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(वशेष इजलास

१
मा.�या.�ी क"याण �े%, मा.�या.�ी &गर)श 
च�- लाल, मा.�या.�ी सुशीला काक23, मा.�या.
�ी तक5राज भ8 र मा.�या.�ी 9ाने�-बहादुर 
काक23, ०६८–WS–००६५, उ;ूषेण परमादेश, 

अ�यतुराज बढुाथोकFसमेत (व. पाटन ःवाःIय 
(वJान ूKतLान नेपालसमेत 
 नेपाल सरकार र यनुाइटेड Kमशन टु 
नेपालबीच भएको सQझौताबमोिजम पाटन अःपताल 
सUालन भएकोमा सन ्२००५ KडसेQबर २५ देिख 
Kमशन टु नेपाल अःपताल सUालन ू(बयाबाट 
अलग भएपKछ पाटन अःपताल (वकास सKमKत 
गठन आदेश, २०६३ जार] भई सोअ_तगत̀ पाटन 
अःपताल सUालन भई KमKत २०६४।१०।२३ 
मा पाटन ःवाःIय (वJान ूKतLान ऐन, २०६४ 
dारा पाटन ःवाःIय (वJान ूKतLान ःथापना 
भएपKछ ू KतLान हनुपूुव ̀उg अःपतालमा कायर̀त ्
रहेका कमच̀ार]को हकमा सामािजक सरुhा एवं 
ू;याभKूतका लाKग प(हलादेिख नै कायर̀त ्रहेका 
कमच̀ार]लाई एकपटक अवसर ूदान गन ̀ऐनको 
दफा ४४ ले kदएको अKधकार ूयोग गर] पाटन 
ःवाःIय (वJान ूKतLानका कमच̀ार]को सेवा, शत ̀
र स(ुवधासQब_धी Kनयमावल], २०६७ को Kनयम 
२४ को (वशेष mयवःथा गर] सो ू योजनको लाKग 
योnयताका आधारमा सQबि_धत पदको पर]hामा 
सामेल हनुको लाKग एकपटक अवसर kदने कानूनी 
mयवःथा गरेकोलाई गैरवैधाKनक भo नKमpने ।  

कुनै संःथाको काय ̀सUालन कःतो छ वा 
कःतो हनुपुछ̀ भनी ;यसको कानूनी लेखा पर]hण 
गर] (हqने कुरा पKन होइन । कानूनहrमा 
कKतपय नसहुाउँदा वा अmयवहाtरक कुराहr 
रहे भएका हनु सuदछन ् । कKतपय कुराहr 
Kनवेदकलाई वा अr कसैलाई अनपुयgु पKन लाnन                                            
सuछ । ;यसो भनेर सबै (वषयहr सावज̀Kनक 
(हतको ूv बनाई हरेक कानूनको _या(यक 
पनुरालोकन गन ̀ अदालतलाई कर लगाउन 
नस(कने ।  

सेवा आयोगको काम कतm̀य र अKधकार 
तथा सदःयको पाtरौKमक स(ुवधा तथा सेवाका अ_य 
शत ̀बैठक सUालन काय(̀वKधसQब_धी Kनयमावल], 
२०६७ को Kनयम १८, पाटन अःपताल सUालन 
(वKनयमावल], २०६७ को (वKनयम ५ को देहाय 
२, ३ तथा सोह] (वKनयमावल]को (वKनयम ८ को 
देहाय क र ख मा mयविःथत ूावधानहrसमेत 
नेपालको अ_तtरम सं(वधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च) र धारा १३ (१) र पाटन ःवाःIय 
(वJान ूKतLान ऐन, २०६४ को दफा १२ (च) 
र दफा १३ को देहाय (१) ले गरेका ूावधान 
ूKतकूल नदेिखदँा मागबमोिजमको आदेश जार] 
हनेु अवःथा भएन । ूःततु tरट Kनवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अKधकृतः द]पक ढकाल, (वंणुू साद गौतम  
कQ}यटुरः (वकेश गरुागा~, रान ुपौडेल 
इKत संवत ्२०७० साल साउन १७ गते रोज ५ शभुम ्।

