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सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, साउन - १

िवशेष इजलास

१
स.का.म.ु$.%ा.&ी  दामोदर$साद शमा+, मा.%ा.
&ी िगरीश च1 लाल र मा.%ा.&ी सुशीला 
काक2, ०६८-WS-०५५, उ5ूषेण/ू:तषधे, 

कमलूसाद ख:तवडासमेत (व. ूधानम@ऽी तथा 
मि@ऽपFरषHको कायाKलयसमेत 

 िशMा ऐन, २०२८ को दफा ११च 
को उपदफा (१) (ख) को ू:तब@धा5मक 
वाRयांशमा Tयविःथत कानूनी ूावधानबमोिजम 
:म:त २०६१।८।१५ मा (वYापन भई 
पदपू:तKसमेत भई कायK स\प] भइसक_ उ` 
Tयवःथा :नःूयोजन भइसकेको; िशMा ऐन, 

२०२८ को दफा ११च को उपदफा (१क) र 
उपदफा (१ख) को Tयवःथा िशMा ऐन, २०५९ 
मा २०६३।९।१४ मा भएको संशोधनबाट 
थप गरf यो उपदफा ूार\भ भएप:छ हनेु 
प(हलो (वYापनमा संवत ्२०६३ साल वैशाख 
१० गतेस\म सामदुा(यक (वkालयमा नेपाल 
सरकारबाट ःवीकृत दरब@दfमा वा 5यःतो 
ःवीकृत दरब@दfको :लयन पदमा अःथायी 
िशMकको mपमा :नयिु` पाई यो उपदफा ू ार\भ 
हुँदाका बखत कायKरत ्अःथायी िशMकहm र 
यो उपदफा ूार\भ हुँदाका बखत आधारभतू
तथा ू ाथ:मक िशMा पFरयोजनाअ@तगKत अःथायी 
िशMकको mपमा कायKरत ् िशMक र २०५२ 
तथा २०६१/०६२ सालको (वYापनबमोिजम 
िशMक पू:तK गदाK िशMक पदबाट हटेका 
Tयि`हmका हकमा उ` उपदफा ूार\भ 
भएप:छ आयोगबाट हनेु प(हलो (वYापनमा 
एक पटक उ\मेp वार हनु उमेरको हद नलाqने 
तर यो स(ुवधा एकपटक ूयोग भएप:छ पनु: 

ूयोग गनK नपाइने; िशMा :नयमावलf, २०५९ 
को :नयम ९७क को Tयवःथा दfघKकालfन 
नभई त5कालfन ूयोजनको ला:ग माऽ भएको 
र यस Tयवःथाले ःथायी िशMक पदपू:तK 
गनK कुनै बाधा नदेिखएको हुँदा िशMा ऐन, 

२०२८ को दफा ११च को उपदफा (१ख) 
को ू:तब@धा5मक वाRयांश  सोहf ऐनको दफा 
११च को उपदफा (१क) र (१ख), िशMक 
सेवा आयोग :नयमावलf, २०५७ को :नयम 
१० को ू:तब@धा5मक वाRयांशको (१) र 
िशMा :नयमावलf, २०५९ को :नमय ९७क 
का कानूनी ूावधानहm नेपालको अ@तFरम 
सं(वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ 
र १८ सँग बािझएको नदेिखदँा मागबमोिजम 
आदेश जारf गFररहन नपनu ।
इजलास अ:धकृत : दfपक ढकाल
इ:त संवत ्२०७० साल असार १३ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा.%ा.&ी रामकुमार $साद शाह, मा.%ा.&ी  
क4ाण &े6 र मा.%ा.$ा.डा.&ी भरतबहादरु 
काक2, ०६९-WS-०००८, उ5ूषेण/परमादेश, 
काठमाडx महानगरपा:लका वडा नं. ३३ िःथत 
रा(yय ःवत@ऽ कमKचारf :मलन के@िको 
अि{तयारूा| ऐ. का उपा}यM देवीूसाद 
दाहाल (व. ूधानम@ऽी तथा मि@ऽपFरषHको 
कायKलयसमेत
 सामािजक @यायको अ:भ] अ~को 
mपमा रहेको सामािजक सरुMाले लोक 
क�याणकारf रा�यको अवधारणालाई साथKक          
त�ुयाउँदछ । समाजका हरेक पMमा @याय 
ूदान गनu उ�ेँयका साथ (वक:सत यो 
मा@यताबाट नै समाजमा पूणK एवम ्वाःत(वक 
समानता कायम हनु स`छ । वतKमान रा(yय 
पFरिःथ:त प:न मानव अ:धकार एवम ्सामािजक 
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3यायू6त संवेदनशील ब3दै गएको अवःथामा 
6नजामती सेवाअ3तगCत करारमा कायCरत ्
कमCचारFको सामािजक सरुHाको (वषयलाई 
ूभावकारF तLुयाउन ु लोकताि3ऽक शासन 
Nयवःथाअनकूुल नै हनेु ।
 ःथायी कमCचारFको तलुनामा करारमा 
कायCरत ् कमCचारFको सामािजक सरुHाको 
(वRमान नाजकु अवःथा र सो अवःथाू6त 
राSयको 6नर3तर उदासीनताको कारण करार 
सेवामा कायCरत ् कमCचारFमा 3यूनमाऽाको 
उUूरेणा (वRमान रहF सेवाको गणुःतरFयतामा 
समेत गVभीर असर पनCसXने अवःथाका कारण 
यो (वषयमा तUकाल सVबोधन हनु ु जZरF     
हनेु ।
 सरकारF एवम ् 6नजी Hेऽमा कायCरत ्
जनशि[को आ6थCक एवम ्सामािजक सरुHाको 
ूUयाभ6ूतका ला6ग (व]NयापीZपमा  6नर3तर 
ूयासहZ भैरहेको पाइ3छ । जसम`ये 
योगदानमूलक सामािजक सरुHा (Contributory 

Social Protec�on) र अयोगदानमूलक सामािजक 
सरुHा (Non-Contributory Social Protec�on) 
सVब3धी मा3यताहZसमेत ूचलनमा रहेका 
देिख3छन ् । योगदानमूलक सामािजक 
सरुHाअ3तगCत कायCरत ् वा अवकाशूाd 
जनशि[ले आVदानीको 6निeत ्ू 6तशत योगदान 
गरF सोबाट जVमा भएको रकमले औषधोपचार, 

स3तती िशHा, आवास कजाC जःता जीवनका 
आधारभतू (वषयमा सहजता ूदान गरेको                                     
पाइ3छ । नेपालमा प6न कमCचारF सgयकोष, 

नागhरक लगानी कोष, बीमा, जीवन बीमा, 
पे3सन योजना, सामािजक सरुHा कोष जःता 
योगदानमूलक सामािजक सरुHा कायCबमहZ 
सgालनमा रहेको देिख3छ । अयोगदानमूलक 
सामािजक सरुHा सामािजक सरुHासVब3धी 

Nयवःथाअ3तगCत राSयले तो(कएका लिHत वगC 
एवम ्समूहका Nयि[हZका 6न6मj संवैधा6नक 
एवम ्कानूनी Nयवःथा गरF राSयका तफC बाट 
बजेट (व6नयोजन गनl गरेको अवःथा छ । 
नेपालमा जेm नागhरक भjा, एकल म(हला 
भjा, सUुकेरF भjा, कणाCलF रोजगार जःता 
अयोगदानमूलक सामािजक सरुHासVब3धी 
कायCबमहZ प6न सgालनमा रहेको पाइ3छ । 
यहF पmृभ6ूमका आधारमा 6नजामती सेवाअ3तगCत 
करारमा कायCरत ् कमCचारFहZको सामािजक 
सरुHा Nयवःथालाई सVबोधन गhरएमा Uयसबाट 
फलदायी पhरणाम उUपo हनेु ।
 6नजामती सेवाअ3तगCत खास अव6ध 
करारमा कायCरत ् रहF उUकृp सेवा ूदान 
गरेका कमCचारFहZका ला6ग प6न योगदानमूलक 
सामािजक सरुHा (बीमा, अवकाश कोष) वा 
अयोगदानमूलक सामािजक सरुHा (उपदान, 

उपचार खचC वा यःतै ूकारका अ3य उपय[ु 
(वषय) को ूब3ध 6मलाउन अUयावँयक 
देिखएकाले यःता कमCचारFहZको यकrन 
(ववरण सsलन गरF यःता कमCचारFहZलाई 
सामािजक सरुHाको ूUयाभ6ूत tदलाउन 
6नजहZले गरेको सेवाको अव6ध र Uयसबखत 
गVुन गएको अवसरहZसमेत हेदाC उपदान वा 
H6तपू6तC जःतो कुनैZपमा भए प6न केहF ूाd 
गनCसXने गरF यथाशीय उिचत र आवँयक 
Nयवःथा गनुC गराउन ुभनी (वपHी ूधानम3ऽी 
तथा मि3ऽपhरषvको कायाCलयलगायत अ3य 
(वपHीहZका नाममा 6नदlशनाUमक आदेश जारF 
हनेु ।
इजलास अ6धकृत : ई]र पराजलुF
कVxयटुर: रान ुपौडेल
इ6त संवत ्२०७० साल माघ ९ गते रोज ५ शभुम ्।
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३
मा.�ा.�ी क�ाण �े�, मा.�ा.�ी सुशीला काक� 
र मा.�ा.�ी तक� राज भ�, ०६९-WS-००७८, 

उ6ूषेण/परमादेश, शा?लकराम भBराईसमेत 
(व. राDप?तको कायाGलय, शीतल ?नवास, 

काठमाडKसमेत
 सा(वकको दफा २४घ१ खारेज गरेको 
कायG यथावत् ् कायम राखी पाउन माग गनT 
?नवेदकहVले उिXलिखत कानूनी Zयवःथा 
बदरको माग गनुGपनTमा 6यसतफG  बदरको माग 
गरेको नदेिखएबाट ?नवेदकहVले सा(वकको 
(वशेष बढुवा यथावत ्रहे सोबाट र सो यथावत ्
नरहेमा हाल थप भएको जे^ता र कायGस_पादन 
मूXया`नaारा हनेु बढुवाको Zयवःथामbयेसमेत 
कुनै प?न Zयवःथाबाट आफूहV बढुवा भई 
दोहोरो लाभ ूाe गरf लाभािgवत हनु खोजेको      
देिखयो । यःतो अवःथामा ?सiाgतत: दोहोरो 
लाभ कानूनबमोिजम माl हनु सmदैन भने 
अbयादेशले दफा २४घ१क मा गरेको बढुवा 
Zयवःथा र दफा ७(१) ले बढुवाबाट pरq 
पद पू?तG गनGको ?न?मr उिXलिखत ू?तशत 
?नधाGरण गनुGपनT भनी गरेका कानूनी Zयवःथा 
बदरको माग नगरेको अवःथामा दफा २४घ१ 
खारेज गरेको कायGलाई माऽ भेदभावपूणG भनी 
दावीबमोिजम बदर गनG न?मXने ।
 ?नजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको 
(तेॐो संशोधन) अbयादेश,  २०६९ ले उq 
ऐनको सा(वकको दफा २४घ१ खारेज गरेको 
Zयवःथा नेपालको अgतpरम सं(वधान, २०६३ 
को धारा १२(३)(च) र धारा १३(१)२) 
समेतसँग बािझएको अवःथा नदेिखदँा ?नवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारf गनG ?मलेन । 

ूःततु pरट ?नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ?धकृत: भीमबहादरु ?नरौला
क_}यटुर: रान ुपौडेल
इ?त संवत ्२०७० साल फागनु २२ गते रोज ५ शभुम ्।

संय#ु इजलास

१
स.का.म.ु%.�ा.�ी दामोदर%साद शमा� र मा.�ा.
�ी %काश व)ी, ०६९-WO-०८२९, उ6ूषेण/
परमादेश,  (पता_बरूसाद आचायG (व. अथG 
मgऽालयसमेत
 (वrीय मbयःथताको काम गनT 
संःथास_बgधी ऐन, २०५५ बमोिजम 
लघ(ुवr कारोबार गनG ?नवेदक संःथाले 
राD बै� कबाट ?म?त २०६१।७।१६ 
मा अनमु?त ?लई लघ(ुवr कारोबार गरेको 
देिखgछ । यसरf संःथाले उपरोq माbयमबाट 
आजGन गरेको रकममा कर छूट हनुपुनT भ�े 
?नवेदन दावी र उq रकम करयो�य आय 
भएको भ�े (वप�ीको ?लिखत जवाफ रहेको 
छ । मा?थ उिXलिखत ूाe आयमा (वrीय 
मbयःथताको काम गनT संःथास_बgधी ऐन, 

२०५५ को दफा ३१ बमोिजम करयो�य आय 
भएको तर 6यःतो रकममा नेपाल सरकारले पूणG 
वा आिंशकVपमा आयकर छूट �दनसmनेमा सो 
भए गरेको देिखन आएन । नेपाल सरकारबाट 
कर छूट पाएको बाहेक उq संःथाले अgय 
कुनै (वशiु Zयापाpरक वा (वrीय कारोबार 
गरf सो माbयमबाट आय आजGन गरf खदु 
मनुाफा गरेको छ भने 6यःतो खदु मनुाफा 
रकम करर(हत हनु नसmने ।
 आgतpरक राजःव कायाGलयबाट ?म?त 
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२०६९।१०।८ मा भएको <नण>यानसुार जारB 
गDरएको आ.व. २०५६/०५७ र ०५७/०५८ 
को ला<ग <म<त २०६९।१०।११ मा र <म<त 
२०६९।१०।१४ मा आ.व. २०५८।०५९ 
देिख आ.व. ०६७/०६८ सKमको कर <नधा>रण 
आदेशलाई कानूनसKमत ्भQ <मलेन । <नवेदक 
कर नलाRने संःथाका Vपमा दता> भएको 
ूमाणपऽ आफ[ ले जारB गरेको ूमाणपऽ नहेरB 
मनुाफार(हत हो होइन, संःथाले गरेको आयम^ये 
कुनकुन रकम करयोRय आय हो र कुनकुन 
आय कर नलाRने आय हो भQेतफ>  (व_षेण र 
(ववेचना गरB कर <नधा>रण गनु>पनaमा सोतफ>  
(वचार नगरB नलाRने रकममा समेत कर लगाउने 
गरB (वपbी आdतDरक राजःव काया>लय, bेऽ नं. 

२ काठमाडgबाट भएको <म<त २०६९।१०।८ 
को <नण>यानसुार जारB गDरएको <म<त 
२०६९।१०।११ र <म<त २०६९।१०।१४ 
का कर <नधा>रण आदेश ऽ(ुटपूण> देिखदँा उi 
<म<तका <नण>य एवम ् कर <नधा>रण आदेश 
एवम ् पऽहV उjूषेणको आदेशkारा बदर 
हनेु ।
इजलास अ<धकृत: दBपक ढकाल
कKoयटुर: रान ुपौडेल
इ<त संवत ्२०७० साल पसु ३ गते रोज ४ शभुम ्।
यसै लगाउका <नKन मsुाहVमा प<न यसैअनसुार 
आदेश भएका छन:्

 § ०६९-WO-०८९९,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९००,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९०१,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 

मdऽालयसमेत
 § ०६९-WO-०९०२,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९०३,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९०४,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९०५,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९०६,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९०७,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९०८,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९०९,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

 § ०६९-WO-०९१०,उjूषेण/परमादेश,  

(पताKबरूसाद आचाय> (व. अथ> 
मdऽालयसमेत

२
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०६७-CI-१३००, <नषधेाuा, 
खगेdिूसाद चटौतसमेत (व. अdतरुाम 
डगौरासमेत
 (ववाwदत बाटो र बाटो आसपास bेऽका 
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ज3गा स5ब6धमा ू:यथ= >नवेदकहAसमेतका 
ःथानीय ३६ जना वादF भई यी पनुरावेदकहAलाई 
ू>तवादF कायम गरF दताK बदर गरF बाटो 
कायम रािखपाऊँ भQे समेतका मRुा कSनपरु 
िजTला अदालतमा (वचाराधीन र(हरहेको तUय 
>म>सल संल3न (फरादपऽको ू>त>ल(पबाट       
देिख6छ । सो मRुाबाट (ववा[दत बाटोको 
स5ब6धमा सामा6य ू (बयाबाट 6या(यक >नAपण 
भई ठहरेबमोिजम हनेु ह6ुछ । >नवेदकहAले 
आफूहAको घरको आवतजावतको >नकाससमेत 
उb (ववा[दत बाटो हो, परापूवKकालदेिख 
उपयोग गरF आएका छd भनी िजकeर >लएको 
अवःथामा सो िजTला अदालतमा (वचाराधीन 
(ववादको टुfो नलागेस5म हाल (ववादमा रहेको 
बाटोलाई यथािःथ>तमा रािखरहन ुऔिच:यपूणK नै 
देिखदँा पनुरावेदन अदालत, महे6िनगरबाट >म>त 
२०६७।११।११ मा भएको आदेश >मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ>धकृत: भीमबहादरु >नरौला
क5oयटुर: रान ुपौडेल
इ>त संवत ्२०७० साल फागनु २५ गते रोज १ शभुम ्।

३
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०६९-CI-०३८२, परमादेश, 
हuरूसाद शमाK आचायK (व. गहृ म6ऽालयसमेत
 ूहरF कायाKलयसमv अपराधको 
स5ब6धमा दताK हनु आएको जाहेरF दरखाःत 
सो ूहरF कायाKलयले दताK गरF अनसु6धान 
तहकeकातको कायKलाई अगा>ड बढाउनपुनx 
उसको कानूनबमोिजमको दा(य:व र िज5मेवारF 
हो । यःतो कानूनबमोिजमको दा(य:व र 
िज5मेवारF पूरा नगरेमा परमादेशको आदेशले 
पूरा गनK लगाउने हो । ूःततु (ववादमा 
(वपvीमyयेको महानगरFय ूहरF पuरसर, 

हनमुानढोकाले पनुरावेदकले [दएको zयानमानx 
उ{ोगको जाहेरF दरखाःत दताK गनK इ6कार 
गरेकोले सो जाहेरF दरखाःत दताK गuर[दन ु
भQे परमादेशको आदेश जारF गuरपाउँन माग 
गरेको देिख6छ । तर, (वपvी महानगरFय ू हरF 
पuरसर, हनमुानढोकाको >लिखत जवाफबाट 
पनुरावेदकको जाहेरF दरखाःत दताK गनK इ6कार 
गरेको भQे नदेिखई सो जाहेरF दरखाःत >म>त 
२०६९।१।२५ मा सो पuरसरको अपराध 
दताK (कताब १० नं. डायरF, मRुा नं. १३१० 
मा दताK भई अनसु6धानको कायK भैरहेको भQे 
देिखदँा (वपvीले उिTलिखत कानूनी |यवःथाको 
पालना नगरेको भQे देिखन नआउने ।
इजलास अ>धकृत: भीमबहादरु >नरौला
क5oयटुर: रान ुपौडेल
इ>त संवत ्२०७० साल फागनु २९ गते रोज ५ शभुम ्।

