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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १
६ र ८ नं. र (वहावरVको महलको १, ८, ९क
र १० नं. का ूावधानहu नेपालको अMतQरम
सं (वधान, २०६३ को धारा १२, १३, १६, १८,
ँ ा
१९, २०, २२ र २९ सँग बािझएको नदे िखद
मागबमोिजमको आदे श जारV हुने अवःथा
भएन । ूःतुत दुबै Qरट Iनवेदनहu खारे ज
हुने ।
इजलास अIधकृत: दVपक ढकाल
क@युटर: रानु पौडेल

िवशेष इजलास
१

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा.श्री भरतबहादरु काकीर्,

०६७-WS-००६९, ००५३, उ8ूेषण/परमादे श,

र@भादे वी ौे D (व. गोपालकृंण ौे Dसमेत,
अIधवKा ूवीणता वःतीसमेत (व. ूधानमMऽी
तथा मिMऽपQरषRको कायाTलयसमेत

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

(वहावरVको महलको १ नं. बमोिजम
हाडनाताIभऽ (ववाह हुन गएकोमा लोZने
ःवाःनीलाई छु ]^ाई _दनुपन` र सोहV महलको ८
नं. ले झुcयानमा परV (ववाह हुन गएकोमा 8यःतो
झुcयानमा परV (ववाह गन`ले मdूर नगरे (ववाह
बदर हुनसcने fयवःथा गरे को हुँदा सो fयवःथाले
्
म(हलालाई बाँन पाउने हकमा आघात पुरयाएको
भk नIमlने ।
बहु(ववाह गरे मा 8यःतो (ववाह दnडनीय
माऽ नभई ःवत: बदरको fयवःथा हुनपु न` भनी
(वहावरVको महलको ९, ९क र १० नं. को
ु r ऐन,
बदरको माग रहे तफT (वचारगदाT मुलक
(वहावरVको महलको ९ र ९क ले Iनिtत गरे को
अवःथामा बाहे क 8यःतो अपराधजMय कायT गरे मा
सोहV महलको १० नं. ले बहु(ववाहलाई दnडनीय
अपराधको uपमा ःवीकार गरV बहु(ववाहको
कायTलाई नै Iनu8सा(हत गन` ूयास गरे को
छ । कानूनले बहु(ववाहलाई बिजTत गदाTगदw
कसै ले (ववाह गरे मा 8यःता fयिKलाई कानूनको
उlलxन गरे बापत दnड सजाय हुने fयवःथा
गरे को अवःथामा 8यसरV सजायको fयवःथा
गरे को (वधा(यकr कानूनको औिच8यमा ूवेश गनT
नIमlने ।
ु r ऐन, अंशबMडाको महलको १, २,
मुलक
४, ५, ८ र १९(२) नं., अपुतालVको महलको

२

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ, मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर् र मा.न्या.प्रा.डा.श्री भरतबहादरु काकीर्,
०६८-WS-००७५, उ8ूेषण/परमादे श, अIधवKा

चौधरVसमेत
जगदे श
काठमाडसमेत

(व. वीर

अःपताल,

पदपूIतT गदाT सावTजIनकuपमा (वापन
ूकाशन गराउने ूावधानहuसमेत लागू गनुT
गराउनु भनी (वपीहuका नाउँमा परमादे श जारV
गQरपाउँ भkे Iनवेदन िजकrर रहे तफT (वचार गदाT
िच(क8सा (वान रा(य ूIतDान (िशक सेवाका
शतT तथा सु(वधास@बMधी) IनयमावलV, २०६४
को Iनयम ९ मा खुlला वा आMतQरक ूIतयोIगता
परVाको मायमबाट उ@मेवारको छनौट गदाT
T न` गरV fयवःथा
सावTजIनकuपमा (वापन गनुप
ँ ा िच(क8सा (वान रा(य ूIतDानमा
भएको दे िखद
QरK रहे का िशक पदमा खुlला वा आMतQरक
ूIतयोIगताारा पदपूIतT गदाT सावTजIनकuपमा
(वापन हुँदैन(क भनी काlपIनक धरातलमा रहV
T न` कुनै िःथIत छै न । सावTजIनकuपमा
शा गनुप
(वापन ूकाशन गन` कानूनी दा(य8व स@बिMधत
Iनकायको भएको र पद QरK भएमा कानूनमा
fयवःथा भएबमोिजम सावTजIनकuपमा (वापन
ूकाशन गन` कानूनी दा(य8व स@बिMधत Iनकायको
भएको र पद QरK भएमा कानूनमा fयवःथा

1

सवच अदालत बुले(टन २०७1, असोज

- १

nयवसायीह;ले िजकuर 9लनुभएको N9तपू9त8 रकम
ँ ा 9नवेदकको
सAबPधमा केहS बो9लरहनुपनr नदे िखद
8 नr अवःथाको
मागबमोिजमको आदे श जारS गनुप
ँ ा ूःतुत Xरट 9नवेदन खारे ज
(वvमानता नदे िखद
हुने ।
इजलास अ9धकृत: (वwनाथ भxराई
कAdयुटर: (वकेश गुरागाe

भएबमोिजम साव8ज9नक;पमा (व=ापन हुने नै
हुँदा हालसAम पदपू9त8को कुनै सूचना नै नभएको
अवःथामा 9नवेदकह;को हक हनन् हुने अवःथा
नभएकोले िच(कFसा (व=ान रा(Hय ू9तKान
(िशNक सेवाका शत8 तथा सु(वधासAबPधी)
9नयमावलS, २०६४ को 9नयम ७, ३६ तथा
३८(१)(क) का कानूनी ूावधानह; नेपालको
अPतXरम सं (वधान, २०६३ को १३(३) को
ू9तबPधाFमक वाZयांश, धारा २१ र १३८ सँग
बािझएको नदे िखएकोले मागबमोिजम आदे श जारS
हुनसZने अवःथा नभएबाट ूःतुत Xरट 9नवेदन
खारे ज हुने ।
इजलास अ9धकृत: दSपक ढकाल
कAdयुटर: (वकेश गुरागाe

इ9त सं वत् २०७० साल भदौ २६ गते रोज ४ शुभम् ।

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
प्रा.डा.श्री भरतबहादरु काकीर्, Xर.नं. ०६८-CR-

०३८८, जबज8ःती करणी, नेपाल सरकार (व.

बामदे व जोशी

१६ वष8 नािघसकेर बा9लग भएप{ात्
पटकपटक ू9तवादSसँग करणी भएको र सो
करणी इछा(व;|को भए पी9डत ू9तवादSले
8 नr वा अ;लाई भ~ुपनrमा सो केहS नगरS
गनुप
पी9डतको कोठामा ू9तवादS र पी9डत आपिpजनक
अवःथामा भे(टएप9छ र ूहरS चौकuमा कुरा
न9मलेप9छ माऽ जबज8ःती करणीको जाहे रS
परे को दे िखन आएको अवःथालाई जबज8ःती
करणीको वारदात भएको भ~ न9मkने हुँदा सु;
कैलालS िजkला अदालतको फैसला उkटS गरS
ू9तवादSलाई अ9भयोग दावीबाट सफाइ दने
्
पुनरावेदन अदालत, दपायलको 9म9त
ठहरयाएको
ँ ा सदर
२०६८।२।९ को फैसला 9मलेको दे िखद
हुने ।
इजलास अ9धकृत: (वwनाथ भxराई
कAdयुटर: (वकेश गुरागाe

इ9त 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 ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, Xर.नं. ०६९-WH०००४, बPदSूFयNीकरण, सरःवती

उपाjयाय
पPथी (व. नेपालS सेनाको गोरख बZस गुkम
मुकाम जनकपुर, धनुषासमेत

रकम तथा सु(वधाह; सAबिPधत
9नकायबाट कानूनबमोिजम ूदान गXरने (वषय
भएको दे िखन आउँछ । नेपालS सेनामा काय8रत्
रहे को nयिo बेपpा भई 9नजको िःथ9त अ=ात
रहे को अवःथामा 9नजको हकवालाले पाउनुपनr
रकम वा सु(वधा कमबेशी भयो वा नेपालS सेनामा
काय8रत् nयिo बेपpा भएको कारण कुनै थप रकम
सु(वधा वा N9तपू9त8समेत पाउनुपनr अवःथा भएर
नपाइएको िःथ9तमा सो सAबPधमा अलsगै दावी
9लने (वषय हुन आउँछ । यस िःथ9तमा ूःतुत
बPदSूFयNीकरणको 9नवेदनमा (वtान कानून

इ9त सं वत् २०७० कािpक १२ गते रोज ३ शुभम् ।

३

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.
श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., Xर.नं. ०७०-WO-

०६२७, उFूेषण/परमादे श, मुकेशराज काले

(व. ूधानमPऽी तथा मिPऽपXरषको काया8लयसमेत

2

सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १
सTझौता भएकोमा रामेQर यादवउपर ॅ`ाचारको
कसुरमा (वशेष अदालतमा <म<त २०७०।५।९
मा मुpा दायर भई सोहH <म<तबाट <नज ःवत:
<नलTबनमा परे कोले उिYलिखत काय7सTपादन
सTझौताबमोिजम ऽैमा<सक तथा प<छYलो ६
म(हनाको काय7सTपादन मूYयाhन हुन नसकr \रj
हुन आएको नेपाल (वEुत ूा<धकरणको काय7कारH
<नदI शक पदमा वैकिYपक उTमेUवारको Zपमा
<सफा\रश भएका <नवेदक मुकेशराज काWलेलाई
तOकाल <नयुिj kदई कामकाज गन7 लगाउनु भनी
(वपPीहZको नाउँमा परमादे शको आदे श जारH
हुने ।
इजलास अ<धकृत: ह\र कोइराला
कTuयुटर: अ<मररv महज7न

नेपाल सरकार, ऊजा7 म9ऽालयबाट <म<त
२०६८।८।१५ मा ूकािशत सूचनाअनुसार
नेपाल (वEुत ूा<धकरणको काय7कारH <नदI शक
पदको ला<ग <लइएको खुला ू<तःपधा7Oमक
परHPामा रामेQर यादव मुRय उTमेUवार र यी
<नवेदक मुकेशराज काWले वैकिYपक उTमेUवारको
ँ ैन ।
Zपमा <सफा\रश भएकोमा (ववाद दे िखद
नेपाल (वEुत ूा<धकरणको काय7कारH <नदI शक
पदका मुRय उTमेUवार रामेQर यादव ॅ`ाचारको
कसुरमा <म<त २०७०।५।९ मा <नलTबनमा
परे को कारणबाट नेपाल सरकार, ऊजा7 म9ऽालय
र रामेQर यादवबीच <म<त २०७०।१।१२ मा
सTपb काय7सTपादन सTझौताबमोिजम ऽैमा<सक
तथा प<छYलो ६ म(हनाको काय7सTपादन मूYयाhन
हुन नसकेको अवःथामा रामेQर यादव नेपाल
(वEुत ूा<धकरणको काय7कारH <नदI शक पदमा
बहाल रहH रहे को भb न<मYने हुँदा वैकिYपक
उTमेUवारको Zपमा <सफा\रश भएका यी <नवेदक
मुकेशराज काWलेलाई \रj रहे को काय7कारH
<नदI शक पदमा तOकाल <नयुिj kदनुपनIमा नेपाल
(वEुत ूा<धकरणको काय7कारH <नदI शक वा
महाूब9धकको सेवाको शत7 तथा सु(वधासTब9धी
(व<नयमावलH, २०६१ मा <म<त २०७०।५।१६
मा सं शोधन गरH नेपाल सरकारको सहसिचव
7 कुमार काकmलाई नेपाल (वEुत ूा<धकरणको
अजुन
काय7कारH <नदI शकको पदमा कामकाज गन7
खटाउने गरH मि9ऽप\रषUबाट भएको <म<त
२०७०।५।१७ को <नण7य बU<नयतपूण7 रहे को
दे िखने ।
नेपाल (वEुत ूा<धकरणको काय7कारH
<नदI शक पदमा मुRय उTमेUवार रामेQर
यादवलाई नेपाल सरकार, मि9ऽप\रषoको <म<त
२०६९।८।१९ को <नण7यानुसार <नयुिj
गरH नेपाल सरकार, ऊजा7 म9ऽालय र रामेQर
यादवबीच २०७०।१।१२ मा काय7सTपादन

इ<त सं वत् २०७१ साल साउन १४ गते रोज ४ शुभम् ।

४

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार् र मा.न्या.श्री
जगदीश शमार् पौडेल, \र.नं. ०६८-WO-०९२२,