२
स.का.मु.>.�या.�ी दामोदर>साद शमा3, मा.�या.
�ी >काश वAती र मा.�या.�ी तक5राज भ8, 
tरट नं. ०६८–WS–००७६, उ;ूषेण, अKधवgा  
उ�म ौेL (व. ूधानम_ऽी तथा मि_ऽपtरष�को 
काया`लयसमेत
 नेपाल दरुसUार कं. Kल. लाई सावज̀Kनक 
खर]द ऐन, २०६३ को दफा २ को ख�ड 
(ख) देहाय (२) अनसुार सावज̀Kनक Kनकायको 
rपमा पtरभा(षत गदा` Kनवेदकको के कःतो 
सQपि�सQब_धी हकमा ब_देज वा संकुचन गरेको 
हो Kनवेदकले आ�नो Kनवेदनमा दावी Kलई प(ु� 
गन ̀ सकेको देिखदैँन । नेपाल दरुसUार कं. 
Kल. लाई सावज̀Kनक Kनकायका rपमा पtरभा(षत 
गद�मा Kनवेदकको सQपि� आजन̀ गन�, भोग 
गन�, बेचKबखन गन� तथा अ_य कारोबार गन� 
सं(वधानूद� सQपि�सQब_धी हकमा आघात वा 
अनिुचत ब_देज लगाएको छ भoे अथ ̀गन ̀कानून 
र _यायको रोहबाटसमेत Kमpने नदेिखदँा नेपालको 
अ_तtरम सं(वधान, २०६३ को धारा १३ र 
१९ dारा ूद� हकलाई सावज̀Kनक खर]द ऐन, 

२०६३ को दफा २ को ख�ड (ख) को देहाय 
(२) को पtरभाषाले संकुचन वा अनिुचत ब_देज 
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लगाएको अवःथा नदेिखदँा ूःततु ;रट =नवेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अ=धकृतः ूमेूसाद Fयौपाने
कJKयटुरः (वकेश गरुागाM
इ=त संवत ्२०७० साल कािPक ७ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी क"याण �े%, मा.�या.�ी 
&ाने�(बहादुर काक01, र मा.�या.2ा.डा.�ी 
भरतबहादुर काक01,  ०६८–WS–००६३, उWूषेण 
परमादेश, सZयकुमार ौे\ (व. ूधानमFऽी तथा 
मिFऽप;रष`को कायाaलयसमेत
 =नजामती सेवा =नयमावलb, २०५० को 
=नयम ७७(ग) को eयवःथा नेपालको अFत;रम 
सं(वधान, २०६३ को धारा १३ र १५३ तथा 
=नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ सँग 
बािझएको भkे =नवेदन िजकlर भए प=न देशको 
=नजामती ूशासनको सmालन र Wयसमा सेवारत ्
कमaचारbहnको विृP (वकासको ला=ग के कःता 
ूावधान रािखन ु आवँयक छ र बढुवाsारा 
पदपू=तa गदाa के कःतो योuयता पगेुका eयिvलाई 
कुन ू(बयाsारा बढुवा गनy भनी समान तवरबाट 
सबैमा लागू हनेु गरb उ{लेख ग;रएका ूावधानले 
कुनै eयिv (वशेषको बढुवा नभएको कारणले 
कानूनको बदरको माग गनुa सं(वधानसJमत 
नदेिखने । 

=नजामती सेवा =नयमावलb, २०५० को 
=नयम ७७(ग) को कानूनी eयवःथा नेपालको 
अFत;रम सं(वधान, २०६३ को धारा १३(१) र 
१५३ एवं =नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४ र ७५ सँग बािझएको भkे नदेिखएकोले 
मागबमोिजम =नजामती सेवा =नयमावलb, २०५० 
को =नयम ७७ (ग) बदर गनुaपनy अवःथा     
नरहने । 
 भौगो=लक |ेऽको नJबर ूदान नगरेको 
कारणले सहसिचव पदमा बढुवा नभएको भkे 
समेत उ{लेख गरb नेपालको अFत;रम सं(वधान, 