४
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०६९-CR-०२७८, अदालतको 
अपहेलना, श5भ ुू साद थप>लया (व. गो(व6दूसाद 
>तमिTसना
 अदालतको अपहेलनामा सजाय गनx कायK 
समम अदालतको गuरमा र 6याय स5पादनको 
कायKलाई ूभावकारF बनाउने उRेँयबाट ूuेरत 
ह6ुछ । अदालतबाट जारF भएको आदेशलाई 
कसैले कायाK6वयन तथा पालना नगरF 
जानाजान अवरोध >सजKना गनx (बयाकलापलाई 
>नA:सा(हत गनुKपनx ह6ुछ तर ूःततु मRुामा 
एका>तर (वपvी गो(व6दूसाद >तमिTसनाको 
तफK बाट पेश भएको >लिखत जवाफबाट >नजले 
आ�नै (क.नं. ७७८ को ज3गा>भऽ घर >नमाKण 
गरेको र पनुरावेदक तथा (वपvी दवैुको ज3गा 
तथा घरमा वuरपuर वाल क5पाउ6ड भई बीचमा 
अ6य >छमेकeसमेतको आवतजावतको तीन 
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(फटको बाटो भएको भ8े देिखन आयो । 
पनुरावेदकले सो त@य मBुामा उCलेख गरेको 
देिखदैँन । केवल दईु (फट जIगा Jमची (वपLीले 
घर बनाउन लागेको िजकNर Jलएको देिखOछ । 
(वपLीले आQनो घर जIगाको वाल कRपाउOड 
बा(हर गई Jनजको वाल कRपाउOड फुटाई 
जIगा Jमचेको भनी देखाउन सकेको पाइएन 
भने अक�Jतर पनुरावेदकले (वपLीले पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको अOतVरम आदेशको उCलXन 
गरY घर JनमाZण गद\ गरेको भनी पेश गरेको 
तःवीरह^बाट पJन (वपLीले प(हलो तला 
ढलान गनZको लाJग फमाZ ठोaनेलगायतका 
कायZ भै घर JनमाZण भइसकेको देिखन                                          
आयो । यसका अJतVरb पनुरावेदकको जIगा 
(वपLीले Jमचेको अवःथामा सो (वषय सामाOय 
ू(बयाबाट Oया(यक Jन^पण हनुसaने नै देिखन 
आयो । यसरY घर JनमाZण भैसकेको अवःथामा 
Jनषधेाhा मBुामा भएको आदेश पालना नगरेको 
भनी (वपLीलाई अदालतको अपहेलना गरेको 
ठहर गनZ औिचjयपूणZ देिखन नआउने ।
इजलास अJधकृत: भीमबहादरु Jनरौला
कRoयटुर: रान ुपौडेल
इJत संवत ्२०७० साल फागनु २९ गते रोज ५ शभुम ्।

 § यसै लगाउको ०६९-CI-०४३३, 
Jनषधेाhा, शRभ ुू साद थपJलया (व. 

गो(वOदूसाद JतमिCसनासमेत भएको 
मBुामा पJन यसैअनसुार फैसला भएको 
छ ।

५
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०७०-RC-००२४, कतZwय 
xयान, नेपाल सरकार (व. वासदेुव भyडारY
 मतृकको शव परYLण ूJतवेदनमा 

टाउकोमा (वJभ8 ठाउँमा काटेको चोट रहेको 
भ8े उCलेख देिखOछ । मौकामा बिुझएकN 
घटनाको ूjयLदश{ क(वता भyडारYले 
अदालतमा बकपऽ गदाZ ूJतवादYले खकुुरYले 
प(हला एकपटक टाउकोमा ूहार गरेको 
र jयसपJछ पJन पटकपटक ूहार गरेको 
भ8े उCलेख गरेको देिखOछ । कणZबहादरु 
भyडारYको शव परYLण ूJतवेदनमा मjृयकुो 
कारणमा Hypovolumia, manner of death 

cut wound on scalp भ8े उCलेख भएको                                           
देिखOछ । मतृकको शव परYLण ूJतवेदन 
र घटनाको ूjयLदश{ले गरेको बकपऽबाट 
ूJतवादYले गरेको साJबती बयान प(ु} भएको 
देिखन आउँछ । यस अवःथामा ूJतवादY 
वासदेुव भyडारYलाई कसूरदार ठहर ्याएको सु̂  
फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको 
फैसलालाई अOयथा भ8 नJमCने हुँदा ूJतवादY 
वासदेुव भyडारYले आQनो बाब ु कणZबहादरु 
भyडारYलाई टाउकोमा खकुुरY ूहार गरY 
हjया गरेको प(ु} भएकाले Jनज ूJतवादYलाई 
xयानसRबOधी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सवZःवस(हत जOमकैद सजाय हनेु ठहर ्याएको 
सु̂  JसOधपुाCचोक िजCला अदालतको फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको JमJत 
२०६८।२।१० को फैसला Jमलेको देिखदँा 
साधक सदर हनेु।
इजलास अJधकृत: (व�नाथ भ�राई
कRoयटुर: रान ुपौडेल
इJत संवत ्२०७० साल म� Jसर २८ गते रोज ६ शभुम ्।

६
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०७०-RC-००२५, कतZwय 
xयान, नेपाल सरकार (व. लोकबहादरु तामाङ
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 मतृक वीरबहादरु तामाङलाई ू ;तवाद<ले 
टाउकोमा खकुुर< ू हार गरेपAात ्;नज वीरबहादरु 
घाइते भई उपचार हुँदाहुँदैको अवःथामा होशमा 
नआई ;म;त २०६६।६।११ मा मOृय ुभएको 
देिखSछ । लास ूकृ;त मचुUुकामा मतृकको 
टाउकोमा एवम ् करङमा परुानो चोट रहेको 
भVे उUलेख भएको देिखSछ । ;नजको शव 
पर<Wण ू;तवेदनमा प;न टाउकोमा परेको 
चोटको कारण मOृय ु भएको भVे देिखन    
आउँछ । मतृकको शव पर<Wण ू ;तवेदन तथा 
लास ूकृ;त मचुUुकाबाट ू;तवाद<को मौकाको 
र अदालतको सा;बती बयान प(ुZ भएको 
देिखSछ । (यनै ू;तवाद< लोकबहादरुले आ[नो 
छोरालाई खकुुर< ूहार गरेको भनी जाहेर< \दने 
जाहेरवाला जयबहादरु तामाङले अदालतमा 
सोह< ]यहोराको बकपऽ गरेको देिखSछ । 
उिUलिखत अवःथामा ू;तवाद< लोकबहादरु 
तामाङलाई कसूरदार ठहर ्याएको सaु फैसला 
सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
अSयथा भV न;मUने हुँदा ;नज ू;तवाद<लाई 
cयानसdबSधी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सवjःवस(हत जSमकैदको सजाय हनेु ठहर ्याएको 
;सSधपुाUचोक िजUला अदालतको फैसला सदर 
हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
;म;त २०६८।३।२१ को फैसला ;मलेको 
देिखदँा साधक सदर हनेु ।
इजलास अ;धकृत: (वmनाथ भnराई
कdoयटुर: रान ुपौडेल
इ;त संवत ्२०७० साल मq ;सर २८ गते रोज ६ शभुम ्।

७
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ी  �ाने�बहादरु काक�, ०७०-WO-०१४५, 

उOूषेण/परमादेश, अ.वा. अजुjनकुमार बाःकोटा 
(व. माधवूसाद खनालसमेत

 ;नवेदकले माग गरेको (वषयमा vरट 
Wेऽा;धकार;भऽ ूवेश गर< ;नaपण हनुसwने 
(वषय हो होइन भVेतफj  (वचार गदाj यी 
;नवे\दकाका बाब ु मिणराज पौडेलका नाममा 
जार< भएको dयाद अ.बं. ११० नं. को र<त 
नपरु ्याई तामेल भएको कारणबाट ू;तउxर 
\दन नपाई एकतफy फैसला भएको भए सोको 
उपचार अ.बं. २०८ नं. ले गरेकोमा उz कानूनी 
ूावधानले ूदान गरेको स(ुवधासमेत ूयोग 
नगर< सोबमोिजम उपचार माग गन{ dयादसमेत 
]यतीत गरेप;छ उz ;म;त २०६९।६।१२ 
को तामेल< dयादलाई जालसाजी भनी सो 
dयाद तथा काठमाड} िजUला अदालतको ;म;त 
२०६९।९।११ को फैसला बदरको मागसमेत 
राखी vरट Wेऽमा ूवेश गरेको ;नवे\दकाको 
उz कायj ूारdभमा नै कानूनसdमत ् देिखन 
नआउने ।
 ;नवेदकले उठाएको बैना करारसमेतको 
(वषयमा काठमाड} िजUला अदालतमा म~ुा 
च;लरहेको अवःथामा सो (वचाराधीन रहेको 
म~ुाको (वषयलाई असर प�ुने गर< vरट 
Wेऽा;धकारबाट हःतWेप गर< बोUन ;मUने 
देिखएन । मूल ;लखतलाई नै चनुौती \दएको 
हुँदा उz बैना करारको ;लखत जालसाज हो 
वा होइन भVे सो सdबSधमा सोह< म~ुाबाट 
;नaपण हनेु ।
 २०६९।६।१२ को तामेल< dयादलाई 
जालसाजी भनी सो dयाद तथा काठमाड} िजUला 
अदालतको ;म;त २०६९।९।११ को फैसला 
बदरको माग गर< ;नवेदक vरट Wेऽमा ूवेश 
गरे प;न सोह< (ववा\दत (वषयको म~ुा पनुjभSदा 
अगा;डको ;लखतलाई नै जालसाज भनी म~ुा 
दायर गरेको अवःथामा मूल ;लखत स~े वा 
जालसाज हो भVे कुरा सोह< म~ुाबाट ूमाण 
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बझुी 5न6पण हनेु नै हुँदा ूमाण बझुी इ?साफ 
गनुBपनC (वषयमा Fरट Hेऽा5धकार आक(षBत हनु 
नसMने  भएकोले ूःततु Fरट 5नवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अ5धकृत: दWपक ढकाल
कYZयटुर: रान ुपौडेल
इ5त संवत ्२०७० साल माघ १२ गते रोज १ शभुम ्।

८
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ा.डा.�ी  भरतबहादरु काक�, ०६८-CI-१२४३, 

5नषधेाeा/परमादेश, बिWूसाद शमाB (व. िजiला 
(वकास स5म5तको कायाBलय, बागलङुसमेत
 मआुkजा 5नधाBरण स5म5तले 5म5त 
२०६६।६।२५ मा 5नवेदकको हक भोगको 
जmगामnये सडक खoडमा परेको जmगाको 
H5तपू5तB 5नधाBरण गरW सो रकम 5लन आउन 
पऽाचारसमेत भएको अवःथामा 5नषधेाeा र 
परमादेश जारW गFररहन ु नपनC भनी 5नवेदन 
खारेज गरेको पनुरावेदन अदालतको आदेशलाई 
अ?यथा भs न5मiने । 
इजलास अ5धकृत: (वtनाथ भuराई
कYZयटुर: रान ुपौडेल
इ5त संवत ्२०७० साल कािvक ११ गते रोज २ शभुम ्।

९
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा.
�ा.डा.�ी  भरतबहादरु काक�, ०६९-CI-०१६४, 

5नषधेाeा, (वंणमुाया राजथला (व. 5तलकबहादरु 
नेगीसमेत
 5नवेदकले दावी गरेको (क.नं. १४५१ 
को जmगा आyनो हक दताBको भएको भsे 
देिखने कुनै ूमाण पेश भएको देिखएको 
छैन । उ{ जmगाको जmगाधनी (वपHी 
5तलकबहादरु नेगी भएको भsे (वपHीह6को 
5लिखत जवाफमा िजक|र 5लएको पाइ?छ । 

5नवेदकले उ{ घर जmगा आyनो 5न(वBवाद 
हक अ5धकारको भएको भsे दावी प5न 
छैन । वःततु: 5नषधेाeाको आदेश जारW हनुका 
ला5ग (ववादको (वषयवःतउुपर 5नवेदकको 
5न(वBवाद हका5धकार रहेको हनुपुछB । 5नवेदकले 
यस अदालतमा पनुरावेदन गदाB प5न (ववा}दत 
जmगा 5नजको 5न(वBवाद हका5धकारको भएको 
भनी देखाउन सकेको पाइँदैन । यस अवःथामा 
5नवेदन खारेज हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालतको आदेशलाई अ?यथा भs न5मiने ।
इजलास अ5धकृत: (वtनाथ भuराई
कYZयटुर: रान ुपौडेल
इ5त संवत ्२०७० साल कािvक ११ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. १

१
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.�ी 
बै(नाथ उपा-ाय, ०६६-CR-०५४५, ॅ�ाचार, 

नेपाल सरकार (व. (वंणुू साद eवालW
 ॅ�ाचार 5नवारण ऐन, २०१७ को 
दफा १२ र २९ एवम ् ॅ�ाचार 5नवारण 
ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अ?तगBतको 
दावी भएको ूःततु म�ुामा सोहW ऐनको 
हदYयादसYब?धी �यवःथातफB  नहेरW अि�तयार 
द6ुपयोग अनसु?धान आयोगले आyनो 
कायB(व5ध �यविःथत गनB ूयोग गनC ऐन अथाBत ्
अि�तयार द6ुपयोग अनसु?धान आयोग ऐन, 

२०४८ को दफा १३(२) को ूयोग गरW 
हदYयाद नाघी दायर भएको भनी ूःततु म�ुा 
खारेज गनC गरेको (वशेष अदालतको 5म5त 
२०६६।८।९ को फैसला कानून(वपरWत 
भई 5मलेको नदेिखदँा सो फैसला बदर हनेु 
ठहछB । अब कानूनबमोिजम जे जो ब�ुनपुनC 



9

सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, साउन - १

हो बझुी दावी 6लएको कसूरका स;ब<धमा 
ूमाण एवम ्कानूनको आधारमा पनु: 6नणDय गनुD 
भनी हाजीर रहेका पIहJलाई ताLरख तोकN 
6म6सल (वशेष अदालत, काठमाडSमा पठाई 
Tदने ।
इजलास अ6धकृत: ममता खनाल
क;Yयटुर: मि<जता ढु\ाना
इ6त संवत ्२०७० साल चैत १० गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.�ी 
�ाने�बहादरु काक�,  ०६८-CR-०२४५, कतDcय 
dयान, रामबहादरु पलुामी (व. नेपाल सरकार
 पी6डतलाई मानुDपनeस;मको Lरसइ6ब र 
मनसाय नरहेको तथा आफूले गरेको कायDको 
पLरणामबाट मा6नस मलाD जःतो नदेिखएको 
िःथ6तमा माऽ dयानस;ब<धी महलको ५ नं. 

आक(षDत हनु आउँछ । जानाजान कसैमा6थ 
जोिखमी ह6तयारले ूहार गरl mयसको चोटबाट 
मा6नसको dयान जा<छ भने mयःतो कसूरलाई 
भ(वतcयको कसूर माn 6मoदैन । ू6तवादlले 
मतृकलाई ूहार गरेको ह6तयार कुटो र बसलुो 
जःता जोिखमी ह6तयार रहेका छन ्। कुटो र 
बसलुो जःता जोिखमी ह6तयारले टाउको जःतो 
संवेदनशील अ\मा ूहार गदाD mयसको चोटबाट 
मा6नस मनD सpछ भnे कुरा सामा<य समझको 
cयिqले बrुन र स;झन सpने भएकोले कुटो 
र बसलुो जःता जोिखमी ह6तयारले मतृकउपर 
ूहार गनe यी ू6तवादlलाई भ(वतcयमा सजाय 
गनD 6मoने नदेिखदँा 6नजलाई मलुकुN ऐन, 

dयानस;ब<धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सवDःवस(हत ज<मकैदको सजाय हनेु भनी बTदDया 
िजoला अदालतबाट भएको फैसला सदर हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, नेपालग<जको 
6म6त २०६७।१०।२ को फैसला 6मलेको 

देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: (कशोर िघ6मरे
क;Yयटुर: मि<जता ढु\ाना
इ6त संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.�ी 
�ाने�बहादरु काक�, ०६६-CR-०३३९, कतDcय 
dयान, नेपाल सरकार (व. रमावती पासी
 अ6भयोजन पIको कसूर ूमािणत गनe 
ूमाणहJ शyार(हत हनुपुदDछ । 6नzयाmमक 
र ठोस सबूद ूमाणको अभावमा शyाको 
भरमा अ6भयोग कायम गनDसमेत न6मoने           
ह<ुछ । ूःततु म{ुामा वःतिुःथ6त मचुoुकाका 
मा6नसहJ मोती लोध, इनामoुला मसुलमान,  
छेदl लोध, सारजन पा|डेले अदालतमा 
उपिःथत भई बकपऽ गरेकोसमेत 6म6सलबाट      
देिखदैँन । ूःततु म{ुाको समम (व~षेण गदाD 
ू6तवादl रमावती पासीको कुटाइबाट मतृक 
खैJoलाह ग{ीको मmृय ुभएको भnे कुरा प(ु� 
हनु सकेको नदेिखदँा ूःततु म{ुाको वारदात 
भ(वतcय कायम गरेको सJु Jप<देहl िजoला 
अदालतको फैसला उoटl भई ू 6तवादl रमावती 
पासीलाई dयानस;ब<धीको महलको १३(३) नं. 