ँयामसु9दर सु<तहार (व. िशPा
म9ऽालय, केशरमहल, काठमाड|समेत
परमादे श,

<नवेदक ँयामसु9दर सु<तहारले एसएलसी
परHPा पास गरH ूाथ<मक तहको िशPक पदमा
काय7रत् रहे को अवःथामा शैिPक जनशिj (वकास
के9ि, सानोkठमी, भjपुरबाट स~ा<लत ूाथ<मक
िशPक ता<लमका (व<भb चरणमा सहभागी भई
२०६३ सालमा १० म(हने सेवाकालHन ता<लम पूरा
गरे को <म<सल सं लन ूमाणहZको ू<त<ल(पबाट
दे िख9छ । (वEालयमा काय7रत् िशPकहZलाई
kदइने यःतो सेवाकालHन ता<लमबाट ूाथ<मक
तहमा काय7रत् िशPकहZको आधारभूत Pमता
् ँ दछ । ता<लममा
अ<भवृ( गन7लाई मpत पुरयाउ
रािखएको (वषय एवं पूणा7h जे जःतो रािखएको
भए ताप<न ता<लमको उpेँय भनेको काय7रत्
सं ःथामा आब जनशिjको Pमता अ<भबृ(
7 ो साथै <नजहZको काम, कारवाहHलाई नयाँ
गनुक

3

सवच अदालत बुले(टन २०७1, असोज

- १

सदर हुने ।
इजलास अ4धकृत: ममता खनाल
कklयुटर: मि6जता ढु }ाना

4स5ा6त, ूणाल9 एवं सीपको (वकास हुने गर9
Bदइने DयावहाFरक Gान हो । यसले कुनै प4न
सं ःथामा कायMरत् जनशिQलाई पुनताMजगी ूदान
गदMछ । तर उच माUय4मक िशVा पFरषXबाट
सYा4लत दशजोड दुई (१०+२) एवं 4ऽभ ुवन
(व_(व`ालयबाट सYा4लत ूमाणपऽ तहको
अUययन गFरने ूािGक कोषMबाट (व`ाथaहbलाई
मुcय सै 5ाि6तक Gान ूदान गनd गFर6छ ।
eयसै ले सेवकाल9न ता4लमलाई ूािGक कोषMसरह
समानःतरमा राखी समकVता 4नधाMरण गनM
न4मhने ।
इजलास अ4धकृत: हFर कोइराला
कklयुटर: (वकेश गुरागाm

इ4त सं वत् २०७१ साल वैशाख १४ गते रोज १ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
सुशीला काकीर्, ०६७-MS-०००९, अदालतको

अवहे लना,

राईसमेत

कोिशया

चौधर9

(व. 4सं हबहादुर

ूमाण पेश नगद~ यी 4नवेBदकाको वाFरस
नारायणदास ौे ले अदालतबाट तो(कएको 4म4त
२०६८।३।१६ को ताFरख गुजार9 बसेको
दे िख6छ भने (वपVीहb 4सं हबहादुर राईले
२०६७।१२।२४ को तथा दे वीमाया कटु वालले
२०६८।१०।१९ को ताFरख गुजार9 हाल
दुबै पVले ताFरख गुजार9 सकेको र कानूनको
ँ ैन ।
kयाद4भऽ सो गुळक
े ो ताFरख थमाएको दे िखद
अवहे लनालगायतका कुनै फौजदार9 मु ामा आनो
दावी ूमािणत गनd भार दावी 4लने पVउपर नै
हुनेमा 4नज 4नवेदकले दावी ूमािणत नगद~ ताFरख
गुजार9 बसेको र कानूनको kयाद4भऽ थमाएको
प4न नदे िखएको एका4तर छ भने उQ समाचार
ूकाशन गनd राजधानी दै 4नक, यसका समाचारदाता,
सkपादक र ूकाशकलगायत कसै उपर दावी 4लन
ँ ा समाचारपऽउपर दावी
सकेको समेत नदे िखद
नै नभएको अवःथामा ूःतुत 4नवेदनबाट कुनै
कारवाह9 गनM 4मलेन । दुबै पVले ताFरख गुजार9
बसेकोले अ.बं . १७९ नं. बमोिजम ूःतुत मु ा
4डस4मस हुने ।
इजलास अ4धकृत: ममता खनाल

इ4त सं वत् २०७१ साल असार ३२ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं . १
१

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
सुशीला काकीर्, ०६७-CI-०६१९, लेनदे न, 4बनोद
चौधर9 कलवार (व. सतो चौधर9 कलवार

पुनरावेदक
ू4तवाद9ले
4म4त
२०६०।६।२४ को 4लखतको साँवा tयाज
वाद9लाई बुझाएको भनी पेश गरे को 4म4त
२०६१।११।१३ को भरपाईलाई कvतd
्
वाद9 दावीबमोिजम सावाँ tयाज भराई
ठहरयाई
Bदन र ू4तवाद9ले कvतd भरपाई पेश गरे को
ठहरे काले कvतd कागजको १० नं. को कानूनी
Dयवःथाबमोिजम 4बगो खुलेकोमा सो 4बगोको
सयकडा २५ का दरले हुने अz जर9वाना
M नd हुँदा सोबमोिजम पुनरावेदक ू4तवाद9
गनुप
4बनोद चौधर9लाई b.४५,७९३।- जर9वाना हुने
्
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको 4म4त
ठहरयाएको
ँ ा
२०६६।४।११ को फैसला 4मलेकै दे िखद

इ4त सं वत् २०७१ साल वैशाख १४ गते रोज १ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०७०-RC-००७०, कतMDय
4

सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १
3यान, नेपाल सरकार (व. भुपाल 9ल:बु
वारदात हुँदाको अवःथामा आफूले
गरे को कायDको ूकृ9त र पGरणाम छु JKाउन
नसMने गरN ू9तवादN भ ुपाल 9ल:बुको मान9सक
सOतुलन 9ब9मएको नभई सामाOय अवःथाको
दे िखएकोले धनकुटा िजVला अदालतको फैसला
उVटN गरN अ9भयोग माग दावीबमोिजम ू9तवादN
भ ुपाल 9ल:बुलाई सवDःवस(हत जOमकैदको सजाय
्
हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, धनकुटाको
फैसला अOयथा दे िखन नआउने ।
ु \ ऐन, अ.बं . १८८ नं. बमोिजम कम
मुलक
सजायको राय `यa गदाD मा9थ उVलेख भएका
(व9भb कारणहcमdये के कःता कारणहcको
(वeमानता रहे को छ भbे कुराहc खुलाई
OयायकताDले सजाय घटाउने राय `यa गरे को
हुनपु दDछ । 9म9सलबाट दे िखएको तgयलाई
एकातफD पOछाएर OयायकताDलाई िचhमा लागेको
भbे माऽ आधारमा सजाय कम गनD 9मVदै न ।
साथै OयायकताDलाई िचhमा लाjने भbे कुरा
9नरपेkcपमा मनोगत हुन सMदै न । OयायकताDले
कानूनबमोिजम 9नधाDरण भएको सजायलाई कम
गदाD सजाय कम हुनपु नl आधार र कारणहcको
(वmेषण गरN 9नंकषDमा पुगेको हुनपु नl ।
भ(वत`य हो (क जःतो नदे िखएकोले
यःतो पटकपटक 3यान मानl जःतो कायD गनl
`यिaलाई कानूनले हुने सजायभOदा घटN सजाय
गदाD Oयाय कानून एवं पी9डत र 9नजको पGरवारू9त
Oयाय नहुने हुँदा अOय लगाउ मुqामा `यa
भएको आधार उVलेख गरN पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाले ू9तवादN भ ुपाल 9ल:बुको हकमा `यa
गरे को रायसँग सहमत हुन नस(कने ।
इजलास अ9धकृत : भिकालN पोखरे ल
क:tयुटर : मिOजता ढु vाना

४

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०७०-RC-००७४, कतD`य

3यान, नेपाल सरकार (व. लालबहादुर सुतपराई
ू9तवादN लालबहादुर सुतपराई कामको
9सल9सलामा (वदे श भारत गएको अवःथामा
9नजको ौीमती शम{ला सुतपराईसँग पी9डत
चOिबहादुर चOदले अनुिचत यौन स:बOध राख्न
दे उ भनी मान9सकcपमा तनाव }दने गरे को र
वारदातको 9म9त २०६८।१२।२९ गतेको }दन
प9न चOिबहादुर चOदले ू9तवादNको घर कोठामा
9नजको ौीमतीसँग अनै9तक स:बOधको ूयास
गरे को जGरयाबाट ूःतुत वारदात हुन पुगेको
ु Oदा अगा9ड चOिबहादुर
दे िखOछ । वारदात हुनभ
चOदले ू9तवादNको घरमा 9नजको ौीमतीको
सं वेदनशील अv समाउनेलगायतका कायD गरे को
D हादुर गुcङले घरको ढोकामा बसी
र मृतक पूणब
9भऽ बा(हर गGररहे को दे खी स:झाई बुझाई गदाD
D हादुर गुcङ
भनाभन भएको र तपात् 9नज पूणब
र चOिबहादुर चOदउपर तसाDउने उqेँयले भcवा
बOदुक ूहार गरे को भbे बयान अदालतमा समेत
गरे को दे िखOछ । ू9तवादNले गरे को बयान 9नजको
ौीमती एवं उa वारदातको कारक पkको
cपमा रहे क\ शम{ला सुतपराई मगरले अदालतमा
गरे को बकसपऽबाट प9न पु(
हुन आएको
छ । घटनाका पी9डत चOिबहादुर चOदले समेत
घटना घJने समयभOदा अगा9ड ःथानीय पसलमा
पूणब
D हादुर गुcङ, ू9तवादN लालबहादुर सुतपराई
र आनाबीचमा ू9तवादNको ौीमतीसँगको
अनै9तक यौन स:बOधका बारे मा (ववाद
भएको तgय उVलेख गद अदालतमा उपिःथत
भई बकपऽ गरे को दे िखOछ । यसरN मृतक
पूणब
D हादुर गुcङ र पी9डत चOिबहादुर चOदले
आनो ौीमतीसँग अनै9तक स:बOध राख्ने गरे को

इ9त सं वत् २०७१ साल असार २० गते रोज ६ शुभम् ।
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मौकामा ब7चरो जःतो जोिखमी हVतयारले VनमJम
त@रकाले टाउको क7चट जःतो सं वेदनशील
ःथानमा ूहार गर> ह~या गरे को अवःथा हुँदा
ु W ऐन,
Vनज ूVतवाद> टxूसाद Vनरौलालाई मुलक
Mयानस6ब7धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम
्
ते॑थुम
सवJःवस(हत ज7मकैद हुने ठहरयाएको
िजoला अदालतको VमVत २०६९।६।७ को
्
फैसला सदर हुने ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत,
धनकुटाबाट VमVत २०६९।११।१५ मा भएको
ँ ा साधक सदर हुने ।
फैसला Vमलेको दे िखद
इजलास अVधकृत: भिकाल> पोखरे ल
क6tयुटर: रामशरण VतVमoसेना

भ5े स6ब7धमा (ववाद भएको र सोह> (ववादको
प@रणामःवCप आबोश वा आवेगमा आई ब7दुक
ूहार गदाJ पूणब
J हादुर गुCङको Mयान गएको
अवःथासमेतलाई मPयनजर राखी ऐनबमोिजमको
सजाय गदाJ चक पनU दे िखएकोसमेतका आधार र
कारण खोल> ूVतवाद> लालबहादुर सुतपराईलाई
ु W ऐन, अदालती ब7दोवःतको १८८ नं.
मुलक
बमोिजम १३(ते॑) वषJमाऽको सजाय गनJ `यa
गरे को पुनरावेदन अदालत, bदपायलको राय
मनाVसब नै दे िखने ।
ूVतवाद> लालबहादुर सुतपराई मगरले
ूहार गरे को भCवा ब7दुकको छराJ घाँट>मा लागी
ु W ऐन,
पूणब
J हादुर गुCङको Mयान गएतफJ मुलक
Mयानस6ब7धीको महलको १ नं. बमोिजमको
कसुर अपराधमा सोह> महलको १३(१) नं.
बमोिजम सवJःवस(हत ज7मकैदको सजाय र
पीVडत च7िबहादुर च7दको Mयान मानU उlोग
ु W ऐन, Mयानस6ब7धीको महलको १
गरे तफJ मुलक
र १५ नं. बमोिजमको कसुर अपराधमा सोह>
महलको १५ नं. बमोिजम ५ वषJ कैदको सजाय
ठहर गरे को कैलाल> िजoला अदालतको फैसला
सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, bदपायलको VमVत
ँ ा
२०७०।६।१ को फैसला मनाVसब दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अVधकृत: भिकाल> पोखरे ल
क6tयुटर: मि7जता ढु vाना