२०६३ को धारा १०७ (२) अFतगaतसमेत 
=नवेदन गरb बढुवा स=म=त तथा लोकसेवा 
आयोगसमेतका =नणaयको बदर माग गरb =नवेदकले 
आफू सहसिचव पदमा बढुवा हनुपुनy माग राखी 

=नवेदन }दएको समेत देिखदँा नेपालको अFत;रम 
सं(वधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम 
यस इजलासले ूःततु (वषयमा सनुवुाइ गनa स~ने 
अवःथा देिखएन । =नवेदकले =नवेदनमा नेपालको 
अFत;रम सं(वधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
को हकमा समेत माग दावी =लएको देिखएकोले सो 
सJबFधमा सनुवुाइको ला=ग सJबिFधत इजलासमा 
पेश गनुaपनy देिखदँा (वशेष इजलासको दायरbको 
लगत क�ा गरb =नवेदकले माग गरेको नेपालको 
अFत;रम सं(वधान, २०६३ को धारा १०७ 
(२) को (वषयमा सनुवुाइको ला=ग सJबिFधत 
इजलासमा =नयमानसुार पेश गनूa ।  
शाखा अ=धकृतः दbपक ढकाल
कJKयटुरः ूमेबहादरु थापा
इ=त संवत ्२०७० साल पसु २५ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी क"याण �े%, मा.�या.�ी 
&ाने�(बहादुर काक01 र मा.�या.2ा.डा.�ी 
भरतबहादुर काक01,   ०६८–WS–००३३, 

उWूषेण परमादेश, मकेुश का�ले (व. ूधानमFऽी 
तथा मिFऽप;रष`को कायाaलयसमेत
 =नवेदकले माग गरेजःतो ;रv पदमा 
=नयिुvको ला=ग अनिुचत बFदेज लगाउने गरb 
(व=नयम बनेको नभई कायaकारb =नदyशकउपर 
कुनै कसूरमा अ=भयोग लागेमा वा अFय कारणले 
=नलJबनमा परेमा सो =नलJबन अव=ध कायम 
रहेसJम ूशासकlय कायaलाई =नय=मतता ूदान 
गनa Wयःता पदमा नेपाल सरकारका राजपऽा(�त 
ूथम ौेणीको कमaचारbलाई खटाउन स~ने गरb 
ग;रएको eयवःथालाई नेपालको अFत;रम सं(वधान, 

२०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) 
र १९(१) सँग बािझएको भk न=म{ने । 
 (व�तु ूा=धकरणको कायaकारb =नदyशक 
पदको आफू वैकि{पक उJमे� वार हुँदा सो पदमा 
=नयvु हनुपुनy भkेसमेत उ{लेख गरb नेपालको 
अFत;रम सं(वधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
अFतगaतसमेत =नवेदन गरb (व�तु ूा=धकरणको 
कायaकारb =नदyशक पदमा कायa गनa अजुaनकुमार 
काक�लाई नेपाल सरकारले =म=त २०७०।५।१७ 
मा काजमा खटाएको =नणaयको बदर माग गरb 
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2नवेदन 3दएको समेत देिखदँा नेपालको अ<त=रम 
सं(वधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम 
यस इजलासले ूःततु (वषयमा सनुवुाइ गनLसMने 
अवःथा देिखएन । 2नवेदकले =रट 2नवेदनमा 
नेपालको अ<त=रम सं(वधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) को हकमा समेत माग दावी 2लएको 
देिखएकोले सो सRब<धमा सनुवुाइको ला2ग 
सRबि<धत इजलासमा पेश  गनुLपनT ।
इजलास अ2धकृतः दWपक ढकाल
कRYयटुरः ूमेबहादरु थापा
इ2त संवत ्२०७० साल पसु २५ गते रोज ५ शभुम ्।