बमोिजम कसूरदार ठहर ्याउन 6मoने नदेिखदँा 
वादl नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजकNर 
प�ुन नसpने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

बटुवलको 6म6त २०६६।३।३० को फैसला 
मना6सब हुँदा सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: नगे<िकुमार कालाखेती
क;Yयटुर: मि<जता ढु\ाना
इ6त संवत ्२०७० साल म� 6सर १८ गते रोज ३ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.�ी 
�ाने�बहादरु काक�, ०६७-CR-१३१५, कतDcय 
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3यान, खोमनाथ दाहाल  (व. नेपाल सरकार 
 आफूले गरेको कामको ू कृCत र पDरणाम 
थाहा पाउनसFने ःवःHय मानCसक अवःथाका 
ूCतवादI खोमनाथ दाहालले मतृक देवमाया 
दाहाललाई मतृकको टाउको, कनपKासमेतमा 
कुटोले पटकपटक ूहार गरI मारेको भMे 
ूCतवादIले अदालतमा समेत ःवीकार गरI बयान 
गरेको र Cनजको सो बयानलाई जाहेरवाला, 
मौकामा बिुझएका ूTयUदशWलगायतका 
XयिYहZको बकपऽ र सहूCतवादI एवम ्
ूCतवादIक] ौीमतीको बयानसमेतले समथ_न 
गरेको देिखन आएकोले Cनज ूCतवादI खोमनाथ 
दाहाललाई 3यानस`बaधीको महलको १३(३) 
नं. बमोिजम सव_ःवस(हत जaमकैदको सजाय 
हनेु ठहर ्याएको ते॑थमु िजjला अदालतको 
CमCत २०६६।९।२४ को फैसलालाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, धनकुटाको CमCत 
२०६७।९।१३ को फैसला Cमलेको देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अCधकृत: (कशोर िघCमरे 
क`sयटुर: मिaजता ढुuाना
इCत संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा. �ा.
डा.�ी भरतबहादरु काक�, ०६८-CI-०५७८, 
मोहI नामसारI, महारानीदेवी बरैनीसमेत (व. 
म.ुस. गनx अमरदेव राउत बरै
 वादIका पCत (पताले मो(हयानी ू माणपऽ 
ूाy गरेको देिखएको र Cनजलाई सा(वकदेिख 
मोहIमा दावीका जzगा जोतकोड गन_ |दई 
Cनजको मTृयपु}ात ् Cनज मोहIका ौीमती र 
छोराहZ यी वादIहZलाई मोहIमा पTयाई साल 
सालको कुतबालIसमेत बझुी आएको र मोहI 
र जzगाधनीहZबीच (वCभM म�ुा दायर भई 

फैसलासमेत भइरहेको देिखन आएको अवःथामा 
सा(वक मोहI धपुनारायण राउत बरैका नामबाट 
ूTयथW वादIहZका नाममा भCूमस`बaधी ऐन, 

२०२१ को दफा २६(१) बमोिजम मोहI 
नामसारI हनेु ठहर गनु_पनxमा मोहI नामसारIको 
दावी नपzुने ठहर ्याएको भCूमसधुार काया_लय, 

पसा_को CमCत २०६६।११।१० को Cनण_य 
उjटI गरI दावीका (क.नं. ४१, ४५, ५१ र 
५२  को जzगामा मो(हयानी धपुनारायण राउत 
बरैका नामबाट पनुरावेदक वादIका नाममा मोहI 
नामसारI हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

हेट�डाको CमCत २०६८।१।२८ को फैसला 
Cमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अCधकृत: भिकालI पोखरेल
इCत संवत ्२०७० साल पसु २६ गते रोज ६ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.�ा.
डा.�ी भरतबहादरु काक�,  ०६८-CI-०५७९, 
बेलगती मोहI लगत कKा, महारानीदेवी 
बरैनीसमेत (व. म.ुस. गनx अमरदेव राउत बरै
 सभx नापीको समयमा दावीका जzगामा 
यी ूTयथW, ूCतवादIका पCत (पता धपुनारायण 
बरैको नाम मोहI महलमा उjलेख भई 
जzगाधनी ॐेःताको मोहI महलमा समेत Cनजको 
नाम उjलेख भएको र यी ूCतवादIहZउपर 
वादIहZले पटकपटक |दएका म�ुामा यी 
पनुरावेदक वादIले ूTयथW ूCतवादIका पCत 
(पतालाई दावीको जzगाहZको मोहI भएको 
भनी ःवीकार गरI आएको देिखaछ । 
भCूमसधुार काया_लयले आ�नो काया_लयमा मोहI 
ूमाणपऽसमेतको अCभलेख नभे(टएको भने 
तापCन उY काया_लयबाट ख(टएको टोलIले 
आवँयक ू(बया पूरा गरI मोहIको ूमाण 
|दएकोमा सोको अCभलेख स`बिaधत काया_लयले 



11

सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, साउन - १

नै 3यविःथत गनु9पन; ह=ुछ । एक पटक (वBधवत ्
मोहG कायम भई मोहGले जKगा कमाई आएको 
र बालG बझुाई भरपाई Bलने गरेको तथा यी 
पP (वपPको बीच मोहG Bनंकाशन मSुा चलG 
Bनंकाशन नहनेु ठहरG फैसला भएकोसमेतको 
तVय (वWमान भएको अवःथामा मोहG ूमाणको 
अBभलेख नभे(टएको भ[े एकमाऽ आधारमा यी 
ूBतवादG मोहG कायम नरहने भ[ नBम]ने ।
 सा(वक जKगाधनीले समेत (फ]डबकु र 
जKगाधनी ूमाण पूजा9मा उि]लिखत मोहGलाई 
(वBधवत ्मोहG ःवीकार गरG कुत बझेुको भरपाई 
गरG `दएको, वादG पPले सालसालको कुत बझुी 
गaर`दएका भरपाईहb कcत; जालसाजी भनी 
Bलएको दावी पKुन नसकc अदालतबाट भएको 
फैसला अि=तम भइरहेको, जKगा नामसारG 
गराई Bलने पनुरावेदक वादGले समेत यी 
ूeयथf ूBतवादGहbलाई मोहGमा ःवीकार गरG 
कुतबालG, मोहG Bनंकाशनलगायतका मSुा `दई 
अि=तम भइरहेको अवःथामा दशकgपBछ आएर 
बेलगती मोहG लगत कhा गaरपाऊँ भनी `दएको 
Bनवेदनका आधारमा मोहG लगत कhा हनेु 
अवःथा नदेिखदँा दावीका जKगाहbको मोहG 
बेलगती प(ुk हनु आएको भनी वादG दावी पKुने 
ठहर गरेको भBूमसधुार काया9लय, पसा9को BमBत 
२०६६।११।१० को फैसला उ]टG हनेु ।
इजलास अBधकृत: भिकालG पोखरेल
कpqयटुर: रामशरण BतBमि]सना
इBत संवत ्२०७० साल पसु २६ गते रोज ६ शभुम ्।

इजलास नं. २

१
मा."ा.#ी क&ाण #े) र मा."ा.#ी िगरीश च0 
लाल, ०६९-CI-१२०९, परमादेश, कैलGदेवी 

साह तेलG (व. रामूसाद वण9वालसमेत
 कुनै 3यिt वा साव9जBनक Bनकायले 
कानूनबमोिजम गन9 नहनेु काम गन9 लागेको 
अवःथामा Bनषधेाvा जारG हनेु ह=ुछ । तर 
ूःततु मSुामा यी पनुरावेदकले पनुरावेदन 
अदालतमा Bनवेदन `दँदाकै अवःथामा (वपPी 
रामूसादले पखा9ल लगाउने काय9 सpप[ 
गaरसकेको भ[े Bनवेदकले ःवयम ् Bनवेदनमा 
उ]लेख गरेको देिखयो । यसरG काम सpप[ 
भइसकेको अवःथामा पखा9ल Bनमा9ण गन; काय9 र 
आवतजावतमा अवरोध पान; काय9 नगनु9, नगराउन ु
भनी आदेश गनु9को कुनै ूयोजन हनेु नहुँदा यस 
सpब=धमा पनुरावेदकको मागबमोिजम (वपPी 
रामूसाद वण9वालका नाममा Bनषधेाvा जारG 
हनेु अवःथा देिखन नआउने ।
 (ववा`दत साव9जBनक जKगामा पखा9ल 
Bनमा9ण गरG बाटो अवरोध गन; काय9 सpप[ 
भैसकेको र सो अवरोध हटाउन (वराटनगर 
उपमहानगरपाBलकाबाट आवँयक Bनण9य 
गरG Bनण9य काया9=वयन गन;तफ9  आवँयक 
पहल गaरराखेको देिखएको हुँदा पनुरावेदकको 
मागबमोिजम Bनषधेाvा एवम ् परमादेश जारG 
हनु नसxने गरG भएको पनुरावेदन अदालत, 

(वराटनगरको BमBत २०६९।५।११ को 
आदेश Bमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अBधकृत: अBनलकुमार शमा9
इBत संवत ्२०७१ साल वैशाख २५ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी क&ाण #े) र मा."ा.#ी 2काश 
व4ी, ०७०-MS-००११,(०७०-FN-०१५०)
अदालतको अवहेलना, भैरवूसाद मान=धर (व. 

Bसयारामूसाद Bसंहसमेत  

 aरट नं. ०७०-WO-००८५ मा aरट 
Bनवेदक भैरवूसाद मान=धरले उt aरट Bनवेदन 
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आ4नो म7ुा आफ9  सकार गर= सो >नवेदनपऽको 
ूयोजन समाD भएको Gयहोरा उIलेख गर= उK 
>नवेदनपऽमा थप कारवाह= नहनेु गर= अ.बं. 

९२ नं. बमोिजम >नवेदनपऽ (फताP गQरपाऊँ 
भनी >नवेदन Uदएको र सो >नवेदन मागबमोिजम 
उK म7ुामा अ.बं. ९२ नं. बमोिजम >नवेदन 
(फताP >लन यस अदालतबाट अनमु>त ूदान 
गरेको देिखदँा सो मूल Qरट >नवेदन नै (फताP 
भैसकेको देिखदँा सो >नवेदनको रोहमा जार= 
भएको अXतQरम आदेश >नःूयोजन भैसकेको                                    
देिखXछ । ]यःतो अXतQरम आदेशबमोिजम 
ू>तवाद=ले कायP नगरेको भनी अपहेलना गरेको 
भ^ स(कने अवःथाको (व_मानता नरहेकोले 
(वप`ीहaले अदालतको अपहेलना गरेको                 
नठहनc ।
इजलास अ>धकृत: ट=काभषूण िघ>मरे 
कklयटुर: बेदना अ>धकार=
इ>त संवत ्२०७० साल मn >सर १२ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 
०६८-MS-००२८, अदालतको अपहेलना, 
िजIला सहकार= संघ >ल>मटेड राज(वराजका 
अ>धकारूाD ऐ. का अuय` >बनोदकुमार दv 
(व.  मालपोत कायाPलय, सDर=समेत
 >म>त २०४०।९।२० को 
फैसलाबमोिजमको कायP गरेको र सोको 
जानकार= >नवेदक सहकार= संघलाई सोह= 
>म>त २०४८।१०।२३ मा Uदइस(कएको 
भ^े Gयहोरा (वप`ीको >लिखत जवाफबाट 
देिखएको छ । >लिखत जवाफ Gयहोरा हेदाP 
सव��च अदालतबाट >म>त २०५३।५।१० 
मा भएको आदेशबमोिजमको काम नगनc 
भ^ेसमेत (वप`ीहaको >लिखत जवाफ 
Gयहोराबाट नदेिखदँा >नवेदकको मागबमोिजम 

(वप`ीहaलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय 
गनP परेन । >नवेदकको दावी नपगुी ूःततु 
>नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ>धकृत: (वंणुू साद गौतम
कklयटुर: कIपना बत{ला
इ>त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 
०६८-MS-००२९, अदालतको अवहेलना, 
काठमाडौ िजIला, कामनपा वडा नं ११ 
हनमुानःथानमा कायाPलय रहेको उपभोKा (हत 
संर`ण म|को िजIला कायPस>म>त, काठमाड} 
तफP बाट  अि~तयारूाD तथा आ4नो हकमा 
समेत अ>धवKा जग^ाथ >मौ (व. ूा.डा. Uदनेश 
(वनोद पोखरेलसमेत
 सा�े>तकaपमा दबाबमूलक कायPबम 
माऽ स|ालन गर= सkमा>नत अदालतको 
पूवPआदेश एवम ्सवPसाधारणको (हतलाई uयानमा 
राखी पूवPघो(षत कायPबम बXद गQरसकेको, 
अदालतको आदेशलाई िशरोधायP गनc भनी 
>लिखत जवाफमा उIलेख गरेकोसमेत देिखएको 
र >नजहaले स|ालन गरेको बXद ह�तालसमेत 
(फताP भइसकेको भनेको अवःथामा >नवेदकको 
मागबमोिजम यी (वप`ीहaलाई अदालतको 
अवहेलनामा सजाय गनुP नपनc ।
इजलास अ>धकृत: (वंणुू साद गौतम
कklयटुर: कIपना बत{ला
इ>त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, ०६८-CI-०७१५, लेनदेन, काठमाड} 
िजIला, का.म.न.पा. वडा नं. २९ िःथत वाइबा 
कXःश�सन ूा.>ल. का तफP बाट ऐका स|ालक 
कृंणबहादरु लामा (व. राधेँयाम कौशल
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 क3पनीका तफ7 बाट काय7 स3पादन  गन: 
;सल;सलामा सोको ूयोजनको ला;ग क3पनीका 
ूोजे@ट मेनेजर ;नज टासी लामाले ;लएको 
कारोबारको (वषयमा दावीको रकम उD 
कौशल ःटोस7ले ;लन बाँकI रहेको ःपK देिखदँा 
दावीबमोिजमको रकम पनुरावेदक क3पनीबाट 
वादNले भराई ;लन पाउने ।
इजलास अ;धकृत: (वंणुू साद गौतम
क3Xयटुर: बेदना अ;धकारN 
इ;त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 
०६७-CI-१४७०, लेनदेन, बौवालाल मेहता (व. 

रामान_द साह तेलN
 ;लखतलाई अ_यथा भa नसकI रकम 
;लएको कुरासमेत ःवीकार गरN रकमको 
अbमा माऽ आपिe जनाएको पfृभ;ूममा 
;लखतबमोिजमको रकम बझुाएको भरपाई दैवी 
परेको भनी ू;तवादNले ;नiयाjमक  आधार 
पेश गन7 नसकेकोले दावीबमोिजमको साँवा 
लेनदेन kयवहारको महलको ४ नं.  र lयाज ऐ. 

को ६ नं. बमोिजम वादNले ू;तवादNबाट भराई    
पाउने ।
इजलास अ;धकृत: (वंणुू साद गौतम
क3Xयटुर: बेदना अ;धकारN 
इ;त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 
०६८-CI-१५३१,  ;नषधेाpा, ;म;थलेश यादव 
(व. रेणकुुमारN शाहसमेत 
 नागqरक अ;धकार ऐन, २०१२ 
rारा ूदe कानूनी अ;धकार उsलtन हनेु 
ूबल आशbा (वuमान भएमा ;नषधेाpा जारN 
गरN नागqरकको कानूनी हक अ;तबमण 

हनुबाट रो@न सामा_यत: यःतो आदेश जारN      
गqर_छ । ;नवेदकले उठाएको (वषयका हकमा 
उuोग अनमु;त ूाy हो होइन भaे (वषयमा 
आ;धकाqरक ;नकायले हेन: तथा सोउपर 
आवँयक कारवाहN र ;नद:शन {दनस@ने नै 
ह_ुछ । यसका अ;तqरD उD उuोग स|ालन 
भै इँ}ासमेत उjपादन भैरहेको भaे (वप~ी इँ}ा 
उuोगको ;लिखत जवाफबाट समेत देिखइरहेको 
यःतो अवःथामा ;नवेदकले उsलेख गरेजःतो 
आशbाको िःथ;तको (वuमानता नदेिखदँा 
मागबमोिजमको आदेश जारN गन7 न;मsने ।
इजलास अ;धकृत: (वंणुू साद गौतम
क3Xयटुर: बेदना अ;धकारN 
इ;त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश व�ी, 
०६९-CI-०६७९, मानाचामल, मचाकाजी 
सवुालसमेत (व. ौतुी भaे मीला सवुालसमेत
 ू;तवादNले घरसमेतबाट मा;सक �. 

३५,०००।- ज;त घरभाडाको आय भएको 
तथा पाटनमा होटल स|ालनसमेत गरेको र 
अ_य ठे�ाप}ा तथा घरभाडाको ॐोत छ भनी 
आ�नो आयॐोतका स3ब_धमा खलुाई {दएको 
त�यलाई ;म;सल संल�न ;म;त २०६३।१।१२ 
को कागजबाट ःपK गqर{दएको देिख_छ । 
आयको ॐोत ःपK भएको यःतो अवःथामा कुनै 
आय आज7न नभै पर;नभ7र रहनपुन: अवःथाका 
(फरादNह�लाई ू;तkयिD �. २५,००।- का 
दरले २ जनालाई मा;सक �. ५,०००।- {दलाई 
भराई {दने गरN भएको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको फैसला कानूनस3मत ्नै देिखने ।
इजलास अ;धकृत: (वंणुू साद गौतम
क3Xयटुर: बेदना अ;धकारN 
इ;त संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।
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९
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, ०६९-CR-०९६८,  ब6द7ू9य;ीकरण, 
(वपीनकुमार Bमौ (व. जहु7 ठाकुरसमेत
 आमाले आHनो मात9ृव ूदान गनL 
आफूले ज6माएको स6तानलाई Bनजको संर;ण 
गनR, पालन गनR तथा आफूसTदो िश;ाद7;ा 
ूदान गनR ूयWसXम गरेको भZे (वप;ी जहु7 
ठाकुरको Bलिखत जवाफबाट ःप] भएको 
छ । आHनो कोखबाट ज6माएको नाबालक 
स6तानलाई प`रिःथBतवश बाबसँुग राb नसकc 
वा नBमल7 आHनो िजXमा Bलई संर;ण गनुL, 
मात9ृव गनुL एवम ्मातवृा9सeयको Bनर6तरताको 
प(वऽ उgेँय राखी स6तान िजXमा Bलनलुाई 
स6तानको ई�छा(वपर7त ब6द7 बनाई राखेको 
भनी अथL गनL Bमeदैन । यसर7 आमाको 
ूाकृBतक संर;क9व रहेकोमा यी नाबालक 
द7पक Bमौलाई जहु7 ठाकुरले ब6द7 अवःथामा 
रािखएको भनी भZ नBमeने ।
इजलास अBधकृत: (वंणुू साद गौतम
कXoयटुर: बेदना अBधकार7 
इBत संवत ्२०७० साल चैत ४ गते रोज ३ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, ०६९-WO-०१२४, उ9ूषेण/
परमादेश, Bडeल7ूसाद ूसाई (व. ूधानम6ऽी 
तथा मि6ऽप`रषuको कायाLलयसमेत
 सvाभनाLमा पाएको जwगाको हालसXम 
आयःता अनसुार Bनवेदकले ;BतपूBतL पाउने 
अवःथा रहेको नदेिखए तापBन उx जwगाको 
यथाथL र वाःत(वक भोगाBधकार यी Bनवेदकमा 
रहने हनुाले गहृ म6ऽालय (सिचवःतर) को 
BमBत २०६९।३।४ को BनणLय र सो BनणLयका 
आधारमा िज.ू.का. मोरङलाई लेखेको च.नं. 