इVत सं वत् २०७१ साल असार २० गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं . २
१

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६९-WO-००९७, उ~ूेषण/

परमादे श/ूVतषेध, िजते7ि Vसं हसमेत (व. अितयार

दुCपयोग अनुस7धान आयोग, काठमाडसमेत

@रट
Vनवेदक
ूVतःपधाJबाट
अक
`यिa Vनयुa भई नआएस6मको लाVग माऽ
महाूब7धक पदको कामकाज गनJ तो(कएको
र अक `यिa Vनयुa भई आइसकेप ात् पVन
Vनजले महाूब7धक पदको कामकाज ग@ररहन
पाउने भ5े ूै नरहने ।
@रट Vनवेदकले Vनयुिa पाएको खानेपानी
सं ःथानको सालक सVमVतको अPयको
पदबाट नै राजीनामा bदई सेवा Vनवृ भइसकेको
अवःथा दे िखनुको साथै खानेपानी सं ःथानको
महाूब7धकको पदमा नेपाल सरकारले अक
`यिaलाई Vनयुिa गर> पठाइसकेको समेतको
ँ ा Vनजारा दायर ूःतुत
अवःथा (वlमान दे िखद
@रट Vनवेदनको औिच~य समा भइसकेको अवःथा

इVत सं वत् २०७१ साल असार २० गते रोज ६ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री रामकु मार प्रसाद शाह र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०७०-RC-००६२, कतJ`य

Mयान, नेपाल सरकार (व. टxूसाद Vनरौला
ूVतवाद> टxूसाद Vनरौलाले आzनो
ौीमती मुना Vनरौलालाई आzनै घर कोठामा
सुVतरहे को अवःथामा Vबहान ४.३० बजेको
समयमा कोह> कसै को उपिःथत हुन नस}ने
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वादSको भू8मकामा रहे को सरकारले मुuा (फताI
8लने 8नणIय 8लGछ भने Yयस अवःथामा मुuा
चलाउने सरकारS 8नणIयउपर नै ू} उठाउने
अवःथा आउनसछ । यःतो दोहोरो मापदड
अपनाउन सरकारको 8न8मl सुहाउने कुरा
हुँदैन । सरकारले मुuा चलाउँदा वा (फताI
8लँदाको अवःथामा समेत हमेशा ःवछता
(Fairness) को ूYयाभू8त Cदइरहुनपु नs हुGछ ।
बा?यकारS ूभाव वा आकषIण वा आGत6रक ःवाथI
सं योजनको कारणले कानूनबमोिजम मुuा चलाई
(वचाराधीन रहे कै अवःथामा Yयसको ःवाभा(वक
Gया(यक प6रणाममा पु{न नCदई हःतAेपकारS
सोचका साथ ःवयं िजaमेवार कायIकारS 8नकायले
अदालतले मुuा (फताI सaबGधमा अपनाउनुपनs गरS
(वकास गरे को सामाGय 8सpाGत एवं मागIदशIनको
(वपरSत अपवादाYमक शैलS अपनाउँछ भने
सरकारले मुuा चलाएका अGय ू8तवादSहQले
सरकारS अ8भयोजनको वा छनीयता र ःवीकायIता
जोिखममा पनI जाने ।
(फताI
8लनेसaबGधी
ूच8लत
मुuा
कानून एवं यस अदालतबाट ू8तपाCदत नजीर
8सpाGतसमेतको ू8तकूल रहे को आधार र
कारणबाट Yयःतो 8नणIय कायम रहन नसने भई
उYूेषणको आदे शारा बदर हुने ।
इजलास अ8धकृत: बाबुराम सुवेदS
कabयुटर: क]पना बतला

दे िखने ।
6रट 8नवेदकले नेपाल खानेपानी सं ःथानको
अ?यAको पदबाट राजीनामा Cदइसकेको र सो
सं ःथानको महाूबGधकको पदमा ू8तःपधाIबाट
अक JयिK 8नयुK भई आइसकेको समेतको
अवःथामा 8नजको 8नवेदन मागबमोिजम (वपAी
अिPतयार दुQपयोग अनुसGधान आयोगलाई कुनै
कामकारवाहS अगा8ड नबढाउनु भनी आदे श
I ो औिचYय नै समाZ भएको भ\े उि]लिखत
गनुक
(ववेिचत आधार र कारणबाट ूःतुत 8नवेदन खारे ज
हुने ।
इजलास अ8धकृत: बाबुराम सुवेदS
कabयुटर: बेदना अ8धकारS
इ8त सं वत् २०७० साल पुस ७ गते रोज १ शुभम् ।

§

§

०६८-WO-१३०६, उYूेषण/परमादे श,

िजतेGि
8सं ह
मGऽालयसमेत

(व. शहरS

(वकास

०६७-WO-०९८६, उYूेषण/परमादे श,

महे श दl (व. भौ8तक योजना तथा
8नमाIण मGऽालयसमेत
२

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६९-WO-०३१८, उYूेषण/

परमादे श, शालSकराम जमकnे ल (व. ूधानमGऽी

तथा मिGऽप6रषoको कायाIलयसमेत

(वशुp आपरा8धक ूकृ8तको ूःतुत 6रट
8नवेदनसँग सaबिGधत rयान मानs उtोग मुuा
सरकारबाट कुनै उिचत आधार र कारणबेगर
नै (फताI 8लने 8नणIय ग6रएको दे िखएबाट उK
निजर 8सpाGतको (वपAी नेपाल सरकारबाट ःपw
उ]लxन हुन गएको अवःथा दे िखने ।
आफूले चलाएको मुuामा ू8तवादS
फरार भई Gया(यक ू(बयामा असं ल{न रहने
वा Yयसबाट भा{ने उaकने कोिशस ग6ररहे कै
बेला एवं सरकारवादS फौजदारS मुuा दायर गनs

इ8त सं वत् २०७० साल असार २४ गते रोज ३ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री कल्याण श्रेष्ठ र मा.न्या.प्रा.डा.श्री
भरतबहादरु काकीर्, ०६७-WO-११११, उYूेषण/
महे श दl (व. ूधानमGऽी
मिGऽप6रषoको कायाIलयसमेत

परमादे श,

तथा

6रट 8नवेदकलाई खानेपानी सं ःथानको
सालक स8म8तको अ?यA तथा महाूबGधकको
पदको समेत कामकाज गनs गरS कायIकारS
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अ4य6मा 8नयुि: गदा< नै बढ?मा चार वष<का
ला8ग भनी 8नयुि: गEरएको र उिHलिखत निजर
ु अव8ध
8सJाKतसमेतका आधारमा Nयःतो शत<य:
पूरा नहुँदै नेपाल सरकारले आवँयकतानुसार
उ: पदाव8धमा थपघट वा हे रफेर गन< पाउने नै
दे िखएबाट 8नज Eरट 8नवेदकलाई नेपाल खानेपानी
सं ःथानको काय<कार? अ4य6को पदबाट अवकाश
[दने गर? नेपाल सरकार (मिKऽपEरष^) बाट
8म8त २०६८।२।१३ मा भएको 8नण<य र सो
8नण<यको आधारमा भएका कामकारवाह?हeलाई
गैरकानूनी भf न8मHने ।
Eरट 8नवेदकलाई नेपाल खानेपानी
सं ःथानको काय<कार? अ4य6को पदबाट अवकाश
[दने गर? भएको नेपाल सरकार (मिKऽपEरष^)
बाट 8म8त २०६८।२।१३ को 8नण<यबाट
Eरट 8नवेदकको कुनै मौ8लक हक एवं कानूनी
ँ ा 8नवेदन
हकको हनन् भएको अवःथा नदे िखद
मागबमोिजम आदे श जार? गन< 8मलेन । ूःतुत
Eरट 8नवेदन खारे ज हुने ।
इजलास अ8धकृत: बाबुराम सुवेद?
कmnयुटर: बेदना अ8धकार?

ँ ा सदर हुने र 8बगोको
फैसला 8मलेकै दे िखद
हकमा लुटपीटको महलको ६ नं. बमोिजम
e.१५,०००।- (पKीहजार) पशुप8तबाट भराई
[दई 8नजलाई सोको सयकडा पचीसका दरले हुने
जर?वाना e.३७५०।- हुने अKय uयालामा काम
गनp ू8तवाद? [दलबहादुर थाe, यासे भfे श8नvर
थाe, [दलबहादुर चौधर?, कृंणबहादुर बुढा,
ट?काराम थाe, कमलबहादुर िज.सी. र मीनबहादुर
थापाले जानीजानी घर भNकाई लुटपीट गनp
काय<मा सं लxन नदे िखएकोले 8नज ू8तवाद?हeलाई
्
गरे को पुनरावेदन
सफाइ [दने ठहरयाई
अदालत, सुखpतको
8म8त
२०६६।११।५
ँ ा सदर हुने
मा गरे को फyसला 8मलेको दे िखद
ठहछ< । सो फैसला उHट? गर? (फराद
दावीबमोिजम गEरपाउँ भfे वाद?को र पूण< सफाइ
पाउँ भfे ू8तवाद?को पुनरावेदन िजक{र पुxन
नस|ने ।
इजलास अ8धकृत: टे कराज जोशी
कmnयुटर: (व}राज पोखरे ल

इ8त सं वत् २०७० साल पुस ९ गते रोज ३ शुभम् ।

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, २०६६-WO-०९५४,

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

२

उNूेषण/परमादे श,

इजलास नं . ३

मKऽालयसमेत

१

इKदुभषू ण झा (व. 8सं चाई

सामाKय ूशासनको सहम8त 8लई
सिचवले सeवा गरे कोमा िच नबुझेमा 8नजामती
सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) अनुसार
र?त नपुगेकोमा अि तयारवालाले गरे को सeवा
सामाKय ूशासन मKऽालयले र गन<स|ने
वैकिHपक उपचारको यवःथा हुँदाहुँदै सोतफ<
8नवेदक गएको नदे िखएको साथै 8नवेदकको
२०६६।१२।२३ मा सeवा भएको र सeवा
8म8तबाट २ वष<को अव8धसमेत यतीत भैसकेको

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री सुशीला
काकीर्, ०६७-CR-०१६९, ०१७०, लुटपीट,

पशुप8त गौतम (व. मु.स. गनp ँयामबहादुर
गौतमसमेत, मु.स. गनp ँयामबहादुर गौतमसमेत
(व.पशुप8त गौतमसमेत

ू8तवाद?म4येका पशुप8त गौतमले घर
भNकाई लगेको कुरामा ःवीकार गरे कै दे िखएकोले
्
लुटपीट गरे को सुe अदालतले ठहरयाएको

8

सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १
अवःथामा 6नवेदन मागबमोिजम 9रट जार;
ँ ा 6नवेदन दावी
ग9ररहनुपन> औिच@यपूणD नदे िखद
खारे ज हुने ।
इजलास अ6धकृत: टे कराज जोशी
कOPयुटर: (वQराज पोखरे ल

इजलास नं . ४
मा.न्या.श्री सुशीला काकीर् र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, ०६८-CI-१२८०, 6नषेधा|ा,
Zयो6तकुमार; थापा (शाह) (व. पवन (वबम
थापासमेत

इ6त सं वत् २०७० साल भदौ ३० गते रोज १ शुभम् ।

३

(क.नं.४२१, ४९४, ७२८, ९११ र
५१७ का ५ (का जoगाहd 6नवेदक ःवयं ले
आनो सासू बजै र प6त (पताले (वपीमयेका
6नर न गौतमलाई 6म6त २०६३।७।१४ को
र.नं. ८४९ —ग‘ बाट राजीनामा पार;त गर; 6बबs
गर; तहतह हक हःता[तरण हुँदै (वपीमयेका
6नतेशकुमार दे वसOम पुगेको र 6नजले (हमालय
फाइना[स 6ल6मटे डमा 6धतो राखी ऋण 6लएको
ँ ा 6नज 6नवेदकको सो उि`लिखत
अवःथा दे िखद
जoगाहdमा 6न(वDवाद हक कायम रहे को दे िखन
नआएको अवःथामा 6नषेधा|ाको आदे श जार; गनD
परे न । उि`लिखत जoगाको (वषयमा ल6लतपुर
िज`ला अदालतमा दायर भएको अंश मुाबाट
6नवेदकको हक बेहकको सOब[धमा सो मुाबाट
वैकि`पक उपचार पाउने अवःथा रहे को समेतलाई
हे दाD हाललाई 6नवेदकको मागबमोिजमको आदे श
ँ ा 6नवेदन खारे ज हुने
जार; गनुप
D न> अवःथा नदे िखद
्
ठहरयाएको
पुनरावेदन अदालत, पाटनको 6म6त
ँ ा
२०६८।५।२८ गतेको आदे श 6मलेकै दे िखद
सदर हुने ।
इजलास अ6धकृत: गेहे[िराज प[त

