण Kनंकाशन गरेको भwे 
Kनवेदकह`को माग भएको हुँदा यो Kनवेदनको 
अिEतम (कनारा नभएसiम हाल Kनवेदकलाई 
�दएको KमKत २०७१।१।७ को पऽ कायाWEवयन 
नगनुW र यो Kनवेदनको अिEतम टुhो नलागेसiम 
Kनवेदकह`लाई उ� पदमा यथािःथKतमा काम 
गनW गराउन �दन ु भनी (वपIीह`को नाउँमा 
सव��च अदालत Kनयमावल^, २०४९ को Kनयम 
४१(१) बमोिजम अEतnरम आदेश जार^ हनेु ।
इKत संवत ्२०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम ्।
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रीत/बेरीत आदेश

१
स.".#ा.%ी दामोदर"साद शमा( र  मा.#ा.%ी 
जगदीश शमा( पौडेल, ०७०-RE-०००६, कत67य 
9यान, :संहबहादरु तामाङसमेत (व. नेपाल सरकार  
 ू:तवादBहC :संहबहादरु तामाङ, सा(हला 
तामाङ र पाDदेन तामाङले अनसुEधान अ:धकारB 
एवं अदालतमा समेत आरो(पत कसूरमा इEकार 
रहB बयान गरेको देिखEछ । वारदातःथलमा 
यी ू:तवादBहCको उपिःथ:त नदेिखएको एवं 
मतृकलाई कत67य गरB मान6मा :नजहCको 
संलWनता एवं षY यEऽकारB भ:ूमकासमेत रहेको 
:म:सल संलWन त\काल ूा] ूमाण कागजातबाट 
नदेिखएको अवःथामा :नज ू:तवादBहCलाई 
मलुकु_ ऐन, अ.बं. ११८(२) बमोिजम पपु6eको 
ला:ग थनुामा राf े गरB सCु :सEधपुाDचोक 
िजDला अदालतबाट भएको आदेशलाई सदर 
गनh गरB पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट :म:त 
२०७०।२।३ मा भएको आदेश :मलेको 
नदेिखदँा बदर गkरlदएको छ । अब, ू:तवादBहC 
:संहबहादरु तामाङ, सा(हला तामाङ र पाDदेन 
तामाङलाई प:छ ूमाण बmुदै जाँदा ठहरेबमोिजम 
हनेु नै हुँदा :नज ू:तवादBहCलाई अEय मoुाबाट 
थनुामा राf नपनh भए यस मoुाबाट अ.बं.४७ नं. 
बमोिजम ताkरखमा राखी पपु6e गनू6 ।
इ:त संवत ्२०७१ साल जेठ १४ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.#ा.%ी रामकुमार "साद शाह र मा.#ा.%ी 
देवे6गोपाल %े7, ०७०-RE-०१५१, बै(sङ 
कसूर,   ौीरामूसाद ला:मछाने (व. नेपाल सरकार
 ू:तवादB बैu कमा गैरकाय6कारB सvालक 

रहेको अवःथामा शेयर:धतो राखी ऋणी (वजयकुमार 
ौेxलाई ऋण ूवाह गरेको देिखएको र :नज 
ऋणीले आफूले :लएको ऋणको साँवा zयाजसमेत 
च{ुा गkरसकेको भ|े ू:तवेदक नेपाल रा} 
बैu कले पनुरावेदन सरकारB वक_ल काया6लय, 

ल:लतपरुलाई :म:त २०७०।५।२६ मा प.सं. 