५९७ BमBत २०६९।३।६ को पऽ उ9ूषेणको 
आदेश}ारा बदर ग`रएको छ । Bनवेदकको 
नाममा सvाभनाLमा ~दइएका जwगाह�को यथाथL 
अवःथा बझुी कानूनबमोिजम कसैको हक ःथा(पत 
भएको देिखएमा बाहेक सvाभनाLबापत जwगाको 
हकको Bलखत Bनवेदकह�ले ूा� गनुLअगावै 
वा ूा� हुँदादेिख नै अनBधकृत अBतबमणको 
कारणले ूा� जwगाधनी पजुाLबमोिजम हकभोग 
गनL नपाएको भए जो चा(हने सरु;ा �यवःथा 
Bमलाई Bनवेदकह�लाई ॐेःताबमोिजम हक 
पगेुको जwगामा भोग गनL सTने र भोग गनL ~दने 
सBुनि�त गनR ूयोजनको लाBग गहृ म6ऽालय 
र भBूमसधुार म6ऽालयलगायत सXबि6धत 
(वप;ीह�को सम6वयमा संय6ऽ खडा गर7 
(ववाद रहेको थलोमा 9यसको कायाL6वयन 
गनुL गराउन,ु Bनवेदकलाई भोगचलन गनL ~दन ु
~दलाउन ु भनी (वप;ीह�को नाममा परमादेश 
जार7 हनेु ।
इजलास अBधकृत: अBनलकुमार शमाL
कXoयटुर: बेदना अBधकार7
इBत संवत ्२०७० साल फागनु २७ गते रोज ३ शभुम ्।

११
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, ०६८-CI-१४१७, परमादेश, पूणLच6ि 
भvराई (व. (हरालाल शाह
 वैदेिशक रोजगारसXब6धी नेपाल 
सरकारको BमBत २०६८।६।१३ को १० 
बुदेँ BनदRशन, म6ऽीःतरको BमBत २०६८।९।५ 
को BनणLयबमोिजमको अवBधपूवL नै Bनवेदकको 
वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�ालन गनL 
इजाजतपऽका लाBग पनुरावेदकसम; 
Bनवेदन परेको र BमBत २०६८।५।१८ मा 
पनुरावेदक (वभागबाट सोसXब6धी कारवाह7 
स�ु गर7 लाwने इजाजतपऽ दःतूर, रकम, बै� क 
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2यारे5ट6लगायत दािखला गन: ू<यथ> ?रट 
@नवेदकलाई पऽ लेखेको देिखई इजाजतपऽ 
Hदने सIब5धमा @नदL िशत समय@भऽै कारवाह6 
सQु भएको देिखइरहेको अवःथामा @म@त 
२०६८।९।५ को @नण:यानसुार इजाजतपऽ 
HदनेसIब5धी सIपूण: ू(बया पूरा नभएको भ]े 
आधारमा ू<यथ> ?रट @नवेदकलाई इजाजतपऽ 
Hदनबाट वि_त गरेको परुावेदक (वभागको 
कामकारवाह6लाई कानूनस` गत ्को भ]                            
न@मbने ।
 वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को 
दफा ११(२) मा वैदेिशक रोजगार hयवसाय 
स_ालन गन: इजाजतपऽका ला@ग पेश भएका 
@नवेदनउपर आवँयक जाँचबझु गदा: <यःतो 
संःथालाई वैदेिशक रोजगार स_ालन गन: 
इजाजत Hदन उपयmु देखेमा तो(कएबमोिजमको 
इजाजतपऽ दःतूर र धरौट6बापत तीस लाख 
Qपैयाँ नगदै वा सात लाख Qपैयाँ नगदै र 
बाँकo तेइस लाख Qपैयाँ बै` क 2यारे5ट6 
@लई इजाजतपऽ HदनपुनLछ भ]े उbलेख 
भएको देिख5छ । यस कानूनी hयवःथानसुार 
तो(कएबमोिजमको ू(बया पूरा गरेका ू<यथ> 
?रट @नवेदकलाई वैदेिशक रोजगार hयवसाय 
स_ालन गन: इजाजतपऽ Hदन न@मbने कुनै 
बाधा रहेको अवःथा देिखदैँन । सरकारको 
नी@त तथा @नण:यहQलाई बाधाको Qपमा देखाई 
ू<यथ> ?रट @नवेदकबाट पनुरावेदक (वभागको 
पऽानसुार इजाजतपऽ दःतूर, धरौट6 रकम एवम ्
बै` क 2यारे5ट6बापतको रकमसमेत दािखल 
गनLलगायतका आवँयक ू(बयाहQसमेत 
सIप] भैसकेको अवःथामा वैदेिशक रोजगार 
hयवसाय स_ालन गन: इजाजतपऽ Hदन इ5कार 
गनु: भनेको वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ 
को दफा ११(२) को ू@तकूलको काय: हनु       

जा5छ । कानूनबमोिजम काम गनु:पनL साव:ज@नक 
@नकायले ू <यथ> ?रट @नवेदकको हकमा कानूनी 
कत:hय पूरा गन: नसकेको देिखएको अवःथामा 
?रट @नवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदेश 
जार6 गर6 भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
इ5साफलाई अ5यथा भ] न@मbने ।
 पनुरावेदक वैदेिशक रोजगार (वभागमा 
परेको ू <यथ> ?रट @नवेदकको @नवेदन सIब5धमा 
कानूनबमोिजमको ू(बया पूरा गर6 @नवेदन 
मागबमोिजम गनु: गराउन ुभनी (वपqी वैदेिशक 
रोजगार (वभाग, तीनकुने काठमाडtसमेतका 
नाममा परमादेशको आदेश जार6 हनेु ठहर ्याई 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको @म@त 
२०६९।०२।१०।४ को इ5साफ @मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ@धकृत: बाबरुाम सवेुद6
कIwयटुर:  बेदना अ@धकार6
इ@त संवत ्२०७१ साल जेठ १८ गते रोज १ शभुम ्।

१२
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी बै�नाथ 
उपा�ाय, ०६५-CR-०५६७, आयकर, ौी 
आ5त?रक राजःव काया:लय, (वराटनगरका 
तफ: बाट ूमखु कर अ@धकृत ढुिzडराज पोखरेल 
(व. ौी गोbडेन 2लोब @लकस: ूा.@ल. (वराटनगर
 कुनै कागज ू माणमा @लनलाई सो कागज 
@म@सलसंल2न हनुपुनL ह5ुछ । @म@सलसंल2न नै 
नरहेको @बल भरपाईलाई @बल भरपाई छ भनी 
सोअनQुपको रकम आय @नधा:रण गदा: क{ी 
गदा: क{ी गन: न@मbने ।
 इजलाससमq ू<यqीकरण भएको 
भए प@न के क@त कुन ूमाण ू<यqीकरण 
भए र कुनकुन @बल भरपाइबाट के 
क@त रकम क{ी हनुपुनL हो सो आ|नो 
@नण:यमा @नण:यकता:बाट उbलेख हनुपुनL 
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ह4ुछ । 4या(यक 9नण;य आ=म9न? तवरबाट 
गBरन ु हCु अ(पत ु वःत9ुन? आधारबाट            
गBरनपुद;छ । 9म9सल संलHन नरहेको 9बल 
भपा;इलाई 9नण;यकता;ले ू=यNीकरण भयो भCु 
नै पया;Q हुँदैन । ू=यNीकरण के कसरS र 
क9त भयो भCे कुरा उT 9नण;यमा ूU देिखन ु
प9न पद;छ । फगत ू=यNीकरण भयो भनी 
=यसको अिःत=व र =यसबाट स4त(ुU हनुपुनY 
कारण नदेखाई खच; 9म4हा Zदने गरS ब[ुनपुनY 
ूमाण नबझुी नब[ुने ूमाण बझुी ू=यN ऽ(ुट 
भएको 9नण;य कानूनबमोिजम भएको भC न9मaने 
हुँदा सbु आ4तBरक राजःव काया;लयको कर 
9नधा;रण आदेश बदर गरS खच; 9मनाहा Zदने 
गरS राजःव 4याया9धकरण, (वराटनगरबाट 9म9त 
२०६५।४।१३ मा भएको फैसला 9मलेको 
नदेिखदँा उaटS हनेु ।
इजलास अ9धकृत: चाणकमिण अया;ल
इ9त संवत ्२०७० साल साउन २८ गते रोज २ शभुम ्।
यसै लगाउका 9नlन मmुाहbमा प9न यसैअनसुार 
फैसला भएका छन;्

 § ०६५-CR-०५६६, आयकर, 
ौी आ4तBरक राजःव काया;लय, 
(वराटनगरका तफ; बाट ूमखु कर 
अ9धकृत ढुिpडराज पोखरेल (व. ौी 
गोaडेन Hलोब 9लकस; ू ा.9ल. (वराटनगर

 § ०६५-CR-०५६८, आयकर, 
ौी आ4तBरक राजःव काया;लय, 
(वराटनगरका तफ; बाट ूमखु कर 
अ9धकृत ढुिpडराज पोखरेल (व. ौी 
गोaडेन Hलोब 9लकस; ू ा.9ल., (वराटनगर

१३
मा.�ा. �ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी  तक� राज 
भ�, ०६८-CI-१३६५, 9नषधेाsा, नानीमैया 
तामाङसमेत (व. गोमादेवी आचाय;समेत

सव��च अदालतको फैसलाबाट गोमादेवी 
आचाय;को दाता कृंणमानको (ववादको जHगामा 
हक कायम भएको, मोहS मदा;को अवःथामा 
मोहSका दाजभुाइमा प9न मोहSहक सनY कानूनी 
wयवःथा नभएकोले दगुा;मानको मोहS लगत 
का(टने भनी भ.ूस.ुका. काठमाडyले 9म9त 
२०६७।१०।५ मा फैसला गरेको, (ववादको 
जHगामा पहलेदेिख घर रहेको भCे देिखने कुनै 
ूमाण 9नवेदकबाट पेश हनु नसकेकाले सो 
जHगामा मोहS कायम भैसकेको भCे नदेिखदँा 
9नवेदन मागबमोिजम 9नवेदकको कानूनी हकमा 
आघात पHुनस{ने िःथ9त नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट खारेज हनेु ठहछ; भनी 
गरेको आदेश 9मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ9धकृत: टSकाभषूण िघ9मरे
कl|यटुर: कaपना बत}ला 
इ9त संवत ्२०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शभुम ्।

१४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी  तक� राज 
भ�, ०६८-CI-१४८१, 9नषधेाsा, िश9सरूसाद 
नेपाल (व.  ल9लतपरु िजaला, ल9लतपरु 
उपमहानगरपा9लका वडा नं. ४ मानभवन 
(कुमारSपाटS) िःथत अCपूण; से9भङ ए4ड बे9डट 
कोअपरे(टभ सोसाइटS 9ल. समेत

महानगरSय ूहरS ूभाग क�9त;परु, 

महानगरSय ूहरS पBरसर जावलाखेल, 

महानगरSय ूहरS पBरसर, काठमाडyसमेतको 
9लिखत जवाफमा 9नवेदन दावीअनbुपको 
कुनै काय; नगBरएको नभएको र =यःतो काय; 
गनु;पनY आधारसमेत (व�मान नरहेको, ूहरS 
टोलS पBरचालन गरS ऽास फैलाउने, गैरकानूनी 
पबाउ गनY काय; नगरेको, 9नवेदकलाई ूहरS 
काया;लयमा निझकाएको भनी 9लिखत जवाफ 
पेश गरेको देिखदँा 9नवेदक िश9सरूसाद 
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नेपालको कानूनी अ7धकारमा आघात प=ुने 
आश?ाको िःथ7त (वCमान भएको भFे तGयत: 
प(ुJ हनुसकेको नदेिखदँा 7नवेदन खारेज हनेु 
ठहर ्याई गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
7म7त २०६८।१२।१५ को आदेश 7मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अ7धकृत: टZकाभषूण िघ7मरे
क]^यटुर: बेदना अ7धकारZ 
इ7त संवत ्२०७० साल भदौ ३१ गते रोज २ शभुम ्।

१५
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०७०-WO-०४१५, उcूषेण,  परमादेश, 
(वंणबुहादरु काकfसमेत (व. समुनूसाद 
शमाgसमेत
 7नवेदकहh (वंणबुहादरु काकf र 
भीमसेन थापालाई 7म7त २०६४।१०।१ देिख 
कायम हनेु गरZ रा.प.अनं. ूथम ौेणी, लेखापाल 
पदमा बढुवा गरZ 7म7त २०७०।९।२५ को 
महालेखा 7नयlऽक कायाgलयको पऽानसुार 
(वंणबुहादरु काकfलाई नापी कायाgलय, 

नवुाकोट र भीमसेन थापालाई िजnला 7नवाgचन 
कायाgलय, धाoदङमा पदःथापन गरेको देिखदँा 
7नवेदकहhको 7नवेदन मागदावीअनसुार qरट 
जारZ गनुgपनr अवःथा नदेिखने ।
इजलास अ7धकृत: कमलूसाद sवालZ
क]^यटुर:  बेदना अ7धकारZ
इ7त संवत ्२०७० साल माघ ५ गते रोज १ शभुम ्।

इजलास नं. ३

१
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ी  +काश 
व/ी, ०६७-CR-०८३७, कतgtय uयान, 

खटरराम मोची (व. नेपाल सरकार

 ू7तवादZले मतृकलाई मानrस]मको 
मनसाय 7लई पूवgयोजना बनाएको र 
पूवgqरसइ7ब भएको 7म7सल संल=न ूमाणबाट 
नदेिखएको, मतृक आvनै भाइसँग घरायसी 
कुरामा वाद(ववाद झैझगडा हुँदा ला^पाला^पी 
कुटपीटस]म भई वारदातःथलमै उसै मौकामा 
तcकाल उठेको qरस था]न नसकy आवेशमा 
आई कुटपीट गदाg सोहZ चोट (परका कारणले 
मतृकको मcृय ुहनु गएको तGय 7म7सल संल=न 
ूमाणबाट प(ुJ हनु आएको देिखदँा ू7तवादZले 
मलुकुy ऐन, uयानस]बlधी महलको १४ नं. 

बमोिजम आवेशूqेरत हcयाको कसूर गरेको 
देिखदँा ू7तवादZ खटरराम मोचीलाई मलुकुy 
ऐन, uयानस]बlधी महलको १४ नं. बमोिजम 
१० वषg कैद हनेु ठहर गरZ सhु मोरङ िजnला 
अदालतबाट गरेको फैसला सदर हनेु ठहर ्याई 
पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट 7म7त 
२०६७।५।१३ मा भएको फैसला मना7सबै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ7धकृत: जगFाथ पौडेल
क]^यटुर: (व|राज पोखरेल
इ7त २०७० साल फागनु २१ गते रोज रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.+ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६६-CI-०१७५, अंश 
चलन, िशवनाथ महतो कोइरZसमेत (व. लोचन 
महतो कोइरZ
 वादZले (फरादपऽमा मूल पhुष कृत 
महतो कोइरZका २ छोराहh चेथh महतो र 
नायक महतो हनु ् । ू7तवादZ लोचन महतो 
चेथhका छोरा रहेका र वादZहh नायक 
महतोका जेठा छोरा धारZ महतोका छोरा 
रामःवhपका ःवाःनी-१, छोराहh रहेका भनी 
देखाएका छन ्। ू 7तवादZले आvनो ू 7तउ~रमा 
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कृत महतोका एक माऽ छोरा चेथ= महतो 
भै आफू Cनज चेथ=को छोरा रहेको र (हरा 
महतोका एकमाऽ छोरा नायक महतोका ३ 
छोराह= धारH महतो, (कशनु महतो र छठु 
महतो भै वादHह= धारH महतोका छोरा बहुारH 
हनु ्भनी वादHले देखाएको पःुतेवारHमा इQकार 
गरH अंिशयार होइनन ् भनी ूCतवाद गरेको 
देिखने ।
 वादHले देखाएको पःुतावलH तWय एवम ्
ूमाणसY गत ् नभै ूCतवादHतफZ बाट ूःततु 
भएका तWयसY गत ्ूमाणह= अनसुार वादHह= 
ूCतवादHको अंिशयार भएको देिखन आएन । 
[यसकारण (फराद दावीअनसुार वादHह=ले 
ूCतवादHबाट अंश पाउने ठहर ्याएको स=ु 
बारा िज\ला अदालतको फैसला उ\टH गरH 
वादH दावी नप]ुने ठहर ्याई गरेको पनुरावेदन 
अदालत, हेट_डाको CमCत २०६५।८।९ को 
फैसला मनाCसब देिखदँा सोमा कुनै पfरवतZन 
गfररहन ुपरेन, सदर हनेु ठहछZ । पनुरावेदक 
वादHको पनुरावेदन िजकgर प]ुन नसhने ।
इजलास अCधकृत: टेकराज जोशी
कjkयटुर: (वlराज पोखरेल
इCत संवत ्२०७० साल मY Cसर १८ गते रोज ३ शभुम ्।

 § ०६६-CI-०१७६, हालैको बकसपऽ 
Cलखत बदर, िशवनाथ महतो कोइरHसमेत 
(व. लोचन महतो कोइरHसमेत

 § ०६६-CI-००९८, जालसाजी, िशवनाथ 
महतो कोइरHसमेत (व. लोचन महतो 
कोइरH

३
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ी चोले� 
शमशेर ज.ब.रा., उ[ूषेण/परमादेश, २०६८ 
सालको fरट नं. ०६७-WO-१००१, कुमार 
काकo  (व. मालपोत कायाZलय, CसQधपुा\चोक 

चौतारासमेत
 (वlासलायक कारणCबना ९ वषZ ६ 
म(हना २८ qदनपCछ परेको ूःततु fरट Cनवेदन 
समिुचत समयCभऽ नै परेको भr स(कने अवःथा 
नदेिखएको साथै कानूनबमोिजमको आCधकाfरक 
Cनकाय अथाZत ्भCूमसधुार कायाZलयले भCूमसjबQधी 
ऐन, २०२१ बमोिजमका ू(बयाह= पूरा 
गरH कानूनबमोिजम गरेको कायZले यी fरट 
Cनवेदकको संवैधाCनक तथा कानूनी अCधकारमा 
आघात परेको भनी माr Cम\नेसमेत देिखन 
आएन । [यसकारण (वपvीह=बाट कुनै 
कानून(वपरHतको कायZ भएको भrे नदेिखनकुो 
साथै ूःततु fरट Cनवेदन (वलjब गरH दायर 
भएको हनुाले (वलjबको CसwाQत (Doctrine 

of laches) को आधारमा समेत Cनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारH गनZ Cमलेन । 
fरट Cनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अCधकृत: हेमबहादरु सेन
कjkयटुर: (वlराज पोखरेल
इCत संवत ्२०७१ साल जेठ १४ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. ४

१
मा.�ा.�ी  सुशीला काक( र मा.�ा.�ी )काश 
व+ी, २०६९-WO-०६४९, उ[ूषेण/
परमादेश, खशुीलाल साह (व. ूधानमQऽी तथा 
मिQऽपfरष{को कायाZलयसमेत
 कतZ|य }यानजःतो जघQय अपराधमा 
अCभय~ुह=लाई कानूनको कठघरामा नउ�याई 
Cसधै राजनीCतक दलको Cसफाfरशका आधारमा 
उQमिु~ qदँदै जाने हो भने जघQय अपराधको 
श�ृला ब�दै गई नागfरक असरुिvत हुँदै रा}य 
|यवःथा नै स�ालन गनZ नस(कने अवःथामा 
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प3ुन जाने ह6ुछ । कःता ूकृ=तका म?ुाह@ 
(फताB =लन स(कने भनी यसै अदालतGारा नेकाप 
२०५१, =न.नं. ४९४०, प.ृ ५०४, नेकाप २०६३, 
=न.नं. ७७८१, १३८४ र नेकाप २०६५, =न.नं.  