मा.न्या.श्री िगरीश चन्द्र लाल र मा.न्या.श्री
ज्ञानेन्द्रबहादरु काकीर्, ०६८-CR-००२८, कतDYय

Zयान, नेपाल सरकार (व. इ[िमान ःयाङतान
ू6तवाद;ले ूहर;मा गरे को सा6बती बयान,
मृतकको अटोPसी 9रपोटD, घटनाःथल तथा लास जाँच
मुच ु`का तथा बुिझएका Yयिcहd र जाहे रवालाले
गरे को बकपऽसमेतका कागजातहdबाट अ6भयोग
दावी पु(f हुन आएकोले 6नज ू6तवाद;लाई
ZयानसOब[धीको
महलको
१३(३)
नं.
बमोिजम सवDःवस(हत ज[मकैदको सजाय गन>
गरे को पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको 6म6त
ँ ा सो
२०६८।२।१८ को फैसला 6मलेकै दे िखद
साधक सदर हुने ।
ू6तवाद; इ[िमान ःयाङतानको कैद
भ ुcान गन> बममा 6म6त २०६८।१०।२ मा
के[ि;य कारागार अःपतालमा मृ@यु भैसकेको भnे
Yयहोराको जानकार; 6म6सल सं लoन कारागार
कायाDलय, काठमाडrको च.नं. ६१६८ 6म6त
२०७०।१२।११ को पऽबाट दे िखएकोले
ु s ऐन, दuड सजायको महलको ३ नं. मा
मुलक
जर;वाना, कैद वा (वशrद लागेको मा6नस सो असूल
् भने ऊ मरे प6छ माफ हु[छ भnेसमेत
नहुँदै मरयो
ँ ा 6नजलाई भएको कैदको
Yयवःथा रहे को दे िखद
लगत कxा गनुD भनी सOबि[धत कायाDलयलाई
लेखी पठाउनू ।
इजलास अ6धकृत: टे कराज जोशी
कOPयुटर: (वQराज पोखरे ल

इ6त सं वत् २०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं . ५
१

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, ०६७-CR-००६९,

इ6त सं वत् २०७० साल चैत १४ गते रोज ६ शुभम् ।
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, असोज
सवार5 6यान (अ9भ9), नेपाल सरकार (व. कालु

चौधर5

सवार5 दुघट
A नाको दुंपCरणाम जनधनको
ठू लो HIत भएको र जीवनको रHा रा6य तथा
फौजदार5 Nयायको मूल दा(यOव भएकोले यसमा
माIथ उिRलिखत काबुभNदा बा(हरको पCरिःथIत
नदे िखएसVम दयामाया गनुA भनेको जनसाधारणको
जीवनरHाको दा(यOवबाट पिNछनु हो । जIत
6यान Iलए पIन फरक पदZ न, न सवार5 अनुमIतपऽ
र\ हुNछ न खासै आIथAक भार पछA, सजाय पIन
सा_ेIतक वा आल_ाCरक माऽ हुNछ भ`े सNदे श
ूवा(हत हुन ु भनेको अराजकता र दcडह5नताको
सूऽपात हुन ु हो । नेपालमा हवाई दुघट
A ना र
सडक दुघट
A नाको कहाल5लाfदो अवःथाले
नेपालको अNतराA(gय छ(व पूरै धुIमIलएको
छ । कानून र फौजदार5 Nयायको सह5 ूयोग
गरे र यसलाई दुhOसाहन गनुA अदालतको दा(यOव
हो । ूIतवाद5 चालकको यःतो हँकाइलाई चरम
अHमता र गैरिजVमेवार5पूणA हँकाइ भ`ुपछA ।
यसबाट Iनजको हँकाइको ःतर सHम र सतकA
चालकको हँकाइको ःतरभNदा Iनkै तRलो रहे को
मा`ुपनl ।
मृतकले चलाएको मोटरसाइकल ूIतवाद5
चालकले दे खेपIछ पIन शकलाई IनयNऽण गनA
नसकo उिRलिखत शक गलत साइडमा गै hखमा
ठोpkएको र सो दौरान सडकमा २४ (फटसVम
ॄे कको डाम लागेको दे िखनुबाट Iनजको हँकाइको
ःतर सHम र सतकA चालकको हँकाइको ःतर
भNदा Iनkै तRलो रहे को भ`े IनंकषAमा यो
इजलास पुगेको छ । ूIतवाद5 चालकले अh
सडक ूयोगकताAको सुरHाको कुनै tयाल नगर5
उचःतरको अHमता, दोष, कमी गर5 जानीजानी
लापरवाह5 गर5 सवार5 चलाएको सVबNधमा माIथ
राॆै (ववेचना भैसकेको यस अवःथामा कसै को
6यान मनA सvछ भ`े जःतो नदे िखएको अवःथामा

- १

सवार5
१६१
कालु
रहे को

चलाउनेलाई आक(षAत हुने उw दफा
को उपदफा (३) पुनरावेदक ूIतवाद5
चौधर5लाई लाfने कानूनसVमत आधार
नपाइने ।
ूIतवाद5 कालु चौधर5ले सवार5 तथा
यातायात zयवःथा ऐन, २०४९ को दफा
ँ ा
१६१(२) बमोिजमको कसुर गरे को दे िखद
A नlमा
सोह5 दफा १६१(२) बमोिजम सजाय गनुप
सवार5 तथा यातायात zयवःथा ऐन, २०४९ को
दफा १६१(३) अNतगAतको कसुर कायम गर5
२९ pदन कैद र h.२,०००।- जर5वाना गर5
सुनसर5 िजRला अदालतबाट भएको फैसला सदर
गर5 पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट IमIत
२०६६।७।८ मा भएको फैसला सो हदसVम
नIमलेकाले केह5 उRट5 भै ूIतवाद5 कालु
चौधर5लाई सवार5 तथा यातायात zयवःथा ऐन,
२०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको कसुरमा
सोह5 दफा १६१(२) बमोिजम २ वषA कैद
हुने ।
इजलास अIधकृतः कृंणूसाद पौडेल
कVयुटर: (वदुषी रायमाझी
इIत सं वत् २०७१ साल भदौ १० गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री बैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या.श्री
ओमप्रकाश िमश्र, ०६८-CR-०९१७, कतAzय

6यान, चबIसं ह ठगु`ा (व. नेपाल सरकार
वीरे Nि Iसं ह ठगु`ाले ूIतवाद5लाई चkु
ूहार गर5 घाइते बनाएको र Oयसको बचाउका
लाIग वीरे Nि Iसं हबाट चkु खोसी Iनजैलाई हा`
खो6दा जयरामलाई लागेको भ`े ूIतवाद5को
भनाइलाई IमIसल सं लfन ःवतNऽ ूमाणहhबाट
ँ ै न । ूIतवाद5को
समIथAत हुन सकेको दे िखद
टाउको तथा हातमा लागेको चोट Iनज वीरे NिIसं हले
ूहार गरे को चोट नै हो भनी यकoन हुन सकेको
ँ ै न । वारदातःथलमा उपिःथत भई कागज
दे िखद
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १
गन4 कुनै प8न मा8नसह;ले वीरे >ि 8सं हले चब
8सं हलाई चCु ूहार गरे का हुन ् भनी लेखाउन
ँ ै न । मादक पदाथN सेवन
सकेको अवःथा दे िखद
गरO उPेिजत अवःथामा वारदातःथलमा उपिःथत
रहे का यी ू8तवादOले आफूले लगाएका कपडा
खोलO घटनाःथलमा यऽतऽ फालेको अवःथामा
बरामद भएका र ज>तीमा आएका मा8नसह;ले
आफूलाई कुटपीट गरे का भYे 8नजको भनाइ
ँ ा ू8तवादOको शरOरमा दे िखएका
रहे को दे िखद
चोटह; वीरे >ि 8सं ह ठगुYाले नै हानेको चोट
हो भनी यक]न गनN नस(कने र सोहO कारण
आ_मर`ाको ला8ग आफूले ह8तयार चलाएको
भYे ू8तवादOको भनाइ बचाउको आधार बY
नसbने ।
ू8तवादO चब 8सं ह ठगुYाले चCु ूहार
गरO घाइते भएका जयराम 8सं ह ठगुYाको सोहO
चोट (परबाटै मृ_यु भएको तdय ःथा(पत भएको हुँदा
ु ] ऐन,
8नज ू8तवादO चब 8सं ह ठगुYालाई मुलक
fयानसgब>धीको महलको १३(३) नं. बमोिजम
ुN ा
सवNःवस(हत ज>मकैदको सजाय गन4 गरO दाचल
िजkला अदालतबाट 8म8त २०६८।२।२३ मा
भएको फैसला सदर गन4 पुनरावेदन अदालत,
महे >िनगरको 8म8त २०६८।८।४ को फैसला
ँ ा सदर हुने ठहछN । तर ूःतुत
8मलेकै दे िखद
वारदातका यी ू8तवादO चब 8सं ह ठगुYा र मृतक
जयराम 8सं ह ठगुYा मामा भा8नज नातागोताका
मा8नसह; रहे का र जयराम 8सं हसँग ू8तवादOको
पूव N pरसइ8ब वा वैमनःयता रहे को भYे 8म8सल
सं लqन कुनै प8न तdय ूमाणह;बाट खुkन
आएको दे िखएको छै न । जयराम 8सं ह र यी
ू8तवादO नाता सgब>धका मा8नसको वैवा(हक
समारोहमा सं लqन भई मादक पदाथN सेवन गरO
उPेिजत अवःथामा रहे का, वारदातको जpरया यी
ू8तवादO चब 8सं ह ठगुYासँग नभई गणेश 8सं ह
ठगुYा, नारायण 8सं ह धामीको कारण जयराम

8सं ह ठगुYाको नाक मुखबाट रगत आई 8सजNना
भएको दे िख>छ । ू8तवादOले बयान गदाN
जयरामलाई नै माछु N भनी चCु ूहार नगरे को,
वीरे >ि8सं हलाई हाY खोfदा अचानक जयरामलाई
लाqन पुगेको भनी लेखाएका छन् भने ू8तवादOले
जयरामलाई मान4 नै 8नयतले चCु हानेको हो भनी
जाहे रवालालगायतका मा8नसह;ले (कटानी गनN
ँ ै न । 8म8सल सं लqन तdय
सकेको अवःथा दे िखद
ूमाणह;लाई मrयनजर राखी ू8तवादO चब8सं ह
ठगुYालाई ऐनबमोिजम हुने सजाय गदाN चक
ु ] ऐन, अ.बं . १८८ नं.
पनN जाने दे िखएकोले मुलक
बमोिजम कैद घटाई सजाय गनुN मना8सब हुँदा
ू8तवादO चब 8सं ह ठगुYालाई १२ वषN कैद
हुने ।
इजलास अ8धकृत: केशवूसाद िघ8मरे
कguयुटर: (वदुषी रायमाझी
इ8त सं वत् २०७० साल असार ११ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं . ६
१

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०७०-WO-०१९१, उ_ूेषण/परमादे श,

सु8नलकुमार यादव (व. लोकसेवा आयोग के>िOय
कायाNलय, काठमाडyसमेत

अ>तरवाताNसमेतबाट (वप`ी ब8लरामूसाद
धामी चयन भई यी 8नवेदक वैकिkपक उgमेzवारमा
परे र 8नयुि{को ला8ग 8सफाpरश नभएकोले ूःतुत
pरट 8नवेदन परे को दे िख>छ । 8सफाpरश |दने
अ8धकारOलाई (वप`ीनै नबनाएको र (वप`ीले
ँ ा
पाइसकेको
अवःथा
दे िखद
8नयुि{समेत
ूःतुत pरट 8नवेदनमा उkलेख गpरएबमोिजम
लोकसेवा आयोग, के>िOय कायाNलयबाट ूकािशत
अ>तरवाताN न8तजालगायतको काम कुरालाई
8नवेदन मागबमोिजम परमादे शलगायतको आदे श
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- १