ब~स:ुब/एन:ब डेःक/(व(वध/६/७०/७१ को 
पऽ लेखी जानकारB lदएको तथा कजा6 lदने नेपाल 
ब�लादेश बैu कले प:न यी ू:तवादB ौीरामूसाद 
ला:मछानेलाई :म:त २०७०।५।२४ मा लेखेको 
Ref No. NB: LRD/813/2013 को :म:सल 
संलWन पऽसमेतबाट बैu कको ऋण च{ुा भई 
फरफारक भइसकेको भ|े देिखएकोले त\काल 
ूा] ूमाणबाट :नज ू:तवादB कसूरदार हो भ|े 
(व�ास गनh मना:सब आधार (व�मान रहेको 
नदेिखएको हुँदा :नजलाई मलुकु_ ऐन, अ.बं. ११८ 
नं. को देहाय २ बमोिजम थनुामा राखी पपु6e गन6 
मना:सब नदेिखदँा :म:त २०६९।८।१८ र :म:त 
२०७०।६।७ को आदेश बदर गkरlदएको छ 
। प:छ ूमाण बmुदै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेु नै 
हुँदा र यी :नवेदक ू:तवादBको उमेर ६४ वष6 
नािघसकेको र :नजलाई (व:भ| ूकारको रोग 
लागी कारागारमाफ6 त (व:भ| अःपतालबाट समय 
समयमा उपचारसमेत गराइरहेको देिखएकोले 
:नजको शारBkरक र ःवाः�य अवःथासमेतलाई 
(वचार गरB हाल :नजलाई मलुकु_ ऐन, अबं ४७ नं 
बमोिजम साधारण ताkरखमा राखी मoुाको पपु6e 
गनू6 ।
इ:त संवत ्२०७१ साल जेठ १४ गते रोज ४ शभुम ्।
यसै ूकृ:तका :न�न मoुाहCमा प:न यसैअनसुार 
आदेश भएका छन:् 

 § ०७०-RE-०१४८, बै(sङ कसूर,   
ौीरामूसाद ला:मछाने (व. नेपाल सरकार
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 § ०७०-RE-०१४९, बै(8ङ कसूर,   
ौीरामूसाद लाAमछाने (व. नेपाल सरकार

 § ०७०-RE-०१५०, बैE (कङ कसूर,   
ौीरामूसाद लाAमछाने (व. नेपाल सरकार

 § ०७०-RE-०१५२, बैE (कङ कसूर,   
ौीरामूसाद लाAमछाने (व. नेपाल सरकार

३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी देवे�गोपाल 
�े�, ०७०-RE-०१४१, बैE (कङ कसूर, 

देवनारायण अनामिण ौेJ (व. नेपाल सरकार
  Aनवेदकलाई पपुLMको AनAमO 

धरौट माग भई धरौटT रकमसमेत बझुाई सकेको 
अवःथा देिखएको र पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
AमAत २०७०।७।२९ को आदेशमा अ.बं. ६५ 
नं. बमोिजम वारेस रा_ अनमुAत ̀दननपनa मनुाAसब 
कारण उcलेख भएको नदेिखएकोले उd आदेश 
बदर गeर`दएको छ । अब Aनवेदक/ूAतवादT 
ःवयं उपिःथत हनुपनa अवःथा भई उपिःथत हनु 
आदेश ̀दएको अवःथामा उपिःथत हनेु गरT वारेस 
`दए Aलई वारेस रा_ अनमुAत `दनू ।
इAत संवत ्२०७१ साल जेठ २३ गते रोज ६ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी देवे� गोपाल �े� र मा.�ा.�ी जगदीश 
शमा# पौडेल, ०७०-RE-०२२६, अंश, jिबहादरु 
शाहT ठकुरT (व. रlकुमारT शाहT
 ूAतवादT रlकुमारT शाहTको लAलतपरु 
िजcला अदालतमा अंश माना चामलसमेतको 
मmुा दायर भएको कारणबाट Aनवेदक वादT 
jिबहादरु शाहTको काःकn िजcला अदालतमा 
प(हले अंश मmुा दायर भई  सोउपर पनुरावेदन 
अदालत, पोखरामा पनुरावेदन पeररहेको अवःथामा 
अिघcला मmुा Aनवेदक jिबहादरु शाहT वादT भई 
चलेको अंश मmुा देिखएकोले पAछ परेको मmुाको 
कारणबाट Aनवेदक pिबहादरु शाहT भई चलेको 
अंश मmुा मलुतवी रा_ Aमcने नदेिखदँा पनुरावेदक 
रlकुमारT शाहTसमेत र ूrयथs Aनवेदक वादT 
jिबहादरु शाहT भएको मmुा rयहाँ अदालतबाट 
AमAत २०७०।९।२३ मा मलुतवी रा_ ेगरेको 
आदेश Aमलेको नदेिखदँा बदर गeर`दएको छ 
मcुतवीबाट जगाई कानूनबमोिजम गनूL ।
इAत संवत ्२०७१ साल जेठ १६ गते रोज ६ शभुम ्। 

 