८०१३, प.ृ ११०८ समेतका म?ुाह@मा नजीर 
ू=तपादन भइरहेको अवःथामा ू=तपाSदत 
=सTा6त(वपरUत गई सरकारले =नणBय गनB =मYने 
देिखन      नआउने ।
 ूःततु म?ुाको अवःथासमेतलाई हेदाB 
G6Gकाल र मधेश आ6दोलनका अव=धमा 
घटेका र राजनी=तक ूकृ=तका म?ुाह@को 
वग`करण=भऽ राb  =मYने अवःथाको समेत 
नहुँदा =म=त २०६९।०८।२१ को म?ुा 
(फताB=लनेसdब6धी =नणBय र सो सdब6धमा भए 
गरेका सdपूणB कामकारवाहUह@ उgूषेणको 
आदेशGारा बदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: गेहे6िराज प6त
कdkयटुर: गीता िघ=मरे
इ=त संवत ्२०७० साल पसु ८ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी  सुशीला काक� र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, २०६८-CI-००७४,  मोहU नामसारU, 
म.ुस. गनm िशवलाल चौधरU (व. आ=सयादेवी 
थ@नी
 प=तको मgृयपुoात ् =नजको मोहUयानी 
हक पpीमा सनBसqने देिखदँा दावीको ज3गाको 
मोहU नामसारU नगनm गरU =म=त २०६६।७।२२ 
मा भ=ूमसधुार कायाBलय, सनुसरUले गरेको =नणBय 
उYटU गरU इटहरU नगरपा=लका वडा नं. २(ज) 
(क.नं. १४३ को ज.(व. ०-१-० ज3गामा 
पनुरावेदक वादUको नाउँमा मोहU नामसारU हनेु 
ठहर ्याएको =म=त २०६७।१०।१८ गतेको 
पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरको फैसला 

=मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: गेहे6िराज प6त
इ=त संवत ्२०७० साल फागनु ९ गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी  सुशीला काक� र मा.�ा.�ी तक" राज 
भ%, २०६७-WO-०२९०, उgूषेण/परमादेश, 

सीताराम अमवाल (व. नेपाल राx बैy क  के6िUय 
कायाBलय, बालवुाटार काठमाडzसमेत
 नेपाल राx बैy कले =म=त 
२०६७।५।४ मा सनु चाँदU आयात तथा 
=बब| }यवःथा गनB जारU गरेको प~रपऽ नेपाल 
सरकारले Sदएको =नदmशको ू=तकूल रहेको 
वा gयःतो =नदmशलाई बाधा वा अवरोध हनेु 
गरU जारU ग~रएको छ भ�े ~रट =नवेदकको 
दावीसमेत रहेको देिखएन । यसबाट नेपाल 
राx बैy कले =म=त २०६७।५।४ मा ऐनको 
प~र=ध=भऽ रहU जारU गरेको सनु चाँदU आयात 
तथा =बब| }यवःथाको कानूनसdमत ् =नयमन 
(Regula!on) गनB जारU गरेको प~रपऽले 
=नवेदकको सं(वधान तथा कानूनGारा ूद� हक 
अ=धकारमा आघात पारेको नदेिखदँा ूःततु ~रट 
=नवेदन खारेज   हनेु ।
इजलास अ=धकृत: ूमेूसाद 6यौपाने
कdkयटुर: मि6दरा रानाभाट
इ=त संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी  सुशीला काक� र मा.�ा.�ी तक" राज 
भ%,  २०६९-WO-०४११, उgूषेण, सरुजबाब ु
प6थसमेत (व.  िजYला वन कायाBलय, गोरखासमेत
 जफत ग~रएको भ=नएको सवारU 
साधनको @पमा रहेको शयाqटर म?ुा 
चYदाचYदैको बममा रहेको िज6सी सामान 
भएको र gयःतो सवारU साधनलाई म?ुाको 
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अि4तम (कनारा भएजःतो म=ुा (वचाराधीन भएको 
अवःथामा Aललाम गनC वा नगनC भDे कुराको 
AनEयGल अ4तHरम आदेशले गनK कानूनत: AमNने 
हुँदैन । फैसला हनुअुगावै उT सवारU साधन 
Aललाम गHरएमा पAछ म=ुाको अि4तम फैसला 
हुँदा जफत नहनेु ठहर ्याएमा सवारUधनीलाई 
अपूरणीय \Aत प]ुनसEने ।
 (यनै Aनवेदक ूAतवादU र (वप\ी नेपाल 
सरकार वादU भएको वन पैदावार काठ चोरU 
Aनकासी म=ुाको अि4तम (कनारा नभएस_म 
उT दसीको `पमा रहेको (ववादाःपद सवारU 
साधन शयाEटर जफत हनेु नहनेु स_ब4धमा 
अि4तम ठहर नभएस_म (वशेषc टोलUबाट 
मूNयाdन गराई Aललाम गरU धरौटU आ_दानीमा 
बाँfन ुभDे पनुरावेदन अदालत, पोखराको AमAत 
२०६९।१।३ को AनरU\णको बममा भएको 
AनदCशन आदेश उT AनदCशनअनसुार गोरखा 
िजNला अदालतबाट AमAत २०६९।३।२६ 
समेतमा भएको आदेश अ4यथा भD Aमलेन । 
कानूनबमोिजम गनुK भनी पनुरावेदन अदालत, 

पोखराबाट AमAत २०६९।५।२८ मा 
भएको स_पूणK आदेशह` कानून(वपरUत हुँदा 
उnूषेणको आदेशले बदर भई Hरट Aनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारU हनेु ।
इजलास अAधकृत: शकु4तला काकq
क_rयटुर: गीता िघAमरे AगरU
इAत संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ा.डा.�ी  
भरतबहादरु काक�, २०६७-CI-०१८१, 

Aनषधेाcा, खvबहादरु रोकाया (व. िजNला (वकास 
सAमAत, मगुसुमेत
 ःपw कानूनी xयवःथाको अभावमा  
खाईपाई सकेको तलब (फताK गनुK नपनC र 

अवकाश पाउने अवAधपyात ् बढU अवAध 
कायK गरेबापत पनुरावेदकले खाईपाई 
सकेको तलब भ{ा स(ुवधा Aनजले ूा| गनC 
स}यकोषलगायत अ4य स(ुवधा रकमबाट क~ा 
गनC गरेको ःथानीय (वकास अAधकारUको तोक 
आदेश 4यायस� गत ् नभएकोले उT तोक 
आदेशबमोिजम पनुरावेदकले अवकाशपyात ्
पाउने स}यकोषलगायतका स(ुवधा रकमबाट 
क~ा नगरU स_पूणK रकम भTुानी �दन ु भनी 
(वप\ी कायाKलयह`को नाममा परमादेश 
जारU हनेु ठहरU फैसला भएकोले सोहU म=ुामा 
उिNलिखत आधार कारणबाट पनुरावेदकले 
५८ वषK उमेर पूरा गरेपAछ बढU अवAध कायK 
गरेबापत ू ा| गरेको तलब भ{ा स(ुवधा कटाउने 
गरU Aनषधेाcा जारU नहनेु भनी Aनवेदन माग 
खारेज गनC ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

ज_ुलाको फैसला Aमलेको नदेिखदँा उNटU 
हनेु ।
 अवकाशपyात ्Aनवेदकले पाउने सि}त 
घर Aबदा, Aबरामी Aबदा, कमKचारU कNयाण कोष, 

उपचार खचK, उपदान, कमKचारU स}यकोष एवम ्
अ4य स(ुवधाको रकमबाट क~ा नगनुK नगराउन ु
भनी (वप\ीह`को नाउँमा Aनषधेाcा जारU     
हनेु ।
इजलास अAधकृत: लालकाजी ौे�
इAत संवत ्२०७० साल माघ २६ गते रोज १ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी  सुशीला काक� र मा.�ा.�ी  जगदीश 
शमा# पौडेल, २०६७-CI-१४१६, Aनषधेाcा, 
लNल ुखाँ (व. सा(हद अलU राईसमेत
 ःथानीय ूशासन ऐन, २०२८ ले ूमखु 
िजNला अAधकारUलाई शाि4त सरु\ा कायम 
गनC स4दभKमा �दइएको अAधकार ूयोग गरU 
दबैु प\लाई मौिखक स_झाईबझुाई पठाएको 
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भ3ेसमेतको (वषय देिखएको अवःथामा 
>नवेदकले भनेजःतो ता@रखमा राखेको, लेनदेनमा 
जबजBःती कागज गराउने, थनुामा राख् नेसFमको 
कायB (वपHीहJबाट भएको देिखन नआएकोले 
पनुरावेदकले उLलेख गरेबमोिजमको पबाउ गनN, 
थनुामा राख् ने, आशPाको अवःथाको (वQमानता 
नदेिखदँा >नवेदकले माग गरेबमोिजमको आदेश 
जारS गनुBपनN अवःथा देिखन नआएकोले ूःततु 
मUुामा पनुरावेदन अदालत, नेपालगVजले >म>त 
२०६७।३।१६ मा >नवेदकको >नवेदन खारेज 
हनेु ठहरS गरेको आदेश >मलेकै देिखदँा सदर  
हनेु ।
इजलास अ>धकृत: गेहेVिराज पVत
इ>त संवत ्२०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी  सुशीला काक� र मा.�ा.�ी  जगदीश शमा� 
पौडेल, २०६८-CI-०२६७, >नषधेाdा,मानबहादरु 
पाल (व. हरडी गाउँ जल(वQतु ्ूणालS डाडकोट 
र >लमेटS दाच ुBलासमेत
 जनु कायB रोgन खोिजएको हो, सो कायB 
सFप3 भैसकेको अवःथासमेत प(ुh भएको 
हुँदा >नषधेाdाको आदेश जारS हनेु अवःथाको 
(वQमानता देिखदैँन । अत: उिLलिखत 
आधार एवम ् कारणहJसमेतबाट >नवेदकको 
दावीबमोिजम आशPाको िःथ>त (वQमान नरहेको, 
>नवेदकको दावी सiय तjयमा आधा@रत रहेको 
नदेिखदँा >नवेदन मागबमोिजम >नषधेाdाको 
आदेश जारS गनB न>मLने ठहरS पनुरावेदन 
अदालत, महेVिनगरबाट >म>त २०६८।३।७ 
गते भएको आदेश >मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ>धकृत: गेहेVिराज पVत
कFkयटुर: मिVदरा रानाभाट
इ>त संवत ्२०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी  सुशीला काक� र मा.�ा.�ी  जगदीश 
शमा� पौडेल, २०६८-CI-०९४२, >नषधेाdा, 
िजवछnदेवी (व. बिS मoडलसमेत
 >नवेदकले >नवेदनमा उLलेख गरेको 
जpगामा >न(वBवादJपमा हाल आqनो हक 
ःथा(पत भएको तjययrु ूमाणहJ पेश गनB 
सकेको पाइँदैन । >नषधेाdाको >नवेदन तiकाल 
जारS नगदाB >नवेदकलाई अपूरणीय H>त हनेु 
अवःथामा तiकाल कुनै कायB रोgनको ला>ग 
जारS ग@रने ूकृ>तको आदेश हो । >नवेदकले 
iयःतो अवःथाको (वQमानतासमेत देखाउन 
सकेको नहुँदा >नवेदकको मागबमोिजमको 
>नषधेाdाको आदेश जारS गनुBपनN अवःथासमेत 
देिखन आएन । अतः उिLलिखत आधार 
एवम ्कारणहJसमेतबाट >नवेदन मागबमोिजम 
>नषधेाdाको आदेश जारS गनB >मलेन, >नवेदन 
खारेज हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजबाट >म>त २०६७।९।२५ गते 
भएको आदेश >मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ>धकृत: गेहेVिराज पVत
कFkयटुर: गीता िघ>मरे >गरS
इ>त संवत ्२०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी  सुशीला काक� र मा.�ा.�ी  जगदीश 
शमा� पौडेल, २०६९-CI-०३५६, >नषधेाdा, 
मायादेवी मानVधर (व. (वजयकुमार ौेyसमेत
 >नवेzदकाको नाममा दताB नभएको 
घर जpगामा >नवेzदकाको >न(वBवाद हक 
नरहेको सFपि{को सVदभBमा >नजलाई उजूर 
गनN कुनै हकदैया रहँदैन । यसरS (वपHीको 
नाममा भएको घर जpगा दताBवालाले भोग गनN 
गराउने सVदभBमा उठेको (ववाद र अशािVतको 
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कारण शाि8त सरु9ा कायम राख् ने स>ब8धमा 
कानूनी अिBतयारूाD Eनकायले छलफलको 
लाEगस>म बोलाएको (वषयलाई अ8यथा माN 
Eमलेन । यसबाट Eनवेदकको कानूनूदP हक 
अEधकारमा कुनै आघात पनV आशWाको अवःथा 
नदेिखएकोले EनषधेाYाको आदेश जार[ गनु\पनV 
अवःथाको (व]मानता देिखन आएन । अत: 
माEथ (ववेिचत आधार एवम ्कारणह_समेतबाट 
Eनवेदकको Eनवेदन खारेज हनेु ठहर ्याई 
भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको EमEत 
२०६९।३।२७ गतेको आदेश Eमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अEधकृत: गेहे8िराज प8त
क>iयटुर: गीता िघEमरे Eगर[
इEत संवत ्२०७१ साल जेठ १९ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. ५

१
मा."ा.#ी %काश व)ी र मा."ा.#ी तक, राज भ/,  
२०६७-CI-०१६०, करारबमोिजम 9EतपूEत\ 
रकम kदलाई पाऊँ, ूमोदराज शमा\ (व. राजीव 
गजरेुल 

 ूmयथnले वाद[ बैo कसँग ४ वष\को 
सेवा गनV गर[ शत\ गर[ बीचमा नै सेवा छाडी 
गएको अवःथामा आफूले शत\नामा गरेको रकम 
Eतनु\पनV दा(यmव ह8ुछ । जहाँस>म यी ूmयथn 
ूEतवाद[ले आrनो ूEतउPरमा एभरेःट बैo क 
EलEमटेड, २०५६ कम\चार[ (वEनयमानसुारको 
कम\चार[ भएकोले शत\अनसुार रकम kदन ुपदtन 
भNे िजकuर Eलए पEन २४ जलुाई २००३ मा 
उv बैo कमा सेवा ूवेश गदा\ नै शत\नामा 
गरेको हुँदा सो शत\नामाको (e) अनसुार _. 

२,००,०००।- Eतनु\पनV ।

 ूEतवाद[ले आफूले उv बैo कमा सेवा 
ूवेश गदा\ नै शता\नामा गर[ ूवेश गरेकोमा 
बीचमा सेवा गन\ छाडेमा सो शत\नामामा उyलेख 
भएको ूावधानअनसुार 9EतपूEत\ Eतनु\पनV नै 
देिख8छ । पनुरावेदक/वाद[ एभरेःट बैo कले 
ूmयथn ूEतवाद[ राजीव गजरेुलबाट उपरोv 
२४ जलुाई २००३ मा भएको शत\नामाको (e) 
अनसुार  _. २ लाख 9EतपूEत\ kदलाई भराई 
kदनपुनVमा वाद[ दावी नप{ुने ठहर ्याएको स_ु 
काठमाड| िजyला अदालतको फैसलालाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला 
Eमलेको नदेिखदँा उyट[ हनेु ।
इजलास अEधकृत: देवीकुमार[ चौधर[
क>iयटुर: ूमेबहादरु थापा
इEत संवत ्२०७० साल मo Eसर १० गते रोज २ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी %काश व)ी र मा."ा.#ी 1ाने3बहादरु 
काक8, ०६८-CI-१०९४, EनषधेाYा/परमादेश, 

रामसागर कुमn (व. सकुु>बासी समःया समाधान 
आयोग िजyला सEमEत, बाँकेसमेत 

 Eनवेदकले दावी गरेको ज{गा (कPामा 
आrनो ःवाEम�व रहेको भNे कुरा Eनवेदनमा 
देिखदैँन । साथै, उv ज{गा (कPामा आrनो 
ःवाEम�व नभएको कुरालाई Eनवेदकले पEन 
ःवीकार गरेको देिख8छ । (ववाkदत (क.नं. 

१०३ को ज{गा सरकार[ ऐलानी ज{गा 
भएको   देिख8छ । सकुु>बासी समःयाको 
समाधान गन\को लाEग नेपाल सरकारबाट गkठत 
सकुु>बासी समःया समाधान आयोग िजyला 
सEमEत, बाँकेलाई उv 9ेऽEभऽका साव\जEनक 
ऐलानी ज{गा प(हचान गर[ mयसलाई (वतरण 
गन\को लाEग नेपाल सरकारले नै अEधकार 
ूदान गरेको (वषयमा अदालतले आदेश गर[ 
उv आयोगको 9ेऽाEधकारलाई वि�त गन\ 
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2म4ने देिखदैँन । 2नवेदकले सरकार< पत> 
ज@गालाई (व2धवत ्Eपमा नेपाल सरकारबाट 
हक हःताHतरण गराई आKनो हक कायम 
गरेको अवःथा नहुँदा उO ज@गा 2नवेदकको 
2नजी ूयोजनको ला2ग Rदन ु भनी 2नवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जार< गनU 2म4ने 
नदेिखदँा 2नवेदन खारेज हनेु गर< पनुरावेदन 
अदालत, नेपालगHजबाट 2म2त २०६८।२।११ 
मा भएको आदेश 2मलेकै देिखदँा सदर हनेु                                 
ठहछU । 2नवेदकको पनुरावेदन िजक[र प@ुन 
नस\ने ।
इजलास अ2धकृत: य`ूसाद आचायU
कabयटुर: चHिा 2तम4सेना
इ2त संवत ्२०७० साल कािeक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६८-CI-१२७०, 2नषधेा`ा/परमादेश, 

शकुHतला पोखरेल (व. EपHदेह< िज4ला, बटुवल 
नगरपा2लका वडा नं. ६ िःथत मातभृ2ूम सहकार< 
संःथा 2ल2मटेडको सkालक स2म2तसमेत
 घर बहालमा 2लने Rदने पmले घर 
छोnन ुछोडाउन ु परेमा दईु म(हनाअगावै 2लिखत 
सूचना Rदनपुनo भpे देिखHछ । (वपmीले घर 
खाल< गqरRदन ुभनी तीन म(हनाको समय Rदई 
2नवेRदकालाई सूिचत गरेको, हलुाक एवम ्ःथानीय 
ःतरमा ू कािशत हनेु 2तलोeमा प2ऽकामा समेत 
सूचना ूकाशन गरेको देिखदँा 2नवेRदकालाई 
सूचना नRदई घरबाट 2नकाला गनU लागेको भpे 
देिखएन । अक�तफU  2म2त २०६८।४।१५ 
गते भएको ःथानीयःतरको सवUदल<य सवUपmीय 
भेलामा एकहuा2भऽ बहालमा बःदै आएको घर 
तथा त4लाबाट 2नवेRदकासमेतका vयिOहEले 
खाल< गराई Rदने भpे 2नणUय भएको                                          
देिखHछ । wयसमा यी 2नवेRदकाको समेत सहम2त 

रहेको भpे 2नवेदनबाटै ःपx हHुछ । यसर< 
(ववादको (वषय आपसी करार<य सaझौताको 
देिखएको र करारमा उ4लेख भएबमोिजम 
नै आवँयक ू(बयाहE पूरा गर< (वपmीले 
2नवेRदकालाई घर खाल< समय Rदएको देिखदँा 
2नवेRदकाको 2न(वUवाद हकको 2सजUना नै नभएको 
सaप2तमा 2नषधेा`ाको आदेश जार< गनU 2म4ने 
नदेिखदँा 2नवेदन खारेज हनेु गर< पनुरावेदन 
अदालत, बटुवलबाट 2म2त २०६८।१०।२४ 
मा भएको आदेश 2मलेकै देिखदँा सदर हनेु                             
ठहछU । 2नवेदकको पनुरावेदन िजक[र प@ुन 
नस\ने ।
इजलास अ2धकृत: य`ूसाद आचायU
कabयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ2त संवत ्२०७० साल कािeक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, २०६६-CR-०३५६, २०६६-RE-

००४२, कतUvय }यान, नेपाल सरकार (व. 