(व. मानबहादुर लामासमेत

जार5 गर5 बदर ग7ररहनुपन: अवःथा (व=मान
ँ ा ूःतुत 7रट Dनवेदन खारे ज हुने ।
रहे को नदे िखद
इजलास अDधकृत: बसJतजK थापा
कLMयुटर: ूेमबहादुर थापा

लआमीूसाद
कँडेलले
जाहे रवाला
अदालतसमy गरे को बकपऽको स.ज. ३ मा
ूDतवाद5 ौीबहादुर मोvानलाई िचJदछु भनी
बकपऽ गरे को दे िखJछ भने सोह5 बकपऽको
स.ज. ९ मा ×प(हले हाॆो घरमा चोर5 भएको रात
नै अक घरमा पDन चोर5 भएछ तेॐो फे7र न~खु
टोलमा चोर5 भएछ । Xयह5 समूहमयेका एकजना
मानबहादुर पबाउ खाँदा सबैलाई िचनायो” भनी
बकपऽ ग7रwदएको समेत दे िखएबाट ूःतुत मुाको
वारदातमा पDन (यनै उिsलिखत ूDतवाद5हn
नै सं लन रहे को कुरालाई पु( ग7ररहे को
दे िखJछ । यःतै गर5 ूDतवाद5हnमये मानबहादुर
लामाले अदालतसमy गरे को बयानको स.ज.५
मा ×मसमेतका ूDतवाद5हnले आपसमा सsलाह
गर5 जाहे रवालाको घरमा हातमा खुकुर5 बोक
लुन गएका ह । मलाई घरको ढोकामा कोह5
आउँछ(क हे र भनेकोले ढोकामा बस ” भनी भनेको
र सोह5 बयानको स.ज.६ मा ×हामीले धनमाल
डाँका गरे को ठक साँचो हो” भनेका छन् भने
स.ज.७ मा ×मैले जाहे रवाला लआमीूसाद कँडेलले
घरमा माऽ धनमाल लुन सिLमDलत भएको हो”
भनी बयान गरे को दे िखएबाट Dनज ूDतवाद5
मानबहादुर लामासमेतको सं लनतामा जाहे रवाला
लआमीूसाद कँडेलको घरमा जबजaःती लुटपाट
गरे को भjे तयमा दुईमत हुनस~ने अवःथा
रहे न । ूDतवाद5हnबाट चोर5को Dबगो बरामद
नभएको भjे ूतफa हे दाa ूDतवाद5हnमयेको
मानबहादुर लामाले आiनो भागमा n.४,०००।परे को भनी ःवीकार गरे को अवःथा दे िखन आएको
हुँदा अJय बरामद नभएको सLपिको हकमा
Dबगो कायम गर5 कसुर ठहर गनa Jयायोिचत
नहुने हुँदा ूDतवाद5हnले जाहे रवालाको घरबाट
बरामद5 Dबगो n.४०००।- सLमको धनमाल
्
दोॐो पटक पार5 जबजaःती चोर5 गरे को ठहरयाई

इDत सं वत् २०७० साल पुस ३० गते रोज ३ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६८-WO-०५१०, उXूेषण/परमादे श,

नारायणबहादुर भ\डार5समेत (व. ूधानमJऽी तथा
मिJऽप7रष` कायाaलयसमेत

ूहर5 ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा
ूहर5 कमaचार5 नेपाल सरकारको इछाअनुसारको
अवDधसLम आiनो पदमा बहाल रहनेछन्
भjे kयवःथा रहे को दे िखJछ । नेपाल
सरकारले आiनो समयानुकूल बदDलने नीDत र
कायaबमअनुnप (वDधसLमत् ढKले Dनयमावल5मा
सं शोधन गर5 ३० वषaभJदा बढ5 सेवा अवDध
भइसकेका ूहर5 कमaचार5हnलाई ूहर5 पहरागण
गठन Dनयमावल5, २०६४ को Dनयम १०(१)
ले ×ूहर5 पहरागणका कमaचार5को सेवा अवDध
ूहर5 Dनयमावल5, २०४९ बमोिजम हुनेछ” भनी
उsलेख भएकोले Dनवेदकहnको उमेर तो(कएको
ँ ा Dनवेदकको
अवDधभJदा बढ5 भैसकेको दे िखद
सेवामा रहन पाउनुपन: उमेरको हद नै भ ुvान
भइसकेको अवःथामा नेपाल सरकारले ूहर5 ऐन,
२०१२ को दफा ३९ को अDधकार ूयोग गर5
समयानुकूल Dनयम सं शोधन गर5 अवकाश wदएको
(वषय कानून र DनयमसKत नरहे को भj नDमsने
ँ ा ूःतुत 7रट Dनवेदन खारे ज हुने ।
दे िखद
इजलास अDधकृत: बसJतजK थापा
कLMयुटर: ूेमबहादुर थापा
इDत सं वत् २०७० साल पुस १ गते रोज २ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, ०६३-CR-०५२५, डाँका, नेपाल सरकार
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3म3त २०६३।९।२० मा भएको
ँ ा सदर हुने ।
मुना3सब दे िखद
इजलास अ3धकृत: बसGतजH थापा
कKLयुटर: ूेमबहादुर थापा

२ भाग अंश वाद\हUले पाउने भनी एकातफf
ु
ठहर भैरहे को अवःथामा छ भने अकतफf सं यj
ु Uपमै (फराद
अंिशयार कायम भैरहे को र सं यj
दायर गरे का ती दुबैजना वाद\हUको अंशको
ु Uपमा बोqदै ३ भागको २ भाग नै
हकमा सं यj
ु अंिशयारहUमmये
f न`मा सं यj
जालसाजी ठहर गनुप
एकजना (फराद\को हकमा माऽ जालसाजी ठहर
गर\ राय (कताबमा लेिखएको 3नणfयको cयहोरा र
ँ ा सो
फैसलाको cयहोरा फरक पनf गएको दे िखद
फैसला आफrमा (वरोधाभाषपूणf एवं tे धअथuसमेत
हुन आएबाट पुनरावेदन अदालत, नेपालगGजको
फैसला कानून तथा GयायसKमत भg न3मqने ।
पुनरावेदन
अदालत, नेपालगGजबाट
वाद\हU कलुई गोडीन र सKभार\ गो3डया दुबैको
हक ज3त ३ भागको २ भाग 3लखत जालसाजी
f न`मा कलुई गोडीनको हक ज3त ३
ठहर गनुप
भागको १ भाग माऽ जालसाजी ठहर गरे को
ँ ा सKभार\ गो3डयाको हकमा समेत 3नजको
दे िखद
अंश हक ज3त ३ भागको १ भागसमेत (ववाZदत
3लखत जालसाज हुने ।
3म3त २०६१।१२।८ को 3लखतको ३
f न`मा सुU
भागको २ भाग जालसाज ठहर गनुप
बZदfया िजqला अदालतको फैसला केह\ उqट\ गदv
३ भागको १ भाग माऽ बदर गन` गरे को हदसKम
पुनरावेदन अदालत, नेपालगGजको फैसला केह\
उqट\ भई सुU वाद\ दावीबमोिजम वाद\हUको
हक ज3त ३ भागको २ भाग 3लखत जालसाजी
ठहन` ।
इजलास अ3धकृत: बसGतजH थापा
कKLयुटर: ूेमबहादुर थापा

फैसला

इ3त सं वत् २०७० साल पुस १ गते रोज २ शुभम् ।

यसै लगाउका 3नKन मुTाहUमा प3न यसै अनुसार
फैसला भएका छन्:
§ २०६४-CR-०१०४, डाँका,
नेपाल

सरकार (व. मानबहादुर लामासमेत

§

२०६९-CR-०८८१, डाँका,

सरकार (व. Zदनेश मगर

नेपाल

४

मा.न्या.श्री तकर् राज भट्ट र मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादरु
काकीर्, २०६७-CR-०८१८, जालसाजी, सKभार\

गो3डया (व. कोल\राम गो3डयासमेत

वाद\हU कलुई गो3डन र सKभार\
गो3डयाले 3म3त २०६१।१२।८ मा पार\त
भएको राजीनामाको 3लखतको न^ल क_त`
कागजको महलमा २०५८ सालमा सं शोधन
भएपbात्को नयाँ cयवःथाअनुसार ×थाहा पाएको
f न`” भgे
3म3तले ६ म(हना3भऽ (फराद दायर गनुप
ूावधानबमोिजम 3म3त २०६३।४।१९ मा
ु
f को न^ल 3लई ऐ २२ गते3भऽै सं यj
र\तपूवक
(फराद दायर गरे को दे िखइरहे को अवःथामा
×वाद\ सKभार\ गो3डयाले यो यस ॐोतबाट यो
यस 3म3तमा थाहा पाएको भनी कुनै सबूद ूमाण
ूःतुत गनf नसकेको भनी एकासगोलकै अंिशयार
कायम भैरहे को (फराद\हUमmये कलुई गो3डनको
हकमा माऽ दावीबमोिजम ऐनको Kयाद3भऽै (फराद
परे को मानी एकै साथमा (फराद गरे को सKभार\
गो3डयाको हकलाई कुनै कानूनसKमत् आधारबेगर
बाहे क गर\ (ववाZदत जoगालाई कोलेराम गो3डयाकै
हक नाउँ दताfको जoगा भनी १ जनाको हकमा
माऽ जालसाजी ठहर गरे को दे िखन आयो ।
जब(क लगाउको अंश मुTाबाट प3न ३ भागको

इ3त सं वत् २०७० साल फागुन १ गते रोज ५ शुभम् ।

§

यसै लगाउको २०६७-CI-०९२३, अंश,

सKभार\ गो3डया (व. कोलेराम गो3डयासमेत

मुTामा प3न यसै अनुसार फैसला भएको
छ ।
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५

मा.न्या.श्री गोपाल पराजुली र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, मु6ा नं. २०७०-CR-०२९८,

बहु(ववाह, नेपाल

(लाDमछाने)

सरकार (व. जीवना भ@डारB

(ववाह गरे का ौीमानको घरमा जेठK
ौीमती रहे भएको तMय जानी बुझी यी ूQयथS
ूDतवादB जीवना भ@डारBले (ववाह गरे कT र(हछन्
भV DमWने आधार एवं कारण DमDसल सं ल[न
ूमाणह\बाट दे िखन नआएको अवःथामा Dनजलाई
पDन बहु(ववाहमा सजाय हुनपु दaछ भVे नेपाल
सरकारको िजकTरसँग सहमत हुन स(कएन ।
अत: Dनज ूDतवादB जीवना भ@डारB (लाDमछाने)
लाई सफाइ gदने गरे को सु\ मकवानपुर िजWला
अदालतको फैसला सदर गनi गरB पुनरावेदन
अदालत, हे टjडाबाट DमDत २०६९।५।१९ मा
ँ ा सदर हुने ठहछa ।
भएको फैसला Dमलेकै दे िखद
वादB नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजकTर पु[न
नसlने ।
इजलास अDधकृत: चाणकमिण अयाaल
कnoयुटर: अDमररp महजaन
इDत सं वत् २०७१ साल जेठ २० गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं . ७
मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी र मा.न्या.श्री
गोिवन्दकु मार उपाध्याय, मु6ा नं. २०७०-MS०००५, गsडाको

खाग

ओसारपसार,

बुढासमेत (व. नेपाल सरकार

ूकाश

ूDतवादBह\ले गsडाको खाग सwलB
खागको \पमा अवैध कारोबारको कायa गरे को
पxरूेआयमा पDछ आएर एउटा Dनवेदनको भरमा जाँच
ँ ा Qयसमा (वव{धनको
गराउने माग गरे को दे िखद
Dस|ा{तसमेत
आक(षaत
हुनसlने
अवःथा