संय]ु इजलास

१
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, ०६८–CI–००५६, 

2नषधेा_ा, कोक`लाल चौधरW (व. यशोदा रौ2नयार
 (यनै पd (वपdबीच (ववा3दत (क.नं. 
१३४ को जfगामा रहेको गोदामबाट म(gतेलका 
सम (वपdीले जबजLःती लटुपीट गरW लगेकोमा 
पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरमा लटुपीट मiुा 
हाल कारवाहWय]ु अवःथामा रहेको भनी 
2नवेदक यशोदा रौ2नयारले आkनो 2नवेदनमा 
उmलेख गरेकोमा (वपdी कोक`लाल चौधरWले 
समेत आkनो 2लिखत जवाफमा (क.नं. १३४ 
को जfगामा हामीहnबीच (ववाद प=ररहेको हुँदा 
आफूहnले तpकाल घर 2नमाLण गनT र सो जfगा 
कsजा गनT प=रिःथ2त छैन भuे vयहोरा उmलेख 
गरेको  देिख<छ । यसरW यी पd (वपdबीच 
(ववा3दत (क.नं. १३४ को जfगाको सRब<धमा 
लटुपीट मiुा चलW कारवाहWय]ु अवःथामा 
रहेको देिखएबाट प2न 2नवे3दकाको आशw कालाई 
अनिुचत माu नस(कने ।
 (क.नं. १३४ को ०–०–१० जfगा 
यशोदा रौ2नयारको 2न(वLवाद हकभोग रहेको 
देिखदँा 2नवेदन मागबमोिजम (क.नं. १३४ को 
जfगामा अन2धकृतnपमा कुनै (क2समको कsजा 
गनT, गराउने तथा pयसमा घर टहरा 2नमाLण गनT 
गराउने कुनै प2न कायL नगनुL, नगराउन ु भनी 

(वपdीहnका नाउँमा 2नषधेा_ाको आदेश जारW   
हनेु ।
इजलास अ2धकृतः ह=र कोइराला
कRYयटुरः (वकेश गरुागाy 
इ2त संवत ्२०७० साल पसु २५ गते रोज ५ शभुम ्।

२
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, ०७०–CI–०२५५, 

परमादेश, हकL बहादरु 2लRबू (व. मालपोत 
कायाLलय, झापासमेत
 2नवेदकले 2म2त २०६९।२।४ गते 
(वपdी मालपोत कायाLलय, झापाका ू मखु मालपोत 
अ2धकृतसमd (ववा3दत जfगाको सRब<धमा 
कुराकानी गरेको भuेसRमको िजक`र 2लएको 
पाइ<छ । मालपोत कायाLलय, झापाको 2लिखत 
जवाफ हेदाL 2नवेदकको 2नवेदन यस कायाLलयमा 
दताL भएको रेकडLबाट नदेिखएको भuेसमेतको 
vयहोरा उmलेख भएको पाइ<छ । साथै (ववा3दत 
(क.नं. १४९ को १६४–६–१० होलW ज2नएको 
जfगा नेपाल सरकारको नाउँमा 2मनाहा महलमा 
दताL रहेको भनी मालपोत कायाLलय, झापाको 
2लिखत जवाफबाट देिख<छ । उ] vयहोरालाई 
यी पनुरावेदकले ख}डन गनL सकेको अवःथा    
छैन ।
 उिmलिखत आधार कारणसमेतबाट 
(ववा3दत (क.नं. १४९ को ३–०–० यी 
2नवेदकले 2न(वLवादnपमा आkनो हक ःथा(पत 
गराउन सकेको नदेिखदँा 2नवेदन मागबमोिजम 
परमादेशको आदेश जारW गनुLपनT अवःथा (व~मान 
नदेिखदँा 2नवेदन खारेज हनेु । 
इजलास अ2धकृतः ह=र कोइराला
कRYयटुरः (वकेश गरुागाy 
इ2त संवत ्२०७० साल पसु २२ गते रोज २ शभुम ्।

३
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, ०७०–CI–०२५४, 

परमादेश, ँयामबहादरु 2लRबू (व. मालपोत 
कायाLलय, भिपरु झापासमेत
 2नवेदकले आkनो 2नवेदनमा मालपोत 
कायाLलय, झापामा जfगा दताLको ला2ग 2नवेदन 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
2दएको भनेता प8न सोको 8लिखत ूमाण पेश 
गन? सकेको पा@दैन । यी 8नवेदकले 8म8त 
२०६९।२।४ गते (वपHी मालपोत कया?लय, 