धनादेवी बढुा, नेपाल सरकार (व. जंग भpे झ�र 
वयक
 ू2तवाद< धनादेवी बढुाले आKनो घरमा 
मतृक चनाकुमार< वयकलाई बोलाएको भने प2न 
मतृक तथा यी ू2तवाद< झ�र वयक आKनो 
घरमा नआएको भनी अकाU ू2तवाद< धनादेवी 
बढुाको छोरा झ�र बढुा र छोर< मनसरा बढुाले 
मौकाको कागज तथा अदालतमा उपिःथत भै 
बकपऽसमेत गqरRदएको देिखHछ । यसबाट 
ू2तवाद< झ�र वयकले चनाकुमार< वयकलाई 
मानo योजना बनाई मतृकलाई ू 2तवाद< धनादेवीले 
आKनो घरमा बोलाएको भpे कुरा आKनो घर 
गर< आKनो साथ लगी धनादेवीको घर निजक 
२०६३।९।२५ गते मा2नस (हँडडलु नभएको 
अवःथामा मतृकको टाउको जःतो संवेदनशील 
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ठाउँमा हानी प9छ अक� ढु=ाले हानी भागेको 
अवःथामा ू9तवादD धनादेवीको छोरा झHर 
बढुाले देखी गाउँमा हJलाखJला भै गाउँले 
मा9नस बोलाई यी ू9तवादD झHर वयकलाई 
सोधपछु गदाN मतृक चनाकुमारDलाई मारेको 
कुरा ःवीकार गरेप9छ यी ू9तवादDउपर (कटानी 
जाहेरD परेको देिखदँा ू9तवादD झHर वयकलाई 
RयानसSबTधी १३(३) नं. बमोिजम सवNःवस(हत 
जTमकैद हनेु ।
 ू9तवादD झHर वयकले अदालतमा 
यी ू9तवादD धनादेवी बढुालाई कसूरमा पोल 
गरे प9न ू9तवादD धनादेवी बढुाले आ\नी 
छोरD मनसराकुमारD बढुालाई ू9तवादD झHर 
वयकलाई (ववाह गरे प9न 9नजको घरमा १ 
^दनमाऽ बःन ^दई आ\नो घरमा Jयाएको 
भनी पोल गरेको देिखदँा सो पोलकै आधारमा 
ू9तवादD धनादेवी बढुालाई कसूरदार ठहर ्याउन 
न9मJने ।
इजलास अ9धकृत: देवीकुमारD चौधरD
कSeयटुर: ूमेबहादरु थापा
इ9त संवत ्२०७० साल पसु ७ गते रोज १ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-१०१६, उjूषेण/

9नषधेाmा, मेहरमान ौेoसमेत (व. पोखरा 
उपमहानगरपा9लका कायाNलयसमेत
 ऐ9तहा9सक, परुातािqवक र धा9मNक 
महqवका ःथलको संरrण, सSवsNनको कायN गनt 
दा(यjव ूाचीन ःमारक संरrण ऐन, २०१३ ले 
परुातqव (वभागलाई सSुपेको अवःथामा ूःततु 
(ववा^दत भीमसेन मिTदर सा(वक ःथानबाट 
अTयऽ ःथानाTतरण गनN ला9गएको (वषयमा 
(यनै पनुरावेदकसमेतले uरट 9नवेदन गनुNपूवN 
अथाNत ् 9म9त २०६८।१२।१३ मै परुातqव 

(वभागलाई मिTदर संरrण गuरपाउँ भwे 
(वषयको 9नवेदन गरेका र परुातqव (वभागले सो 
सSबTधमा 9नणNय गuरसकेको अवःथा नदेिखदँा 
सोहD (वषयमा 9म9त २०६८।१२।२२ मा 
दायर भएको ूःततु uरट 9नवेदन rेऽबाट 
अिxतयारूाy 9नकायले गनt 9नणNयलाई ूभा(वत 
पानt गरD आदेश गनुN Tयायोिचत नहनेु र 
परुातqव (वभागबाट 9नणNय नभएसSमका ला9ग 
9नवेदन दावीको मिTदर ःथानाTतरण नगनुN भनी 
(वपrीका नाउँमा 9नषधेाmाको आदेश जारD गनt 
ठहर गरD पनुरावेदन  अदालत, पोखराबाट 9म9त 
२०६९।८।२० गते भएको आदेश 9मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ठहछN । पनुरावेदन िजकzर 
प{ुन नस|ने ।
इजलास अ9धकृत: केशवूसाद िघ9मरे
कSeयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ9त संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६८-CI-१३५८, 9नषधेाmा, हuरूसाद 
शमाN आचायN (व. (वंणलुाल ौेoसमेत
 पनुरावेदक र (वपrी (वंणलुाल 
ौेoसमेतसँग भएको पसल कवल भाडामा 
लगाउने सSबTधमा भएको सSझौताको अव9ध 
9म9त २०६५।१२।३० मा समाy भएको 
र घरधनीह� स9बना कमाNचायN र (वंणलुाल 
ौेoले उपरो� पसल कवलह� खालD गरD 
बाँकz रहेको भाडासSबTधी हर(हसाब फरफारक 
गuर^दन 9म9त २०६५।११।२८ मा लेखेको 
पऽह� 9नज ःवयम ्ले बिुझ9लएको र सोप9छ प9न 
पटकपटक पऽाचार भएको 9लिखत जवाफको 
साथ पेश भएका पऽका ू9त9ल(पबाट देिखएको 
हुँदा 9बना जानकारD बलपूवNक पसल कवल 
क�जा गuरएको भwे 9नवेदन िजकzरको अवःथा 
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देिखएन । (ववादाःपद र सबूद ूमाण बझुी 
?नण@य गनु@पनC (वषय ?नषधेाFाको (वषयवःत ुबI 
नसJने ।
 सKु ?नवेदनसाथ पेश भएको २०६६ 
साल वैशाख १ गतेदेिख २०७२ चैत 
मसाQतसRमका ला?ग पसल कवल भाडामा 
?लनेसRबQधी सRझौताको (वUसनीयताू?त 
घरधनीहKबाट काठमाडY िज[ला अदालतमा 
पेश भएको क\तC म]ुा हाल (वचाराधीन 
अवःथामा रहेको भIे देिखएको हुँदा उ_ 
सRझौता (ववादर(हत भI स(कने अवःथा 
रहेन । मातहत अदालतमा (वचाराधीन रहेको 
म]ुालाई ूभाव पानC गरa मा?थ[लो अदालतले 
bरट cेऽमा ूवेश गरa हःतcेप गनु@ ?सeाQतत: 
?म[ने देिखदैँन । पसल कवल भाडामा 
?लनेgदने गरa भएको करार सRझौताको अव?ध 
समाh भइसकेको अवःथा भए भाडामा बःने 
पनुरावेदकको हक ?न(व@वाद रहेको भIे माI 
स(कने अवःथासमेत देिखएन । सो अव?धका 
(वषयमा त[लो अदालतमा (वचाराधीन म]ुामा 
हनेु ?नण@यानसुार हनेु नै हुँदा पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट ?म?त २०६८।७।१६ मा ?नवेदन 
खारेज गनC गरa भएको आदेश ?मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछ@ । पनुरावेदन िजक\र पmुन 
नसJने ।
इजलास अ?धकृत: केशवूसाद िघ?मरे
कRoयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ?त संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०८०७, ?नषधेाFा, रtलाल 
गKुङ (व. मोहन शाहa ठकुरaसमेत 

कमला बहमुखुी JयाRपस सvालनमा 
रहेको ःथान िज[ला ?सQधलुa, दधुौरा गा(वस 

वडा नं. ६ िःथत उ�च माwय?मक (वxालय 
पbरसरमा JयाRपसको नाममा जmगा नरहेको र 
उ�च माwय?मक (वxालय सvालन भइरहेको 
जmगा प?न नेपाल सरकारको नाममा नापनJसा 
भएको गौचर हो भIे तyयलाई ?नवेदक 
ःवयम ्ले ःवीकार गरेको देिखयो । दधुौलa 
गा(वस वडा नं. ८ िःथत JयाRपसको नाममा 
कायम रहेको आzनै जmगामा JयाRपस 
भवन बनाउन JयाRपसको (वधान दईु ?तहाई 
बहमुतबाट संशोधन गरa ?नण@यसमेत भएको 
देिखएको    छ । उ_ भवन बनाउन ?ऽभवुन 
(वU(वxालय अनदुान आयोगबाट समेत अनदुान 
ूाh गरa साव@ज?नक सRपि{का Kपमा भवन 
?नमा@ण भइरहेको अवःथामा सो काय@लाई 
गैरकानूनी वा दरुाशयय_ु माI नस(कने हुँदा 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले bरट ?नवेदन 
खारेज गनC ठहर गरa ?म?त २०६९।६।१६ 
मा गरेको आदेश ?मलेकै देिखदँा सदर हनेु 
ठहछ@ । पनुरावेदन िजक\र पmुन नसJने ।
इजलास अ?धकृत: केशवूसाद िघ?मरे
इ?त संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-१२२६, परमादेश, 
रामानQदूसाद यादव (व. मोहमद राजा हसेुन
 ?नवेदक मोहमदराजा हसेुनले मआु|जा 
पाउन दावी ?लई पेश गरेको जmगाको ःवा?म}व 
सRबQधमा कुनै (ववाद नभएको र सो जmगा 
(वगत २०३५ सालदेिख नै बागमती ?संचाई 
आयोजनाको कRपाउQड?भऽ परेको तyयलाई 
समेत पनुरावेदकले अQयथा भI सकेको 
देिखदैँन । य?तका लामो समयसRम �यि_को 
जmगा भोग गनC आयोजनाले नागbरकको 
भौ?तक सRपि{ ?नयQऽणमा ?लएप?छ समयमै 
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कानूनबमोिजमको 9:तपू:त< वा मआु>जा 
(वतरण गरेको आधार ूमाण देखाउन सकेको 
देिखएन । :नवेदकले २०६८।४।२२ मा 
मआु>जाका ला:ग :नवेदन गरेप:छ माऽ आयोजनाले 
सो जMगा ूा:N गनOतफ<  तदाQखता देखाई :म:त 
२०६९।१।२० को :नण<यबाट माऽ उT जMगा 
आयोजनाको नाममा हःताWतरण भई आएको 
देिखWछ । कानूनबमोिजम अ:धमहण भएको 
जMगाको मआु>जा ZदनपुनO दा(य[व आयोजनाकै 
रहेको र िज]ला ूशासन काया<लय, सला<ह_को 
अ:भलेखबाट जMगाधनी वा :नवेदकले यसपूव< 
उT जMगाको मआु>जा :लइसकेको भbे 
अवःथा देखाउन वा प(हले कारवाह_ उठe 
टु(fसकेको देखाउन नसकेको र :नवेदकले 
उि]लिखत जMगाको मआु>जा पाउनपुनO (वषयमा 
(वप9ीहQको (वम:त नरहेको भbे :लिखत 
जवाफबाट देिखएको समेतका आधारहQबाट 
२०३५ सालदेिख पनुरावेदकको कjपाउWड:भऽ 
रह_ :नवेदकको भोग टुटेको जMगाको सोह_ 
अवःथामा जMगा ूा:N ऐनको ू(बयाअWतग<त 
9:तपू:त< वा मआु>जा Zदएको अवःथा पनुरावेदक 
(वप9ीले देखाउन नसकेकोबाट सो जMगा 
सरकार_ :नकायका Qपमा रहेको पनुरावेदकको 
भोगमा ३०/३५ वष<प(हले नै आएकोमा सो 
जMगाको मू]याoन अ[य:धक गpरएको :लिखत 
जवाफ रहेको महसूस गर_ पनु: मू]याoन 
गनु<पनO भए सो पpरूआेयमा यथोिचत मू]याoन 
गर_ उिचत, उपयTु र Wयायोिचत 9:तपू:त< 
Zदन पनुरावेदन अदालत, जनकपरुले आदेश 
जार_ गनO ठहर गर_ :म:त २०६९।८।१९ 
मा गरेको आदेश :मलेकै देिखदँा सदर हनेु                              
ठहछ< । पनुरावेदन िजकtर पMुन नसuने ।
इजलास अ:धकृत: केशवूसाद िघ:मरे
इ:त संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०७४०, उ[ूषेण, म.ुस.गनO 
रामचWि महतो (व. गायऽीदेवीसमेत
 (वप9ी गायऽीदेवीले भ:ूमसधुार काया<लय, 

सNर_मा मोह_ जMगा बाँडफाँड गर_ मोह_ लगत 
क{ा गpरपाउन :म:त २०६१।१२।३०, :म.नं. 

६०७०।१२०९७ मै :नवेदन दता< गराएको र 
मोह_ बंकु महतोको :म:त २०६२।९।१८ मा 
माऽ म[ृय ुभएको भbे :लिखत जवाफबाट देिखदँा 
मतृक |यिTका (वQ}मा मोह_ बाँडफाँड  म~ुा 
Zदएको भbे पनुरावेदन िजकtरसँग सहमत हनु                                                
स(कएन । अक�तफ<  भ:ूमसधुार काया<लय, 

सNर_बाट :म:त २०६२।१२।३१ मा 
गायऽीदेवीको :नवेदन र ू:तउ�र िजकtरसमेत 
सनुी जMगाधनी र मोह_बीच जMगा बाँडफाँड  
गर_ मोह_ लगत क{ा गनO :नण<य भए ताप:न 
सो :नण<यउपर :म:त २०६८।२।२९ मा 
माऽ उ[ूषेणको :नवेदन दायर भएको देिखदँा 
लामो समयप:छ माऽ भ:ूमसधुार काया<लयको 
:नण<यउपर िच� नबझेुको भनी Wया(यक 
उपचारका ला:ग याचना गनु<को उिचत र पया<N 
कारण :नवेदकले खलुाउन सकेको देिखदैँन । 
अनिुचत (वलjबको :स}ाWतसमेतबाट ूःततु 
:नवेदन िजकtर आधारयTु माb स(कएन । 
मोह_ लगत क{ा भई जMगाधनीको कायम भएको 
(क.नं. ३४२ को जMगा :म:त २०६७।११।२५ 
र.नं. १४३५१ को राजीनामाबाट अWयऽ हक 
हःताWतरणसमेत भइसकेको अवःथा देिखएबाट 
तेॐो प9को हका:धकारमा असर पनO गर_ ू ःततु 
pरट 9ेऽा:धकारबाट बो]न :म]ने अवःथासमेत 
नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, राज(वराजको 
:म:त २०६८।११।१४ को आदेश :मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ठहछ< । पनुरावेदन िजकtर 
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प3ुन नस4ने ।
इजलास अ8धकृत: केशवूसाद िघ8मरे
कCDयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ8त संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०४६९, 8नषधेाSा/परमादेश, 
वाTरस भै आVनो हकमा समेत जगमोहनी भXे 
गभY दा8सन (व. टुनाई पि[डत
 िज]ला उदयपरु, सा(वक गाईघाट 
गा.(व.स. वडा नं. २(घ) (क.नं. ०९७ `ेऽफल 
२-१६-६ ज3गा हंश क(वर ट4सार आौमको 
हकभोग ःवा8मeवको हो भXे तfयमा (ववाद    
छैन । उh आौमको आ8धकाTरक महiथ 
को हो भXे (ववाद देिखए ताप8न सोसCबiधी 
(ववादको 8नmपण ूःततु Tरट `ेऽा8धकारबाट 
हनुस4ने देिखदैँन । गठुq आौममा पूजाआजा 
भजन कsतtन सuालन हनेु र सवtसाधारणलाई 
समेत eयसको उपयोग गनt 8नषधे गनt नस(कने 
भएबाट उh आौमलाई सावtज8नक ूकृ8तको 
माXुपनv देिखन आयो । सावtज8नक ूकृ8तको 
कसैको हकभोगको ज3गामा अiय wयिhले घर 
8नमाtण गनv वा अiय (क8समले अ8तबमण गरेको 
(वषयमा आवँयक छान8बन गरz कारवाहz 
गनv अ8धकार सCबिiधत नगरपा8लकालाई नै 
रहेको र ूःततु (ववादको (वषयमा 8ऽयगुा 
नगरपा8लकाले घर 8नमाtणको कायtलाई रो{ा 
राखी कारवाहzको ू(बया अगा8ड बढाएको 
अवःथासमेत देिखदँा (वप`ी जगमो(हनी भXे 
गभYदा8सन, नeथदुास चौधरz र द:ुखीदास 
चौधरzको नाममा दावीको ज3गामा कुनै 8नमाtण 
कायt नगनुt भनी 8नषधेाSाको आदेश जारz गनv 
गरz पनुरावेदन अदालत, राज(वराजबाट 8म8त 
२०६८।३।२० मा भएको आदेश 8मलेकै 

देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ8धकृत: केशवूसाद िघ8मरे
इ8त संवत ्२०७० साल चैत २३ गते रोज १ शभुम ्।

११
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-CI-०१३१, अंश, 

आशाराम लो8नयासमेत (व. शािiतदेवी लो8नया
 ःवयम ्वादz र (ववाह गरz लगेको भXे 
wयिhसमेतले (ववाह भएको कुरालाई इiकार 
गरेको अवःथामा ू8तवादzहmको आरोपको 
आधारमा माऽ (ववाह भएको भनी अनमुान गनt 
न8म]ने ।
 ू8तवादzहmले वादzको अiयऽ नै (ववाह 
भइसकेको भनी ू8तवाद गरे प8न eयस कुराको 
ठोस ू माण देखाउन सकेको देिखदैँन । वादzका 
बाबलेु छोरz हराएको आश�ामा िज]ला ूहरz 
कायाtलयमा दताt गरेको उजूरzको आधारमा 
छोरzको अiयऽ नै (ववाह भई गएको भनी 
अनमुान गनt न8म]ने हुँदा वादzले ू8तवादzबाट 
अंश पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, 