- १

हुँदा, सो जाँच परB~णलाई (ववादर(हत\पमा
ःवीकार गनa स(कने अवःथा दे िखएन । तथा(प
ूDतवादBह\मये दानDसं ह र ूकाश बुढाको बयान
र एक अकाaूDतको पोल तथा Dनज ूDतवादB ूकाश
बुढाले बरामदB दशी नwलB भDनएको भVेसnमको
उिजएको ूस र ूःतुत मु6ाको रोहमा Dनज
ूDतवादBह\को सं ल[नता तथा आब|ताको माऽा
र बरामदB दशीको अवःथासमेतलाई मयनजर
गदाa ूDतवादBह\मये दानDसं ह चैDसर र ूकाश
बुढालाई अDभयोग दावीबमोिजम हदै सnम सजाय
ँ ा पुनरावेदन अदालत,
गदाa चक पनa जाने दे िखद
महे {िनगरका माननीय {यायाधीश ौी दुगाaूसाद
उूेतीले उिWलिखत ूDतवादBह\को अDतxर
ूेमबहादुर पाल र नैनDसं ह ठगुVासमेतका
ूDतवादBह\लाई अDभयोग दावीबमोिजम हदै सnम
्
र उिWलिखत सबै
सजाय गनi ठहरयाएको
ूDतवादBह\लाई अDभयोग दावीबाट पूणa सफाइ gदने
्
सोहB अदालतका माननीय {यायाधीश
ठहरयाएको
ौी सलाहु6ीन अतर Dस6ीकTको राय तथा सु\
िजWला वन कायाaलयको DमDत २०६८।३।३०
को Dनणaय बदर गरB पुन: Dनणaयको लाDग पठाउने
्
सोहB अदालतका मुय {यायाधीश ौी
ठहरयाई
दे वे{िगोपाल ौे बाट DमDत २०७०।२।६ मा
ँ ा पुनरावेदन
भएको फैसलासमेत Dमलेको नदे िखद
अदालतका तीनैजना माननीय {यायाधीशह\को
रायसँग सहमत हुन नस(कने ।
अदालत, महे {िनगरका
पुनरावेदन
तीनैजना माननीय {यायाधीशह\को राय केहB
उWटB हुने ठहछa । सो ठहनाaले ूDतवादBमयेका
ूकाश बुढा र दानDसं ह चैDसरलाई रा(य Dनकु
तथा व{यज{तु सं र~ण ऐन, २०२९ को दफा
२६(१) बमोिजम ५ वषa माऽ कैद हुने र अ{य
ूDतवादBह\ नैनDसं ह ठगुVा, ूेमबहादुर पाल र पेट
बोलBबाट दे िखएका भूपे{ि शाहB र पेमा लामाले
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १
समेत अ4भयोग दावीबाट सफाइ पाउने ।
इजलास अ4धकृत: बसBतजC थापा
कEFयुटर: ूेमबहादुर थापा
इ4त सं वत् २०७१ साल साउन १८ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं . ८
१

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय र मा.न्या.श्री
देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, मुNा नं. २०६९-CR-०७५५,

कतRSय Tयान, ूेमबहादुर गुUङ (व नेपाल सरकार
मृतक बोWन नसXने ५ वषZय अपाC तथा
अबोध बालक रहे का र 4नजले ू4तवाद[लाई केह[
ँ ै न । यःतो अबोध तथा सबैको
गरे 4बराएको दे िखद
मायाका आकाdeी बालकू4त ू4तवाद[लाई fरस
उgनु भनेको ू4तवाद[को 4नदRयी ःवभावको
hोतक हो । समाजमा यस ूकारका अनुiरदायी,
बूर तथा (हं ॐक SयिmहUलाई धमRको जामा
प(हराउनु उिचत हुँदैन । यःता Sयिm धमRका
नाममा कलn हुन ् । यःता Sयिm समाजको
शािBत सुरeाका ला4ग अoयBत खतरनाक हुने
हुँदा 4नजहUलाई कडा दqडrारा 4नUoसाह[ गनR
तथा यःता खाले अU 4नदRयी अपराधीहUमा
ऽासको सBदे श जानका ला4ग फौजदार[
Bयायले ूभावकार[ भू4मका खेWनु जUर[ छ ।
ूःतुत वारदात भनेको जघBय वारदात4भऽै पनw
दे िखBछ । आङै 4सfरC हुने यस (क4समको कसुर
ु y
गनw कसुरदारलाई fरयायत xदनका ला4ग मुलक
ऐन, अ.बं . १८८ नं. को 4नमाRण भएको होइन ।
् ठ}क भयो
बालक मfरसकेप4छ प4न अब मरयो
भ~े सोचाई राख्ने ू4तवाद[लाई कम सजाय
हुनपु छR भ~े (वrान अ4धवmाहUको बहससँग
सहमत हुन स(कएन । मृतक अबोध बालकसँग
पुनरावेदक ू4तवाद[लाई 4बनाकारण fरस उठे को
र (वभoस (क4समले हoया गरे को ूःतुत वारदात
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TयानसEबBधी महलको १४ नं. आक(षRत हुने
अवःथा नरहने ।
ु y ऐन,
ू4तवाद[ ूेमबहादुर गुUङले मुलक
TयानसEबBधी महलको १३(३) नं. (वपर[तको
कसुर अपराध गरे कोले 4नजलाई सोह[ नं.
बमोिजम सवRःवस(हत जBमकैदको सजाय गरे को
सुU भोजपुर िजWला अदालतको फैसला सदर
गरे को पुनरावेदन अदालत, धनकुटाको 4म4त
२०६९।५।२७ को फैसला सदर हुने ।
इजलास अ4धकृत: सBतोषूसाद पराजुल[
कEFयुटर: चBिा 4तमWसेना
इ4त सं वत् २०७१ साल भदौ ११ गते रोज ४ शुभम् ।

२

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय र मा.न्या.
श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, २०६८-CR-१०६७, लागु

औषध, मोहमद फैज (व. नेपाल सरकार
कसै बाट कुनै लागु पदाथR फेला परे मा
4नजले सो पदाथR कानूनबमोिजम ूा गरे को वा
राखेको हो भ~े कुराको ूमाण 4नजले नै पेश
R नw, पेश गनR नसकेमा र अBयथा ूमािणत
गनुप
भएमा बाहे क 4नजले यस ऐनअBतगRत सजाय हुने
अपराध गरे को मा4नने Sयवःथा गर[ ूमाणको
भार ू4तवाद[मा राखेको दे िखBछ । लागु
औषधसEबBधी अपराध 4नरपेe दा(यवअBतगRत
पनw अपराध भएको हुनाले जसबाट लागु औषध
बरामद भएको छ, 4नजले सो लागु औषध
कानूनबमोिजम ूा गनR वा राख्न पाउने हो भनी
तययुmUपमा ूमािणत गनR नसकेमा सोबाट
4सिजRत दा(यवबाट उBमुिm पाउन सXने अवःथा
हुँदैन । यसर[ उिWलिखत कानूनी Sयवःथाअनुसार
्
भार
आफू 4नदष रहे को ूमाण पुरयाउने
ू4तवाद[मा नै 4न(हत रहे कोमा सोअनुसार यी
पुनरावेदक ू4तवाद[ले तययुm ूमाण ूःतुत
गर[ आफू 4नदष रहे को कुरा ूमािणत गनR
सकेको नपाइँदा सुU ल4लतपुर िजWला अदालतले

सवच अदालत बुले(टन २०७1, असोज

- १

ँ ा सदर हुने ।
फैसला @मलेकै दे िखद
इजलास अ@धकृत : मनोज ौे u

कसुरको माऽा र प9रमाणसमेतलाई <(=गत
गर? अ@भयोग दावीबमोिजम कसुर कायम गर?
यी पुनरावेदक ू@तवाद?लाई सजाय गनF गरे को
फैसला सदर गरे को पुनरावेदन अदालत, पाटनको
@म@त २०६८।२।१० को फैसला @मलेकै
ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
इजलास अ@धकृत: सSतोषूसाद पराजुल?
कUVयुटर: चSिा @तमXसेना

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

२

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, मुvा नं. २०६६-CI-०६७९, परमादे श,

दे वीूसाद अ@धकार? (व. िजXला ूहर? काया_लय,
झापासमेत

पुनरावेदकले आhनी ौीमतीको हyया
योगेSिचSि महतोको नेतyृ वमा रहे को सुरzा
फौजअSतग_तका ५ जना सादा पोशाकका
सुरzाकम{हeले गरे को भनी (कटान गर? जाहे र?
tदन जाँदा सो जाहे र? दता_ गर? सबूद ूमाण
स|लन गनF, घटनाःथल ूकृ@त मुच ुXका तयार
गनF Post Mortem Report को ला@ग पठाउने
जःता काय_हe गर? अनुसSधानसUबSधी जे जो
_ नF हुSछ सो गरे र आhनो रायस(हत िजXला
गनुप
सरकार? वकल काया_लयमा पठाउनुपनF र दता_
गनF न@मXने भए कानूनबमोिजम दरपीठ गनुप
_ नF
कानूनी दा(यyव भएको िजXला ूहर? काया_लयले
ूमाण नभएको Post Mortem Report नभएको
(ढला गर? आएको भgेजःता अचन थापी जाहे र?
न@लनु उ सं वैधा@नक र कानूनी rयवःथाको
पालना नगरे को भgे ःप= हुSछ । कुनै प@न
rयिलाई कानूनबमोिजम बाहे क कसै को हyया
गन_ पठाउने छु ट कानूनले ूदान गरे को छै न ।
जोसुकै rयिले कानूनको उXल न गर? कुनै
कसुरजSय अपराध गरे को छ भने yयःतो rयिले
कानूनबमोिजम सजाय पाउनु नै पनF हुSछ । ूःतुत
मुvामा जो जसउपर (कटान गर? यी पुनरावेदकले
जाहे र? दरखाःत tदन Xयाएका हुन ् @नजहeबाट
नै रमा अ@धकार?को हyया भएको हो वा अe
कसै बाट भएको हो वा अe कुनै कारणबाट मृyयु
हुन गएको हो भgे कुरा अनुसSधान तहककात
गरे प@छ स|@लत सबूद ूमाणबाट पु(= हुने (वषय

इ@त सं वत् २०७१ साल भदौ ११ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं . ९
१

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री चोलेन्द्र
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CI-१३७०, परमादे श,

नेऽबहादुर के.सी. (व. भौ@तक योजना, @नमा_ण तथा
यातायात मSऽालयसमेत

आ@धका9रक @नकायले कानूनबमोिजमको
ू(बया पूरा गरे र पैठार? गरे को मोटरसाइकललाई
सुe दता_ भएको अ@भलेख फेला नपरे को
भgे आधारमा माऽ कुनै प@न नाग9रकले
कानूनबमोिजमको ू(बया पूरा गर? ख9रद गरे को
आhनो सUपिiको दता_ नामसार? गर? ःवा@मkव
ूाl गन_बाट रोक लगाउन @मXने भनी अथ_ गन_
@मXदै न । तर सुe दता_को रे कड_ ूाl नभएमा यस
ूकृ@तको सवार? साधन नेपाल ूदूषण मापदoड,
२०५६ (वपर?त हुनजाने हुँदा दता_ गन_ न@मXने
भनी ौम तथा यातायात rयवःथा (वभागबाट
@म@त २०६८।७।६ मा भएको @नण_यलाई बदर
गनFतफ_ @नवेदकको @नवेदन माग दावी नरह?
केवल मोटरसाइकल दता_ गर? sलु बुक र नUबर
उपलsध गराइtदन परमादे शको आदे श जार?
ँ ा 9रट
ग9रपाउँ भgे माऽ माग दावी रहे को दे िखद
्
@नवेदन खारे ज हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत,
पाटनबाट @म@त २०६८।११।३ मा भएको
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १
भएकोले सु6मै जाहे र; दरखाःत दता> नै नगर;
अनुस@धानBबना ूमाण नपुगेको भFे अनुमाBनत
तक> गर; जाहे र; दरखाःत दता> गन> इ@कार गनु>
@यायसIत् नहुने ।
आफूसमO कसै ले जाहे र; Pदन Qयाउँदा
जाहे र; दता> वा दरपीठ गन> इ@कार गनV अBधकार
(वपOी िजQला ूहर; काया>लयलाई हुँदैन ।
Yयसकारण यी पुनरावेदक Bनवेदकले र;तपूवक
> को
जाहे र; Bलई दता> गन> आएमा दता> गन> नBमQने
भए सोको Bलखत जानकार; Bनजलाई गराई र
दता> गन> BमQने भए दता> गर; अनुस@धान काय>
पूरा गर; मुZा चलाउनुपनV हो होइन भFे (वषयमा
Bनण>य गर; मुZा चलाउनु र मुZा चलाउन नपनV
दे िखए सरकार; मुZास\ब@धी ऐन, २०४९ को
दफा २० बमोिजमको सूचना जाहे रवालालाई
Pदनु भनी िजQला ूहर; काया>लय, झापाको नाममा
परमादे श जार; हुने ।
> साद रे dमी
इजलास अBधकृत: सूयू
क\eयुटर: सBबना अBधकार;
इBत सं वत् २०७१ साल असार २ गते रोज २ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, मुZा नं. ०६९-CR-०३७४, कत>iय