झापाका ूमखु मालपोत अ8धकृतसमH (ववा2दत 
जMगाको सNबOधमा कुराकानी गरेको भQेसNमको 
िजकRर 8लएको पाइOछ । मालपोत काया?लय, 

झापाको 8लिखत जवाफ हेदा? 8नवेदकको 8नवेदन 
यस काया?लयमा दता? भएको रेकड?बाट नदेिखएको 
भQेसमेतको Wयहोरा उYलेख भएको पाइOछ । 
(ववा2दत (क.नं. १४९ को १६४–६–१० होल] 
ज8नएको जMगा नेपाल सरकारको नाउँमा 8मनाहा 
महलमा दता? रहेको भनी मालपोत काया?लय, 

झापाको 8लिखत जवाफबाट देिखOछ । उ_ 
Wयहोरालाई पनुरावेदकले खaडन गन? सकेको 
अवःथा (वdमान नदेिखदँा 8नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ8धकृतः हfर कोइराला
कNgयटुरः (वकेश गरुागा@
इ8त संवत ्२०७० साल पसु २२ गते रोज २ शभुम ्।

 § यसै ूकृ8तको ०६८–CI–०३८६, 

परमादेश, रkमाया पोम ु 8लNबू (व. 
मालपोत काया?लय, भिपरु झापासमेत 
भएको मnुामा प8न यसैअनसुार फैसला 
भएको छ ।

४
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, ०६७–CI–०२६५, 

8नषधेाqा, शंकर खानेपानी उपभो_ा तथा 
सरसफाइ स8म8तसमेत (व. यवुराज Oयौपानेसमेत, 

यवुराज Oयौपानेसमेत (व. शंकरनगर खानेपानी 
काया?लयसमेत

8नषधेाqाको 8नवेदन 8न(व?वाद हकभोग 
भएको सNपिsमा अOय कसैबाट हःतHेपको 
आशu का (वdमान रहेको अवःथामा उपचारको 
ला8ग 2दइने  8नवेदन हो । ू ःततु (ववादमा 8नवेदन 
दावीको जMगाउपर vपOदेह] िजYला अदालतमा 
िखचोला मnुा नै पfरसकेको अवःथा हुँदा यी 
8नवेदकहvको 8न(व?वाद हक रहेको भQ 8मYने 
अवःथा देिखदैँन । यसर] (यनै पH (वपHबीच 
vपOदेह] िजYला अदालतमा कारवाह]य_ु 

अवःथामा रहेको िखचोला मnुाबाटै हक बेहकमा 
समेत 8नण?य हनेु नै हुँदा 8नवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जार] गनु?पनw अवःथा नदेिखने ।
इजलास अ8धकृतः हfर कोइराला
कNgयटुरः अ8मररk महज?न
इ8त संवत ्२०७० साल पसु २५ गते रोज ५ शभुम ्।

५
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, ०६६–CI–०४०६, 

सवार] xयान, नेपाल सरकार (व. राजकुमार 
बजगा@समेत 
 ू8तवाद] राजकुमार बजगा@ले चलाएको 
माइबोबस अगा8ड सडकमा ग8ुडरहेको बसले कुनै 
सzेत न2दई अपरझट ॄेक लगाई रो(कएको र 
आफूले गाडी ॄ ेक लगाउँदा सो गाडीमा ठो2}न गई 
ठूलो दघु?टना हनुबाट बचाउने उnेँयले चालकले 
सोची सNझी आ�नो गाडी दायाँ साइडबाट अगा8ड 
बढाएको िःथ8तमा (वपर]त 2दशाबाट तीो ग8तमा 
आइरहेको शकसँग ठो(कई दघु?टना भएको अवःथा 
देिखदँा यी ू8तवाद]ले जानीजानी लापरवाह]पूव?क 
सवार] चलाएको अवःथा नदेिखने ।
 माइबोबसमा याऽा गर] आएका हfरूसाद 
पाठकसमेतका Wयि_हvले समेत चालकको 
गYती नभै रो(कराखेको गाडीलाई कटाई अगा8ड 
बढाउँदा पि�मबाट आएको शकमा ठ}र लाMन 
गई चालकको काबबुा(हरको पfरिःथ8तबाट 
दघु?टना भएको भनी लेखाई 2दएबाट समेत यी 
ू8तवाद]ले लापरवाह]पूव?क गाडी चलाई दघु?टना 
भएको त�य ःथा(पत हनु नआउने ।
 सवार] तथा यातायात Wयवःथा ऐन, 