नेपालगiजबाट 8म8त २०६७।१२।१० मा 
भएको फैसला 8मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ8धकृत: यSूसाद आचायt
इ8त संवत ्२०७० साल असोज ९ गते रोज १ शभुम ्।

१२
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६७-WO-००२६, 
उeूषेण, (वदरु वनसमेत (व. नेपाल इiःयोरेiस 
कCपनी 8ल8मटेड, ूधान कायाtलय कमलादz, 
काठमाड�समेत
 आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८१(१) 
मा हेदाt बा8सiदा wयिhले नेपालमा ॐोत भएको 
�याज, ूाकृ8तक ॐोत, भाडा, रोय]टz, सेवा श]ुक 
भhुानी गदाt र सो wयिhको ःवीकृत अवकाश 
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कोष भएमा कुनै अवकाश भ;ुानीको रकम 
भ;ुानी गदा? कूल भ;ुानी रकमको पBी 
ूEतशतका दरले कर कFी गनु? पनGछ भIे 
Jयवःथा गरेको छ । साथै आयकर EनयमावलP, 
२०५९ को Eनयम २० को उपEनयम ६९(क) 
मा भएको Jयवःथालाई हेदा? ऐन ूारYभ 
हनुभुBदा अिघका आय वष?ह\मा कम?चारP वा 
कामदारको स]य कोष वा नाग^रक लगानी 
कोषमा जYमा भएको साँवा aयाजलगायतका 
रकममा र सो अवEधसYम पाकेको उपदान 
तथा सि]त Eबदावापतको रकममा कर छूट 
हनेु भनी उcलेख गरेको देिखBछ । यस 
कानूनी Jयवःथालाई हेदा? आEथ?क ऐन र 
EनयमावलP ूारYभ भएपEछ उपदान तथा 
सि]त Eबदावापतको रकममा कर छूट हनेु 
भनी उcलेख गरेको देिखBछ । यस कानूनी 
Jयवःथालाई हेदा? आEथ?क ऐन र EनयमावलP 
ूारYभ भएपEछ उपदान तथा सि]त Eबदावापतको 
रकममा समेत पBी ूEतशत कर लाeने नै                                                         
देिखBछ । Eनवेदकह\को Eनवेदन 
Jयहोरा र Eलिखत जवाफसमेतबाट EमEत 
२०५८।१२।१८ पEछको उपदान रकममा 
माऽ पBी ूEतशतका दरले कर लगाइएको 
देिखदँा jयसलाई गैरकानूनी भI नEमcने हुँदा 
कानूनबमोिजम लगाइएको करलाई गैरकानूनी 
\पमा लगाइएको हो भनी Eनवेदन िजकkर 
Eलँदैमा कानूनमा भएको JयवःथाूEतकूल 
अवधारणा बनाउन Eमcदैन । तसथ?  
कानूनबमोिजम लगाइएको करले Eनवेदकको 
कुनै पEन हकाEधकार हनन ् भएको नदेिखदँा 
ूःततु ^रट Eनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अEधकृत: यpूसाद आचाय?
इEत संवत ्२०७० साल कािrक २४ गते रोज १ शभुम ्।

१३
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६७-WO-०३८४, उjूषेण, 
लालमिण लYसालसमेत (व. ःवाःuय तथा 
जनसंvया मBऽालय, रामशाहपथ, काठमाडyसमेत
 बढुवा भनेको माEथcलो पदले ूा{ गनG 
तलबलगायतका स(ुवधा ूा{ गनG (वषयमाऽ 
नभई बढुवा भएको कम?चारPको िजYमेवारPमा 
समेत फरक पनG अवःथा हो । नेपाल ःवाःuय 
सेवा ऐनमा भएको ःतरव(ृ|को Jयवःथालाई 
हेदा? एकैतहमा लामो समयसYम काम ग^ररहेका 
कम?चारPको मनोभावनामा Eनराशा नआओस ्भIे 
~(�कोणबाट समयसीमाको आधारमा अपनाइने 
प|Eतका \पमा महण ग^रएको पाइBछ । 
जसले पदोIEत भएपEछ पEन सा(वकको पदले 
गनु?पनG सेवा गनु?पनG ।
 नेपाल ःवाःuय सेवा ऐन, २०५३ 
को दफा ९ को उपदफा (७घ) ले गरेको 
कानूनी Jयवःथाअनसुार Eनवेदकह\को 
ःतरव(ृ| भएपEछ Eनजह\ले ःतरव(ृ| भएको 
छैठy तहले गनु?पनG भनी तो(कएको काम 
गन? नपाउने भई सा(वक पाँचy तहका लाEग 
तो(कएको काम गनु?पनG कानूनी Jयवःथा रहेको                           
देिखBछ । Eनवेदकह\को छैठy तहमा बढुवा 
भएको नभई ःतरव(ृ|सYम भएको कुरामा 
(ववाद छैन । उ; ःतरव(ृ|बाट Eनजह\ले 
गनु?पनG सा(वकको कामको ूकृEतबमोिजम नै 
हाल ःतरव(ृ| भएको पदअनसुार नै काय? गनु?पनG 
बा�याjमक कानूनी Jयवःथा रहेको सBदभ?मा 
Eनवेदकह\लाई छैठy तहको अथा?त ्माEथcलो 
तहको पदनाम न�दएको काय?ले Eनवेदकह\को 
कुनै कानूनी हक हनन ्भएको भI Eमलेन । 
शैि�क योeयताको अभावमा कEतपय काय? गन? 
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गराउन अस4भव ह7ुछ । ःतरव(ृ<को अथ@ 
ःवाःAय सहायकको योCयता भएको EयिGलाई 
एमबीबीएस गरेको डाLटरले गन@सLने र पाउने 
िचरफार सOयिच(कPसा (अूशेन) लगायतका 
काम पUन गन@ Vदनपुछ@ भWे नहुँदा बढुवा र 
ःतरव(ृ<लाई कानूनी Eयवःथाले नै फरकफरक 
Eयवःथा गर\ दईु बढुवाको कामको ू कृUतसमेत 
फरकफरक तोकेको िःथUत हुँदा Uनवेदकह]को 
पाँच^ र व_र` पाँच^ तहबाट छैठ^ तहमा भएको 
भए पUन Uनजको कामको िज4मेवार\मा व(ृ< 
नगर\ सा(वककै काम Vदने गर\ ःवाःAय सेवा 
(वभागबाट भएको ःतरव(ृ<स4ब7धी काय@बाट 
यी Uनवेदकह]को कुनै कानूनी हक हनन ्
भएको नदेिखदँा ूःततु _रट Uनवेदन खारेज              
हनेु ।
इजलास अUधकृत: यhूसाद आचाय@
इUत संवत ्२०७० साल कािkक २४ गते रोज १ शभुम ्।

१४
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६५-WO-०९०५, 
उPूषेण, रामूसाद गौतम (व. नाग_रक लगानी 
कोषसमेत
 आफूले पUऽकामा ूकािशत सूचना 
नपढेको कारणबाट अ7तवा@ता@मा सहभागी हनु 
नपाएको आधारमा नै गोरखापऽमा ूकािशत 
सूचनालाई अ7यथा हो भनी भW नUमOने ।
 अ7तवा@ता@को लाUग उkीण@ भएका 
ूPयेक पर\tाथuलाई भेटेर वा टेUलफोन गरेर 
मौिखक सूचना Vदन स4भव हनु सLदैन । 
Uनवेदकलाई सूचना नVदई दरुाशययGु काम 
(वपtीबाट भएको भए यो उPूषेणको (वषय 
ब7दAयो । तर, गोरखापऽमा सूचना ूकािशत 
गर\ अ7तवा@ता@मा स_रक हनु Uनवेदकसमेतलाई 
आvान ग_रएको अवःथामा दरुाशयको तwव 

ूकट]पमा नदेिखने ।
 गोरखापऽ रा(xय दैUनक पUऽकामा 
साव@जUनक]पमा नै सूचना ूकािशत गर\ 
अ7तवा@ता@को लाUग बोलाएपUछ सो UमUतमा 
अ7तवा@ता@मा सहभागी हनु नगई Uलिखत पर\tा 
उkीण@ गरेको छु भWे कारण देखाई आफूखशुी 
आyनो अनकूुलको समयमा उपिःथत भई 
पनु: अ7तवा@ता@ गराई अि7तम नUतजा ूकाशन 
ग_रपाऊँ भनी भW UमOने देिखदैँन । आyनो 
हक नै Uसिज@त हनु नसकेको (वषयलाई Uलई 
Vदइएको _रट Uनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अUधकृत: यhूसाद आचाय@
इUत संवत ्२०७० साल कािkक २४ गते रोज १ शभुम ्।

१५
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६९-WO-१०८६, 
उPूषेण, फिण7िदk शमा@ (व. 7याय प_रष}, 
सव��च अदालत एनेLस भवनसमेत
 Uनवेदकले आyनो अवकाश UमUतको 
स4ब7धमा २०६३।१।२८ मा नै जानकार\ 
पाएपUछ पUन सोउपर आyनो असहमUत EयG 
गरेको र Pयसउपर कानूनी कारवाह\ गरेको 
देिखदैँन । Uनवेदकले UमUत २०६३।१।२८ 
मा नै आyनो अवकाश UमUत २०७०।१।३ 
रहेको जानकार\ पाए पUन चपु लागी 
२०६९।१२।२९ मा माऽ _रट Uनवेदन गदा@ 
आyनो अवकाश UमUत २०७०।८।५ हनुपुन� 
भनी (वल4ब गर\ अदालत ूवेश गरेको पाइँदा 
Uनवेदकले (वल4बको कुनै औिचPय र आधार 
Uनवेदनमा खलुाउन नसकेबाट यस (वल4बलाई 
अनिुचत (वल4ब नै माWुपन� ।
 Uनवेदककै सोधनीप�ात ्7याय प_रष�ले 
UमUत २०६३।१।२८ मा Vदएको पऽमा 
Uनजको अवकाश उमेर २०७०।१।३ भनी 
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ःप5 लेिखएको र सो पऽ =नवेदक ःवयम ्ले 
सोहB =म=तमा नै बिुझ=लएको देिखदँा र यस 
(वषयमा =नजले इIकार गनKसमेत नसकेबाट 
अनिुचत (वलLब गरB अदालत ूवेश गनO 
=नवेदकलाई सहयोग गनK नस(कने भई =नवेदनमा 
उठाइएका अIय ूSमा ूवेश गनK नपनO हुँदा 
=नवेदन मागबमोिजमको आदेश जारB गनK =मUने 
नदेिखदँा Vरट =नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ=धकृत: य[ूसाद आचायK
इ=त संवत ्२०७० साल काि]क २४ गते रोज १ शभुम ्।

१६
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, २०६८-CR-०११७, जारB, 
नIदराम लो=नया (व. शािIतदेवी लो=नयासमेत
 ू=तवादB शािIतदेवी लो=नयालाई 
ू=तवादB पसेु लो=नयाले जारB गरेको भbे 
दावीलाई ू=तवादB दबैुजनाले इIकार गरेका 
छन ् । वादBले उनीहd (ववाह गरेर बसेको 
भनी िजकeर गरे प=न fयसको कुनै ठोस 
ूमाण पेश गरB आhनो दावीलाई ूमािणत गनK 
सकेको देिखदैँन । म(हला ःययंले र (ववाह 
गरB लगेको भbे iयिjसमेतले (ववाह भएको 
कुरालाई इIकार गरेको अवःथामा वादBको 
आरोपको आधारमा माऽ (ववाह भएको भनी 
अनमुान गनK =मUदैन । ू=तवादBका बाबलेु 
छोरB हराएको भनी िजUला ूहरB कायाKलयमा 
lदइएको उजूरBका सLबIधमा अ.बं. १३९ 
नं. बमोिजम सdु अदालतबाट िझकाई बpुदा 
बाबलेु अदालतसमq आई छोरB हराएको नभै 
फुपूको घरमा गै बसेको र हाल माइतीमै आई 
आhनो साथमा नै बसेको र अIयऽ (ववाह 
भएको छैन भनी उजूरBको खtडन हनेु गरB 
बकपऽ गVरlदएको देिखदँा ू=तवादBहdले 
जारB गरेको भbे वादB दावी नपvुने ठहर ्याई 

पनुरावेदन अदालत, नेपालगIजबाट =म=त 
२०६७।११।१० मा भएको फैसला =मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृत: य[ूसाद आचायK
इ=त संवत ्२०७० साल असोज ९ गते रोज १ शभुम ्।

इजलास नं. ६

मा.�ा.�ी बै)नाथ उपा/ाय र मा.�ा.�ी 
गोिव4कुमार उपा/ाय, २०६७ सालको 
पनुरावेदन नं. ०६७-CR-०१९७, ०४१४, 

कतKiय wयान, क(पलेxर साह (व. नेपाल सरकार, 

नेपाल सरकार (व. पशपु=त साह 
 पनुरावेदन अदालतले यी ू=तवादBलाई 
पVरिःथ=तजIय ूमाणबाट कसूरदार ठहर ्याएको 
देिखIछ । तfसLबIधमा पनुरावेदन अदालतले 
iयj गरेको सैyािIतक अवधारणासँग सहमत 
हनु स(कए प=न ूःततु वारदातका सLबIधमा 
सो अदालतले आधार =लएको मूUयाzन र 
=नंकषKसँग सहमत हनु नस(कने कुरा मा=थ 
उUलेख भएबमोिजम मतृकको शव परBqण 
ू=तवेदन, ू =तवादBको शरBरमा रगत र वीयK आlद 
लागेको नपाइएको, जाहेरवालB =बहान ४.०० 
बजे उठ| दाउरा खोwन गएकe भbे =नजको 
िजकeर वादBका साqी सशुीला देवीबाट खtडन 
भएको शव परBqण ू=तवेदनमा जबजKःती 
करणी भएको र fयसको लqण रहेको भनी 
उUलेख हनु नसकेको अवःथामा मतृक ब�ची 
लडेको कारणबाट =म=त २०६५।१।३ मा 
सगरमाथा अ~ल अःपतालमा उपचार भएको, 
ू=तवादB नशाको सरुमा रहेको कुरा प=न 
ूमािणत हनु नसकेको समेतको अवःथा तथा 
मतृक ब�चीलाई ू=तवादBले करणी गदाK यौन 
सIत(ु5समेत पाउन नस�ने र मानुKपनO कारण 
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र औिच5य प8न आउन नसकेको समेतका 
कारणह?ले गदाA ूःततु मDुामा ू8तवादE(व?F 
पGरिःथतजJय ूमाण आक(षAत हनेु अवःथा  
देिखदैँन । पGरिःथ8तजJय ूमाण आक(षAत 
हनुका ला8ग ू 8तवादEले कसूर गरेको होइन भनी 
शUा गनुAपनV कुनै ठाउँ हनुहुुँदैन र ू8तवादEले 
कसूर गरेको भXे बाहेक अ? 8नंकषAको 
सZभावना रहनहुुँदैन । मा8थ उ[लेख भएको 
अवःथाह?लाई नजरअJदाज गरE पGरिःथ8तजJय 
ूमाणको दहुाई ̂दन ुसो ू माणको द?ुपयोग हनु 
जाJछ । पGरिःथ8तजJय ूमाणले प8न ठोस र 
शUार(हत तवरबाट अ8भयु̀ को कसूर ूमािणत         
हनुपुछA र शUाको स(ुवधा अ8भयु̀ ले पाउँछ 
भXे माJयतालाई िशरोपर गरेको हJुछ । 
ूःततु मDुामा 5यःतो अवःथा नदेिखएको र 
अनमुान र शUालाई पGरिःथ8तजJय ूमाणको 
संcा ^दन न8म[ने हुँदा पनुरावेदन अदालत, 

राज(वराजले  पGरिःथ8तजJय ूमाणको गलत 
ूयोग गरE ू8तवादEलाई कसूरदार ठहर ्याएको 
फैसलासँग सहमत हनु नस(कने ।
 ू8तवादEउपरको अ8भयोग दावीलाई 
वादE नेपाल सरकारले 8न(वAवाद र शUार(हत 
तवरले ू मािणत गनA नसकेकोले यी ू 8तवादEलाई 
अ8भयोग दावीबमोिजम fयानसZबJधीको महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सजाय गGरपाऊँ भXे वादE 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन िजकkरसँग सहमत 
हनु स(कएन । पनुरावेदक ू8तवादEलाई स?ु 
सlरE िज[ला अदालतले मलुकुk ऐन, जबजAःती 
करणीको महलको १ नं. ू8तकूलको कायA 
गरेकोले सोहE महलको ३(१) नं. बमोिजम 
१५ वषA कैद र सोहE ऐनको fयानसZबJधीको 
महलको १ नं. ू8तकूलको कायA गरेकोले सोहE 
महलको १३(३) नं. बमोिजम सवAःवस(हत 
जJमकैदको सजाय गरेको र 5यसलाई केहE 

उ[टE गरE पनुरावेदन अदालत, राज(वराजले 
यी पनुरावेदक ू8तवादE पशपु8त साहलाई 
मलुकुk ऐन, fयानसZबJधीको महलको ५ नं. 

को भ(वतoयको कसूरमा सोहE महलको ६(२) 
नं. बमोिजम ?. ५००।- जरEवाना गरेको 
दबैु फैसला उ[टE भई पनुरावेदक ू8तवादE 
पशपु8त साहले अ8भयोग दावीबाट सफाइ             
पाउने ।
इजलास अ8धकृत: लोकनाथ पराजलुE
कZsयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ8त संवत ्२०७१ साल जेठ २१ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. ९

मा.�ा.�ी ओम�काश िम� र मा.�ा.�ी देवे� 
गोपाल �े�, ०६८-CR-०११६, सवारE fयान, 

नेपाल सरकार (व. ठगबहादरु काकw
 ू8तवादEले अदालतमा बयान गदाA 
आफूले चलाएको गाडीले ठyर ^दई मतृक 
भीमबहादरुको म5ृय ु भएको कुरा ःवीकार 
गरE स.ज. ८ मा मेरो साइडमा जान लाzदा 
मेरो साइडमा मा8नसह? ए{सरसाइज गद| 
8थए 5यसैले मैले गाडी 8बहानको ख[ुला बाटो 
हुँदा दायाँ साइड �यापी गाडी चलाउँदा मतृक 
सोहE ठाउँमा आएकोले ठyर लाzन गएको 
हो भनी गरेको बयानसमेतबाट बायाँ साइडमा 
ए{सरसाइज गGररहेका माJछेलाई बचाउन दायाँ 
साइड �यापी गाडी चलाउँदा मतृकलाई ठyर 
लागी चोट लाzन गई सोहE चोटको कारणले 
म5ृय ु भएको देिखएको हुँदा यस अदालतबाट 
ूःततु मDुामा दोहोर ्याई हेनV 8नःसा ूदान गदाA 
8लइएको आधारसँग सहमत हनु नस(कने ।
 ू8तवादE ठगबहादरु काकwलाई सवारE 
तथा यातायात oयवःथा ऐन, २०४९ को 
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दफा १६१(३) बमोिजम ६ म(हना कैद हनेु 
ठहर ्याएको सDु लEलतपरु िजGला अदालतको 
EमEत २०६४।५।१३ को फैसलालाई सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको EमEत 
२०६६।७।२४ को फैसला Eमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अEधकृत: मनोज ौेT
कUVयटुर: सEबना अEधकारW
इEत संवत ्२०७० साल असार १९ गते रोज ५ शभुम ्।

एकल इजलास

१
मा."ा.#ी िगरीश च* लाल,  ०७०-WO-

०७२६, उ\ूषेण, `दनकर ठाकुर लोहार (व. 