jयान, सीता िघBमरे (ौे n) (व. नेपाल सरकार
ूBतवाद; सीता िघBमरे (ौे n) ले
जाहे रवाल;ले ज@माएको जातक बचाको मुखमा
सुBतको कपडा कोची कत>iय गर; मारे को पु(q
ु r ऐन, jयानस\ब@धीको
भएकोले Bनजलाई मुलक
महलको १३(३) नं. बमोिजम सव>ःवस(हत
ज@मकैदको सजाय हुनपु नVमा सो नगर; सु6
सुनसर; िजQला अदालतबाट jयानस\ब@धीको
महलको १३(१) नं. बमोिजम ज@मकैदको सजाय
्
हुने ठहरयाई
भएको फैसला केह; उQट; ठहर
गर; पुनरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट BमBत
२०६९।०२।१८ मा भएको फैसला Bमलेकै
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ँ ा सदर हुने ।
दे िखद
अBभयुtको चuरऽ, पछु तो भावना र
अपराध हुँदाका बखतको अBभयुtको उमेरसमेतको
(ववेचना गदा> jयानस\ब@धीको महलको १३(३)
नं. बमोिजम सव>ःवस(हत ज@मकैद गदा> चक पनV
भनी अ.बं . १८८ नं. ूयोग गर; Bनजलाई कैद
५ वष> माऽको सजाय हुन पुनरावेदन अदालत,
(वराटनगरले iयt गरे को राय @यायसIत हुँदा
सो रायसमेत सदर हुने ।
इजलास अBधकृत: रामान@द अBधकार;
क\eयुटर: गीता िघBमरे Bगर;
इBत सं वत् २०७१ साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री जगदीश
शमार् पौडेल, ०६९-CR-०८५३, कत>iय jयान,

बाबुराम भFे िचऽबहादुर खऽी (व. नेपाल सरकार

फौजदार; अBभयोगमा ूBतवाद;को बयान
महzवपूण> ूमाण हो । तर एकमाऽ अका{
ूमाण होइन । ूBतवाद;को बयानलाई अ@य
पuरिःथBतज@य6पमा
स}Bलत
ूमाणह6को
मालाकार6पमा (Chain of Evidence) समथ>न
गरे को हुनपु द>छ । ूःतुत मुZामा आ~नो
कत>iयबाट मृतकको मृYयु भएको भनी ूBतवाद;
िचऽबहादुर खऽीले अBधकारूा अBधकार; तथा
अदालतसमेतमा बयान गरे को र Bनजको बयानलाई
बुिझएका iयिtह6ले मौकामा गरे को कागज लास
जाँच ूकृBत मुच ुQकासमेतले श}ार(हत तवरबाट
पु(q एवं समथ>न गरे को अवःथा दे िखन आएकोले
Bनजको बयान अ@यथा नभई यथाथ>मा आधाuरत
रहे को दे िखन आउने ।
पुनरावेदक ूBतवाद; िचऽबहादुरले हँBसयाले
आ~नो ौीमती मीना खऽीको घाँट; रे ट; कत>iय
ु r ऐन, jयानस\ब@धीको
गर; मारे कोले Bनजले मुलक
महलको १३(१) नं. बमोिजमको कसुर अपराध
गरे को दे िखएकोले अBभयोग माग दावीबमोिजम

सवच अदालत बुले(टन २०७1, असोज
ु 6 ऐन, 8यानस:ब;धीको महलको १३(१)
मुलक
नं. बमोिजम सवDःवस(हत ज;मकैदको सजाय
हुने गरI सुJ गुKमी िजKला अदालतबाट भएको
्
फैसला सदर हुने ठहरयाई
पुनरावेदन अदालत,
बुटवलबाट SमSत २०६६।०३।१६ मा भएको
ँ ा सदर हुने ।
फैसला Sमलेकै दे िखद
वारदातको ूकृSत हे दाD घटना ए[ासी
घटे को दे िख;छ । आफू मानSसक रोगी भएको
िजक6र पुनरावेदक/ूSतवादIले Sलनुका साथै
Sनज मानSसक अवसादको रोगी भएको भनी
िच(कaसकले जाँच गरे को ूेिःबcसन पेश गरे को
पाइ;छ । मानfपनg कुनै कारणबेगरै ौीमतीको
घाँटI रे टI मारे को अवःथा ूःतुत घटनाबाट
दे िखएकोमा पुनरावेदक/ूSतवादIको मानSसक
अवःथा ठjक नरहे को िःथSतमा था:नै नस(कने
आवेगको कारणवश नै उl घटना घटे को कुरा
तmयस:मत्Jपबाट समSथDत भैरहे को छ । आnनो
पoीलाई मानDपनg कुनै कारण रहे को SमSसलबाट
समSथDत ूमािणत नभएको िःथSतमा मानSसक
अवसादको रोगले गदाD उl कसुरज;य कायD हुन
गएको कुरा तकDस:मत् र (ववेकस:मत्Jपबाट
समSथDत
भएकोले
पुनरावेदक/ूSतवादIलाई
8यानस:ब;धीको महलको १३ नं. को दे हाय
१ बमोिजम सवDःवस(हत ज;मकैद गदाD चक
पनg अवःथा हुँदा अ.बं .१८८ नं. अनुसार कैद
वषD १० माऽको सजाय गनD ;यायस:मत्
हुँदा सोहIबमोिजम कैद वषD १० (दश)
हुने ।
इजलास अSधकृत: रामान;दूसाद अSधकारI
क:cयुटर: गीता िघSमरे SगरI

- १

सरकार

वादI प{ले यी पुनरावेदक ूSतवादI
मानबहादुर खzकाको सँगसाथबाट बरामद भएको
लागु औषध Sबब6 (वतरणको लाSग ओसारपसार,
स}य गरे को कुरास:ब;धमा श~ार(हत तवरले पु(
ँ ा ूSतवादIले
हुने गरI ूमाण पेश गरे को नदे िखद
अSधकारूा अSधकारI तथा अदालतमा आफूबाट
बरामदI लागु औषSध Sबब6 (वतरण, स}य
ओसारपसार गनg कायDका लाSग नKयाई कुलतको
बानी परे कोले सेवन गनDका लाSग खरद गरIस:म
Kयाएको हो भनी Sलएको पुनरावेदकको पुनरावेदन
िजक6र तकDस:मत्Jपमा पु( भएको पाइयो ।
यसरI सेवन गनDका लाSग Kयाउँदै गदाD पबाउ
ँ ा सो कायD लागु औषध (Sनय;ऽण)
परे को दे िखद
ऐन, २०३३ को दफा ४(छ) को कसुर भएकोले
Sनजलाई उl ऐनको दफा ४(छ) को कसुरदार
्
भएको पुनरावेदन अदालत, हे ट डाको
ठहरयाई
फैसला सो हदस:म Sमलेकै दे िखयो । ूSतवादIले
लागु औषध (Sनय;ऽण) ऐन, २०३३ दफा
्
१४(१)(झ)
४(च) को कसुर गरे को ठहरयाई
को सजाय हुने गरI भएको पुनरावेदन अदालत,
ँ ा सो हदस:म
हे ट डाको फैसला Sमलेको नदे िखद
केहI उKटI हुने ।
ूSतवादIले लागु औषध (Sनय;ऽण) ऐन,
२०३३ को दफा ४(छ) को कसुर गरे बाट सोहI
ऐनको दफा १४(१)(ज) अनुसार दुई म(हना कैद
हुने र दुई हजार जरIवानासमेत सजाय हुने ।
इजलास अSधकृत: रामान;दूसाद अSधकारI
इSत सं वत् २०७१ साल असार ९ गते रोज २ शुभम् ।

अन्तिरम आदेश

इSत सं वत् २०७१ साल असार ९ गते रोज १ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री ओमप्रकाश िमश्र र मा.न्या.श्री जगदीश
१
शमार् पौडेल, ०६९-CR-१०८०, लागु औषध स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार्,
नाइशाभेट yयाबलेट, मानबहादुर खzका (व. नेपाल

०१७८, उaूेषण, राजेश
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०७१-WO-

मेSडSस;स

ूाSलका

सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १

तफ4बाट सिचन ख7डेलवाल (व. औष;ध =यवःथा
(वभाग, (वजुलCबजार, काठमाडHसमेत

नगनु4 नगराउनु भनी सवच अदालत ;नयमावलC,
२०४९ को ;नयम ४१ अनुसार (वप]ीका नाउँमा
अJतcरम आदे श जारC हुने ।

;नवेदक राजेश मे;ड;सJस ूा.;ल.लाई
Alkem Laboratories Ltd. ले Oﬀer le"er for Super
Stockist in Nepal भनी Nदएको June 16, 2014
ँ ा ;नवेदकले
को पऽ ;नवेदकले पेश गरे को दे िखद
पैठारC गरे को उUपादनहW दता4 गन4 न;मXने भनी
औष;ध =यवःथा (वभागले ;म;त २०७१।३।११
मा लेखेको पऽबाट ;नवेदकलाई अपूरणीय
];त हुनजाने दे िखएकोले सु(वधा सJतुलनको
^(_बाट उ` ;म;त २०७१।३।११ को पऽ
हाल काया4Jवयन नगनु4 नगराउनु भनी (वप]ीको
नाउँमा सवच अदालत, ;नयमावलC, २०४९ को
;नयम ४१ बमोिजम यो अJतcरम आदे श जारC
हुने ।

इ;त सं वत् २०७१ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम् ।

३

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी, ०७१-WO-०२१०,
मनोज सुवेदC (व. ूधानमJऽी तथा
मिJऽपcरषt काया4लय, ;सं हदरबारसमेत

उUूेषण,

;नवेदकले २०६६।१०।२३ मा (व;भu
शत4 बJदे जमा सnझौता गरC १० वष4को ला;ग
;गXड इJभे_मेJट ूा.;ल.लाई jया;सनो रोयल
सwालन गन4 Nदएकोमा सो सnझौताको अधीनमा
रहने गरC जुलाई ३०, २०१३ (२०७०।४।१५)
मा ;नवेदकसमेत चारजनासँग उ` कnपनीले
सnझौता गरC jया;सनो सwालन गदx आएको
दे िखयो । ;नवेदकसमेतले आ.व. ०६९।७० को
jया;सनो रोयXटC ;म;त २०७१।१।५ सnम
W.२५४७५०००।- दािखला गरे को आJतcरक
राजःव काया4लय, काठमाडH ]ेऽ नं.१ करदाता
सेवा काया4लय, पुतलCसडकको च.नं.१३३४ ;म;त
२०७१।१।५ को पऽबाट दे िखJछ । यसै
(वषयवःतु भएको cरट नं. २०७०-WO-०७७३
र २०७१-WO-००२३ मा यस अदालतबाट
अJतcरम आदे श जारC भैसकेको पcरूेआयमा
सु(वधा र सJतुलनको ^(_कोणबाट नेपाल सरकार
सं ःकृ;त पय4टन तथा नागcरक उ|यन मJऽालयको
पऽस}iया उ~ोग ०७०/०७१ च.नं.४५०३ ;म;त
२०७१।१।१।५ को ;नण4यमा काय4(व;धगत
ऽु(ट (व~मान भै ;नवेदकलाई नेपालको अJतcरम
सं (वधान, २०६३ को धारा १२(१) च समेतारा
ूा वैयि`क ःवतJऽता र धारा १८ बमोिजम
=यविःथत रोजगारCसnबJधी हकमा आघात पुने
र सnपिसnबJधी हकमा अपूरणीय ];त हुने
हुँदा उ` ;म;त २०७१।१।५ को ;नण4य र
सो काया4Jवयनको ला;ग ;नवेदकलाई लेिखएको

इ;त सं वत् २०७१ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम् ।

२

स.प्र.न्या.श्री दामोदरप्रसाद शमार्,

०७१-WO-

अनुपराज सUयाल (व.
अिiतयार दुWपयोग अनुसJधान आयोग, नjसाल,
काठमाडHसमेत

०१८१, उUूेषण,

मुiय ूशासकkय अ;धकृत A-९ पदको
फायल बढु वासnबJधी (वषयमा पदपू;त4 स;म;तको
;म;त २०६९।१२।१६ गतेको ;नण4यउपर
उजूरC Nदने बाबुराम पौडेल र नवीन ूकाश
पौडेलको ता;लमबापतको अq कृ(ष (वकास
मJऽालयको ;म;त २०७१।१।२५ को पऽ
र अिiतयार दुWपयोग अनुसJधान आयोगको
;म;त २०७१।४।२१ गतेको पऽको आधारमा
काय4कारC स;म;तले ;नजहWलाई ूदान गनs भनी
;म;त २०७१।५।१६।२ मा गरे को ;नण4यबाट
;नवेदकलाई अपूरणीय ];त हुने दे िखएकोले
सु(वधा सJतुलनको ^(_बाट (वप]ी काय4कारC
स;म;तको ;म;त २०७१।५।१६।२ को
२२७ औ ं बैठकको ;नण4य हाल काया4Jवयन
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सवच अदालत बुले(टन २०७1, असोज
उ5 पऽ ूःतुत :रट <नवेदनको टु >ो नलागेस@म
कायाCDवयन नगनुC नगराउनु <नवेदकलाई यथावत्
पेसा रोजगारH र Iयवसाय सJालन गनC Kदनु भनी
सवच अदालत <नयमावलH, २०४९ को <नयम
४१(१) बमोिजम अDत:रम आदे शसमेत जारH
हुने ।
इ<त सं वत् २०७१ साल असोज २ गते रोज ५ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी, ०७१-WO-०२११,

रा<धका पने^समेत (व. अि_तयार
दु^पयोग अनुसDधान आयोगसमेत
उZूेषण,

सु(वधा र सDतुलनको `(aले <नवेदकह^
रा<धका पने^, सZय थापा, <नरbन काकcसमेतले
<म<त २०६८।१२।२५ दे िख करारमा <नयुि5
पाई काम ग:ररहे को अवःथामा अि_तयार दु^पयोग
अनुसDधान आयोगको पऽसg_या ७१/७२ च.नं.
६१ <म<त २०७१।५।११ को पऽअनुसार
ूZयथi (वj(वkालयको <म<त २०७१।५।१५
र <म<त २०७१।५।२२ को अवकाशस@बDधी
पऽ तZकाल कायाCDवयन नगरH <नवेदकलाई
यथािःथ<तमा काम लगाई राख्नु भनी सवच
अदालत, <नयमावलH २०४९ को <नयम ४१(१)
बमोिजम अDत:रम आदे शसमेत जारH हुने ।
इ<त सं वत् २०७१ साल असोज २ गते रोज ५ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री दीपकराज जोशी, ०७१-WO-०२१२,

उZूेषण, चDिा भारती (व. अि_तयार दु^पयोग

अनुसDधान आयोगसमेत

मmयपिnमाJल
<नवेदकलाई
(वj(वkालयको कायCकारH प:रषoको बैठकले
<म<त २०७०।२।१९ <नणCय नं. १च अनुसार
<म<त २०७०।३।२ दे िख ४ वषCको ला<ग
ँ ा सु(वधा र सDतुलनको
<नयुि5 गरे को दे िखद
`(aले ूःतुत :रट <नवेदनको अिDतम टु >ो
नलागेस@म ूZयथi अि_तयार दु^पयोग अनुसDधान

- १

आयोगको <म<त २०७१।५।८ को <नणCय तथा
<म<त २०७१।५।११ को पऽ एवं ूZयथi
(वj(वkालयको <नयुि5 रu ग:रएको च.नं. ९६
<म<त २०७१।५।२२ को पऽ र तZस@बDधी
कामकारवाहH नगरH यथािःथ<तमा राख्नु भनी
सवच अदालत <नयमावलH, २०४९ को <नयम
४१(१) बमोिजम अDत:रम आदे श जारH हुने ।
इ<त सं वत् २०७१ साल असोज २ गते रोज ५ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री गोिवन्दकु मार उपाध्याय,

०७१-WO-

०१८७, उZूेषण, वीरबहादुर भvडारH (व. िशxा

मDऽालयसमेत

<म<त २०६३।५।२० मा काज
(फताC गरे को <नणCय <म<त २०६०।९।१८ र
२०६३।५।२९ को सकCु लर आदे शअनु^प
ु इजलासबाट
नभएको भनी यस अदालतको सं य5
<म<त २०६४।२।७ मा अDत:रम आदे श
जारH भै सोअनुसार <नवेदक कायCरत् रहे को
(वkालयमा कामकाज ग:ररहे को अवःथामा
<म<त २०६०।२।२१ को <नदz शनलाई समाई
पदा<धकार रहे को (वkालयमा (फताC गरे को
Dयायोिचत् नभएकोले (वपxी िज{ला िशxा
कायाCलय, कJनपुरको <म<त २०७१।४।३० को
पऽ कायाCDवयन नगनुC र <नवेदकलाई यथावत्^पमा
महे Dिनगर उच मा(वको हाल कायCरत् िशxक
पदमा काम गनC Kदनु भनी (वपxीह^का नाममा
अDत:रम आदे श जारH हुने ।
इ<त सं वत् २०७१ साल भदौ ३१ गते रोज ३ शुभम् ।

७

मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०७१-WO-०२१८,
परमादे श/उZूेषण, ड@बरबहादुर गु^ङ (व. िज{ला

ूशासन कायाCलय, बबरमहलसमेत

ड@बरबहादुर
गु^ङ
र
<नवेदक
(वपxी बतास ॄदसC मोटसC ूा.<ल. को तफCबाट
ूबDध सJालक ौीमती उषा ौे बीच <म<त
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सवच अदालत बुले(टन २०७१, असोज - १
२०६७।५।२ मा भएको भाडाको स;झौताको
(वषयमा (वपAी िजDला ूशासन कायाGलय र
महानगरKय ूहरK वृM महाराजगNज, काठमाडPलाई
कारवाहK गनR अSधकार नभएको हुँदा सु(वधा र
सNतुलनको V(Wले उिDलिखत भाडाको (वषयलाई
Sलएर ूःतुत Sनवेदनको टु [ो नलागेस;म कुनै
कारवाहK नगनुG नगराउनु भनी (वपAीम]ये
िजDला ूशासन कायाGलय र महानगरKय ूहरK
वृM महाराजगNज, काठमाडPको नाममा सवच
अदालत SनयमावलK, २०४९ को Sनयम ४१(१)
बमोिजम अिNतम आदे शसमेत जारK हुने ।

९

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-

०१६४, उgूेषण, ूदKपज[ पाwडे (व. काठमाडP

िजDला अदालत, बबरमहलसमेत

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

८

मा.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ०७१-WO-०२२५,

चNदसमेत
रमेशकुमार
दुkपयोग अनुसNधान आयोग,

उgूेषण/परमादे श,

(व. अिjतयार
ट[ालसमेत

सु(वधा र सNतुलनको V(Wले Sनवेदक
रमेशकुमार चNद र Sनवेदक नारायण SगरK सेवा
करारमा Sनयुl भई काम गmररहे को अवःथामा
अिjतयार दुkपयोग अनुसNधान आयोगको SमSत
२०७१।५।११ च.नं.६४ को पऽानुसार
(वपAी
म]यमाpल
(वq(वrालयको
SमSत
२०७१।५।१५ र SमSत २०७१।५।२२ को
अवकाशस;बNधी पऽ तgकाल कायाGNवयन नगरK
Sनवेदकहkलाई यथािःथSतमा काम लगाई राख्नु
भनी सवच अदालत SनयमावलK, २०४९ को
Sनयम ४१(१) बमोिजम अNतmरम आदे शसमेत
जारK हुने ।
इSत सं वत् २०७१ साल असोज ८ गते रोज ४ शुभम् ।

यसै लगाउका Sन;न मुsामा पSन यसै अनुसार
फैसला भएका छन्:
§ ०७१-WO-०२२६, उgूेषण/परमादे श,

धनबहादुर खऽीसमेत (व. अिjतयार
दुkपयोग अनुसNधान आयोग, ट[ालसमेत

Sनवेदकले ूःतुत Sनवेदनसाथ पेश गरे को
SमSत २०४१।८।८ को तgकालKन (वशेष जाहे रK
(वभागको काठमाडP िजDला अदालतलाई लेिखएको
धरौट रहे का रकमबाट Sबगो कxा गरK बाँकy
कैद Sमनाहा पाउँ भzे Sतनै Sनवेदकको Sनवेदनमा
{यहोरा साँचो भए फैसलाबमोिजम लागेको सरकारK
Sबगो जरKवानाको रकम धरौटKको रकमबाट कxा
गरK बाँकy रकम च ुlा गरK बुझाउँछन् भने सो
रकम बुिझSलई कैदको हकमा यो (विNतपऽ साथै
राखी छु xै जाहे र गरK Sनकासा ब|सेबमोिजम
गनु,G (विNतपऽवालालाई जनाउ }दनु भzे हुकुम
ूमा[ी ब|स SमSत २०४१।८।५ मा भएको
भzे भई सोपSछ भएको हुकुमूमा[ीबमोिजम
काठमाडP िजDला अदालतको लगत (कताबमा
SमSत २०४२।८।५ मा लागेको कैदसमेत
कxा भएको भzे Sनवेदनसाथ पेश भएको SमSत
२०४२।८।५ को लगतको फोटो र उl SमSत
२०४१।८।८ को (वशेष जाहे रK (वभागको
पऽको फोटोकपीसमेतबाट दे िखएको अवःथा
रहे को हुँदा Sनवेदकलाई लागेको कैद हुकुम
ूमा[ीबमोिजम लगत कxा भइसकेको छ छै न
यकyन नभई थुनामा राख्ने कायG गदाG Sनवेदकलाई
अपूरणीय ASत पुनस|ने हुँदा सु(वधा सNतुलनको
V(Wकोणसमेतबाट यो Sनवेदनको अिNतम (कनारा
नलागेस;म Sनवेदकलाई पबाउ गनR तथा थुनामा
राख्ने कायG नगनुG नगराउनु भनी सवच अदालत
SनयमावलK, २०४९ को Sनयम ४१(१) बमोिजम
(वपAीहkको नाउँमा अNतmरम आदे श जारK
हुने ।
इSत सं वत् २०७१ साल भदौ २४ गते रोज ३ शुभम् ।

21

सवच अदालत बुले(टन २०७1, असोज

- १
११

१०

मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO- मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.,

०७१-

अJधवlा (वंणुूसाद
JतJमिAसना (व. नेपाल (वnुत ूाJधकरण, रoपाकD,
काठमाडIसमेत

०१९३, उ7ूेषण, सुशीला गौतमसमेत (व. िजAला

WO-०१९८, उ7ूेषण,

ूशासन कायाDलय, बबरमहल, काठमाडIसमेत

Jनवेदकले काठमाडI िजAला अदालतमा
(वपLी आनNद गौतमउपर अंश चलन मुPा र
सबै (वपLीहRउपर दू(षत Jललाम दािखल खारे ज
JनणDय बदर दताD बदर मुPा २०७०।६।१४
मा दायर गरX (वचाराधीन रहे को भ[े Jनवेदन
\यहोराबाट दे िखन आएको र Jनवेदकलाई
कानूनबमोिजम बाहे क घरबाट हटाउने कायD गदाD
सु(वधा र सNतुलनको `(aकोणले Jनवेदकलाई
अपूरणीय LJत पुbन जाने भई यो Jनवेदनको टु cो
नलागेसdम Jनवेदकको बसोबासमा कुनै हःतLेप
नगनुD नगराउनु भनी सवच अदालत JनयमावलX,
२०४९ Jनयम ४१(१) बमोिजम (वपLीहRको
नाममा अNतhरम आदे श जारX हुने ।

(वnुत ऐन, २०४९ को दफा १७ मा
(वnुत महसुल JनधाDरण गनD (वnुत महसुल
JनधाDरण आयोगको गठनको \यवःथा भएको र
(वnुत महसुल JनधाDरण JनयमावलX, २०५० को
Jनयम (६) को \यवःथाबमोिजम (वnुत महसुल
पhरवतDन गदाD एक वषDमा एकपटकमा सा(वकमा
कायम रहे को महसुलमा ५ ूJतशतमा नबtने
गरX माऽ पhरवतDन गनD पाउने कानूनी \यवःथा
भएकोमा उl Jनयम(वपरXत (वnुत महसुल
बढाउने कायD नगनुD नगराउनु भनी (वपLीहRका
नाममा सवच अदालत JनयमावलX, २०४९ को
Jनयम ४१(१) बमोिजम अNतhरम आदे श जारX
हुने ।

इJत सं वत् २०७१ साल भदौ ३० गते रोज २ शुभम् ।

इJत सं वत् २०७१ साल भदौ ३० गते रोज २ शुभम् ।
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