भागवत ठाकुर लोहारसमेत
 सUबिaधत मbुामा तायदाती फाँटवारW 
सUबaधमा िजGला अदालतले आदेश गरW 
(वपeीमfयेका भागवत ठाकुर लोहार एवम ्
Eनजकg पhी सनुरपतीदेवीसँग (यनै वादW 
एवम ् ूEतवादWहDबीच चलेको दे.नं. १९९२ 
को अंश मbुा मानो छु(jएको EमEतसमेत 
कायम गरW तायदाती फाँटवारW माEगसकेको 
आधारमा ूःततु मbुामा EनजहDसँग तायदाती 
फाँटवारW माEगरहन नपनl भनी गरेको EमEत 
२०६९।११।९ को रौतहट िजGला 
अदालतको आदेश र सो आदेशलाई सदर गनl 
गरW पनुरावेदन अदालत, हेटnडाले गरेको EमEत 
२०७०।१०।९ गतेको आदेशलाई Eनवेदन 
मागबमोिजम असाधारण अEधकारeेऽ महण 
गरW उ\ूषेणको आदेश जारW गनl कुराबाट सDु 
िजGला अदालतमा (वचाराधीन रहेको सो मbुामा 
यस अदालतबाट अनावँयक हःतeेप गsररहन ु
औिच\यपूणv देिखन नआएकोले (वपeीहDसँग 

Eलिखत जवाफसमेत मगाइरहन ुपरेन । ूःततु 
sरट Eनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अEधकृत: जगwाथ पौडेल
कUVयटुर: (वyराज पोखरेल 
इEत संवत ्२०७१ साल वैशाख ४ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा."ा.#ी िगरीश च* लाल,  ०७०-WO-

०७६७, उ\ूषेण, उzमराज कायT  (व. 

दWपकराजा गोखाvलW  ौेTसमेत 
 अंश मbुा सUबaधमा भएको फैसला 
अिaतम भई EमEत २०७०।६।१७ मा 
अंशबaडासUबaधी मचुGुकासमेत भैसकेको 
कुरा Eनवेदन {यहोराबाटै देिखनकुो साथै 
ूःततु Eनवेदनको ूकरण (क) मा उGलेख 
भएअनसुारको लेनदेन मbुासUबaधी Eबगोको 
सUबaधमा कानूनबमोिजम नै हनेु हुँदा Eनवेदन 
मागअनसुार पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
EमEत २०७०।१२।१३ मा भएको आदेश 
उ\ूषेणको आदेश|ारा बदर गरW अिaतम 
भैरहेको अंशसUबaधी मbुाको फैसलाअनसुार 
भएको बaडा मचुGुकाअनसुारको कायv 
रो(कराख् न ुऔिच\यपूणv नहनुाले (वपeीहDसँग 
Eलिखत जवाफसमेत मगाइरहन ुपरेन । Eनवेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अEधकृत: जगwाथ पौडेल
कUVयटुर: (वyराज पोखरेल
इEत संवत ्२०७१ साल जेठ ८ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा."ा.#ी +काश व/ी,  ०७०-WO-०५१०, 

उ\ूषेण/परमादेश,  (वकाशराज पा�डे (व. 

`दगUबर पा�डेसमेत
 बaडा मचुGुकाबाट (ववाह खचvवापत (क.नं. 

११८ को ज.Eब.०-७-९ मfये पि�मतफv बाट 
ज.Eब. ०-६-५ ज�गा पर साsरएको भwे                                                 
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देिख4छ । उपरो: त;यबाट (ववाह 
खच>वापत ज@गा नै छुC याइएको र Gयसमा 
Iनवेदकलगायतका सबै अंिशयारहLको सहमIत 
रहेको भNे देिखन आयो । यस अदालतमा 
पेश गरेको Iनवेदनमा नै ब4डा मचुQुका 
तयारR फमTटको खालR Uयहोरामा आVनो सहR 
गराएको पIछ फाँटवालाले Uयहोरा थपेको 
कुरा उQलेख गरेको पाइ4छ । यस (वLY 
यथासमयमा कुनै चनुौती न\दएकोबाट समेत 
यो कुरा असGय र बनावटR रहेको थप प(ु] 
भएको हुँदा IमIत २०६९।५।११ को ब4डा 
मचुQुकामा कुनै पIन कानूनी ऽ(ुट नरहR 
सcपूण> कामकारवाहR रRतपूव>क गeरएको भNे                         
देिख4छ । सबै वादR ूIतवादRहLले ब4डा 
मचुQुकामा (ववाह खच>वापत ज@गा पर सानT गरR 
सहमIत गeरसकेको अवःथामा फैसलामा भएको 
अhसcब4धी ऽ(ुटलाई स�याउने काय>ले मkुामा 
सcपN भइसकेको कामकारवाहRलाई बदर 
गन> IमQने देिखदैँन । यसरR रौतहट िजQला 
अदालतबाट भएको IमIत २०६९।६।५ 
तथा IमIत २०६९।११।१८ को आदेश 
बदर गनT गरR पनुरावेदन अदालत, हेटmडाबाट 
IमIत २०७०।४।१७ मा भएको आदेश 
4यायसo गत ् देिखदँा ूःततु Iनवेदन खारेज                 
हनेु ।
इजलास अIधकृत: कृंणूसाद पौडेल
इIत संवत ्२०७१ साल माघ १३ गते रोज २ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी �काश व�ी,  ०७०-WO-०५४६, 

उGूषेण/परमादेश, िशववचन शाहसमेत (व.  

िशवराम राजवंशीसमेत
 4या(यक ू(बया yयि:को हक 
संरzणाथ> सम(प>त ह4ुछ । छलकपट, (ढलाइ 
र परपीडा जःता त|वहLबाट 4या(यक 

ू(बया सदैव टाढा ह4ुछ । लेनदेन मkुा 
Iनवेदकले अि4तम तहबाट हारेको कुरामा 
Iनवेदकको म}ूरR नै छ । सो अि4तम 
फैसलाबमोिजम Iतन> बझुाउन Iनवेदक बा�य नै 
छन ्। यो दा(यGवलाई पूरा गनु> Iनजको कानूनी 
कत>yय नै हो । ूःततु मkुामा सcपIत Iललाम 
भइसकेको नभई केवल मूQयाhनसcम सcपN 
भएको देिख4छ । जेथाको उिचत चलनचQतीको 
मूQयाhन कायम गरRमाऽ Iललामी कारवाहR 
अिघ बढाउन ु भNेसcमको दावी देिखयो । 
Iतनु>पनT ठहरेको कानूनबमोिजमको रकम Iतरेमा 
Iनजको सcपIत Iललाम नहनेु कानूनी अवःथा            
छ । सोतफ>  नलागी ू (बया पगुी भएको प�कृते 
मूQयाhनमा रm िचरा ऽ(ुट देखाउने ू(यस गनु> 
4या(यक ू(बयाको दLुपयोगको नमूना हो । 
यःता ूयासलाई साथ \दई सेवामाहRहLलाई 
वाःत(वक 4यायको अनभुIूत  \दने फैसला 
काया>4वयनको ःवाभा(वक गIतमा (ढलाइ वा 
अवLYता ूकट गeर\दन यो अदालत ःवयम ्
मा�यम बN स�दैन । तसथ> उ: प�कृते 
मूQयाhन मूQयबाट Iनवेदन िजक�र जःतो मका> 
पनT भए अि4तम Iललाम ू(बया हनुअुगावै 
वादRको Iबगो ूIतवादRले ज(हलेसकैु पIन यी 
Iनवेदकले Iतन>स�ने अवःथाको (व�मानता 
र(हरहेको अवःथामा जेथाको उिचत मूQयाhन 
भएन भनी चलनचQतीको मूQयाhन कायम गरR 
Iललामी ू(बया अगाIड बढाउन ुभनी Iलएको 
िजक�र कानूनसcमत ् नदेिखदँा Iनवेदकको 
Iनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अIधकृत: हक> बहादरु zेऽी
इIत संवत ्२०७० साल माघ २३ गते रोज ४ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी �काश व�ी,  ०७०-WO-०६२२, 

परमादेश, (व�ाIमऽ पा�डेय (व. एच ए4ड बी 
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डेभलपमे7ट बै9 क ;ल;मटेड, ;ड<ल=बजार, 
काठमाडAसमेत  

 (वपBी बै9 कबाट यी ;नवेदकले कजाE 
;लएको र चHुा गनE बाँकK रहेको कुरालाई 
अ7यथा हो भO नसकK ःवीकार गQररहेको 
अवःथासमेत भएबाट ;नवेदकको ;नवेदन 
लेखाइबमोिजम ;नजका मौ;लक हकमा आघात 
परेको भOे कुरा ूारिYभकZपमै देिखदैँन । 
काठमाडA िज<ला अदालतमा च;लरहेको 
म\ुाको अि7तम टु]ो नलागेसYम घर ज^गा 
;ललाम नगनुE भनी यस अदालतले हःतBेप गनE  
;म<दैन । आवँयक र औिचaयका आधारमा 
सZु अदालतले नै हेनEसcने (वषयमा यस 
अदालतले Bेऽा;धकार महण गनE ;म<दैन । 
मूलत: ;नवेदकको माग र परमादेशको ू कृ;तमा 
नै मेल खाँदैन । कानूनले तोकेको कतElय 
पQरपालन गराउन सावEज;नक ;नकायलाई जार= 
हनेु परमादेश काठमाडA िज<ला अदालतमा 
चलेको म\ुाको अि7तम टु]ो नलागेसYम ;ललाम 
नगनE एउटा (वmीय संःथाका ला;ग जार= हनु 
नसcने हुँदा Qरट ;नवेदनमा गरे ;बराएको 
अवःथा नदेिखदँा कारण देखाउन आदेश जार= 
गर= म\ुालाई अगा;ड बढाउन न;मल= ूःततु 
Qरट ;नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ;धकृत: रामूसाद बःयाल
कYpयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ;त संवत ्२०७० साल चैत ११ गते रोज ३ शभुम ्।

रीत/बेरीत आदेश

मा.�ा.�ी ओम�काश िम� र मा.�ा.�ी चोले� 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-RE-०१७७, डाँका चोर=, 
नेपाल सरकार (व. लआमण तामाङसमेत

 ू;तवाद=हZ आरो(पत कसूरमा 
काठमाडA िज<ला अदालतमा इ7कार= भै बयान 
गरे प;न वारदातःथलमा उपिःथत रहेको 
तvयलाई ःवीकारेकै पाइएको, अ;धकारूाw 
अ;धकार=समB कसूरमा सा;ब;त रहेको, 
जाहेरवाल=ले यी ू;तवाद=xयसमेतको कसूरमा 
संल^नता रहेको भनी (कटानी जाहेर= yदएको 
साथै ू;तवाद=हZले आरो(पत कसूर गरेको भनी 
सनाखतसमेत गQरyदएको देिखएकोले तaकाल 
ूाw ूमाणबाट ू;तवाद=हZले आरो(पत कसूर 
गरेको कुराको पzु याइँ भैरहेकोले ;नजहZबाट 
जनह= Z. ५०,०००।- नगद वा सो रकम खाYने 
जेथाजमानी yदनसके ;लई ताQरखमा राख् न ु र 
yदन नसकेमा थनुामा राखी म\ुा पपुEB गनुE भनी 
िज<ला अदालतबाट ;म;त २०७०।१।१६ मा 
भएको आदेश सदर गन} गर= भएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको ;म;त २०७०।८।२८ को 
आदेश बेर=तको देिखदँा बदर हनेु । 
इ;त संवत ्२०७१ साल साउन ९ गते रोज ६ शभुम ्।

अ"िरम आदेश

१
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी,  ०७१-WO-०००५, 
उaूषेण, िशवलाल पासवान (व. िशBक सेवा 
आयोगसमेत 

द;लत कोटाअ7तगEत yदइएको पर=Bामा 
गैरद;लतलाई उmीणE गराई न;तजा ूकाशन 
गरेको कायE ूथम �(�मा नै ;मलेको नदेिखदँा 
दबैु पBलाई अ7तQरम आदेशमा छलफलका 
ला;ग ;म;त २०७१।४।१९ को पेशी ताQरख                                          
तोcन ु । तबसYमको ला;ग ;म;त 
२०७१।३।१६ को ;नणEय कायाE7वयन नगनुE, 
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नगराउन ु भनी सव��च अदालत 6नयमावल9, 
२०४९ को 6नयम ४१(१) बमोिजम अBतCरम 
आदेश जार9 हनेु ।
इ6त संवत ्२०७१ साल साउन ११ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी,  ०७१-WO-

०००८, उLूषेण, नेऽबहादरु 6लQब ु (व. िशRा 
मBऽालयसमेत

सQबBधन खारेज गनU सQबBधमा 
कानूनबमोिजमको सूचना नWदई ूाकृ6तक 
Bयायको 6सZाBत(वपर9त (व\ालयको दता] खारेज 
गरेको 6नण]य ू थम _(`मा 6मलेको नदेिखदँा दबैु 
पRलाई राखी छलफल गनु]पनU देिखएकोले 6म6त 
२०७१।४।१८ को पेशी ताCरख तोfन ु। 
तबसQम 6म6त २०६९।६।३ को ःथगन गरेको 
6नण]य र 6म6त २०७१।३।३० को सQबBधन 
खारेज गरेको तथा 6म6त २०७१।३।३१ को 
पऽसमेत हाल काय]Bवयन नगनु] नगराउन ुभनी 
सव��च अदालत 6नयमावल9, २०४९ को 6नयम 
४१(१) बमोिजम अBतCरम आदेश जार9 हनेु ।
इ6त संवत ्२०७१ साल साउन ११ गते रोज १ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी दीपकराज जोशी, ०७१-WO-००२५, 

उLूषेण, kाlपी आवर ूा.6ल.का तफ] बाट 
अिnतयार9ूाo सरेुBिबहादरु 6संह (व. ू धानमBऽी 
तथा मिBऽपCरषqको काया]लयसमेत
 संःकृ6त पय]टन तथा नागCरक 
उrयन मBऽालयको 6म6त २०७१।१।५ 
को 6नण]य काया]Bवयनको बममा सोह9 
6म6तमा लेिखएको च.नं. ४५०८ को पऽमा 
6नवेदक kाlपी आवर ूा.6ल. को इजाजतपऽ 
नवीकरण गनU समयाव6ध 6म6त २०७१।१।६ 
सQम रहेको भनी ःप`tपमा उuलेख गरेको                                    
पाइBछ । यसर9 इजाजतपऽ नवीकरण 

गन] पाउने अव6ध बाँकv रहेकै अवःथामा 
(वपRी संःकृ6त पय]टन तथा नागCरक उrयन 
मBऽालयबाट भएको 6नण]यमा काय](व6धगत ऽ(ुट 
(व\मान भई 6नवेदकलाई नेपालको अBतCरम 
सं(वधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) समेत 
wारा ूाo वैयिxक ःवतBऽता र धारा १८ 
बमोिजम yयविःथत रोजगार9सQबBधी हकमा 
आघात प{ुने र सQपि|सQबBधी हकमा अपूरणीय 
R6त हनुकुा साथै स(ुवधा सBतलुनको _(`बाट 
समेत 6नजलाई मका] पनU देिखदँा उx 6म6त 
२०७१।१।५ को 6नण]य र सो काया]Bवयनको 
ला6ग 6नवेदक ूा.6ल.लाई लेिखएको पऽ ूःततु 
Cरटको टु}ो नलागेसQम काया]Bवयन नगनु], 
नगराउन,ु  6नवेदकलाई यथावत ् पेशा रोजगार9 
र yयवसाय स~ालन गन] Wदन ु भनी सव��च 
अदालत 6नयमावल9, २०४९ को 6नयम ४१(१) 
बमोिजम (वपRीहtको नाममा अBतCरम आदेश 
जार9 हनेु ।
इ6त संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी चोले& शमशेर ज.ब.रा.,  ०७१-WO-

०००७, उLूषेण, वातावरणीय (वकास तथा 
संरRण कानूनी म~का तफ] बाट र आ�नो 
हकमा समेत अ6धवxा पदमबहादरु ौे� (व. 

काठमाड� महानगरपा6लकासमेत
 साधारण अवःथामा परमादेशको 
Cरट 6नवेदनबाट अBतCरम आदेश जार9 
गCरने ूचलन कमैमाऽ गCरने (वषयवःत6ुभऽ 
पनU भए ताप6न 6नवेदकwारा 6नवेदनसाथ 
पेश गCरएका फोटोसमेतका साममीहtबाट 
यो इजलास आफ�  ममा]हत भएको महसूस                                              
गद]छ । यस िःथ6तमा काठमाड� 
महानगरपा6लकाको सBुदरतामा 6नखार uयाउन 
प6न तLकालै ःव�छ वातावरण कायम गनU काय]को 
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थालनी त5कालै गनु9 गराउन ुभनी (वप=ीह?का 
नाउँमा सव��च अदालत BनयमावलD, २०४९ 
को Bनमय ४१(१) बमोिजम अLतMरम आदेश 
जारD हनेु ।
इBत संवत ्२०७१ साल साउन १४ गते रोज ४ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी चोले� शमशेर ज.ब.रा.,  ०७०-WO-

०९५६, उ5ूषेण, अशोक जLदार (व. पनुरावेदन 
अदालत, (वराटनगरसमेत
 Bनवेदकले (वप=ीमYयेका परशरुाम 
जLदारसँगको अंश मZुाबाट ूा[ गरेको 
(क.नं. ३७२२ समेतको ज^गाबाट (वप=ी 

परशरुाम ज_दार र अशोक म`डलबीच चलेको 
लेनदेन मZुाको Bबगो भराउ काय9 गदा9 Bनजको 
स_पBतस_बLधी हकमा असर पन9 जाने देिखदँा 
स(ुवधा सLतलुनको deकोणले ूःततु मZुाको 
अिLतम (कनारा नलागेस_म पनुरावेदन अदालत, 

(वराटनगरको BमBत २०७१।३।१२ को 
आदेश काया9Lवयन नगनु9 नगराउन ुभनी सव��च 
अदालत    BनयमावलD, २०४९ को Bनयम ४१(१) 
बमोिजम (वप=ीह?का नाउँमा अLतMरम आदेश 
जारD हनेु ।
इBत संवत ्२०७१ साल साउन १४ गते रोज ४ शभुम ्।

 