२०४९ को दफा १६३ अनसुार सवार] 
दघु?टनाबाट कुनै प8न (क8समको हा8न नो�सानी 
पMुन गएका पी8डत पH अथा?त ् मतृकका 
हकवालालाई (कfरया खच? एवं H8तपू8त?बापतको 
रकम ूमखु िजYला अ8धकार]ले सवार] चालक, 

सवार]धनी वा Wयवःथापकबाट भराई 2दनपुनw 
भQे कानूनी Wयवःथा रहेको देिखOछ । यःतो 
िःथ8तमा को १ ज १११७ नं. को गाडीधनी 
ू8तवाद] मदन कमा?चाय? भQे केशवकृंण ौे�बाट 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
मतृक 5दनेश राईका हकवालालाई (क:रया खच= 
एवं @AतपूAत=बापतको रकम यस अदालतले भराई 
5दन नAमFने ।
 ूAतवादI राजकुमार बजगाKलाई सवारI 
तथा यातायात Mयवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा १६१(३) बमोिजम एक वष= कैद र Z. 
२०००।– जरIवाना गन\ गरI शZु मोरङ िजFला 
अदालतबाट भएको फैसला केहI उFटI भई २६ 
5दन कैद र Z. २०००।– जरIवाना एवं गाडीधनी 
ूAतवादI मदन कमा=चाय= भbे केशवकृंण ौेfबाट 
मतृक 5दनेश राईका हकवालालाई (क:रया खच= र 
@AतपूAत=बापतको रकम भराईपाऊँ भbे अAभयोग 
दावी खारेज हनेु ठहरI पनुरावेदन अदालत, 

(वराटनगरबाट भएको फैसला Aमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अAधकृतः ह:र कोइराला 
कlmयटुरः (वकेश गरुागाK
इAत संवत ्२०७० साल पसु २२ गते रोज २ शभुम ्।

६
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, २०६८–CI–०८८६, 

Aनषधेाpा, सहदेव साह (व. नागेqर साह सडुीसमेत
 Aनवेदक र (वप@ीमrयेका नागेqरूसाद 
साहका बीच जsगाको साँध सीमानामा (ववाद 
रहेको भbे सlबtधमा दबैु प@को मखु Aमलेको 
देिखtछ। जsगाको साँध सीमानासlबtधमा यी 
Aनवेदक र ूvयथw नागेqरूसाद साह सडुीबीच 
(ववाद उvपb भई (ववाद समाधानको लाAग नापी 
काया=लयमा Aनवेदन परI नापी काया=लयले जsगाको 
नापजाँच गरI ूा(वAधकहZबाट काया=लयसम@ 
ूAतवेदनसमेत पेश गरेको भbे ूvयथwको Aलिखत 
जवाफ Mयहोरा रहेको पाइtछ । यसरI Aनवेदकले 
दावी Aलएको जsगाका सlबtधमा तेरो मेरोको 
िःथAत उvपb भएको छ । (ववा5दत जsगाको 
सlबtधमा मxुाका प@हZबीच हकबेहकको 
ूy उठेको देिखएको अवःथामा Aनषधेाpाको 
Aनवेदनबाट Aनराकरण हनु सzने देिखदैँन । साथै 
पनुरावेदकले आफूलाई (वप@ीहZबाट पबने, थbुे 
आश} का रहेको भनी दावी Aलएकोमा सो कुरा 

प(ु~ हनु सकेको नदेिखदँा ूःततु Aनवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अAधकृतः ह:र कोइराला
कlmयटुरः चtिा AतमFसेना
इAत संवत ्२०७० साल पसु २२ गते रोज २ शभुम ्।

७
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, ०६७–CI–११६०, 

AनषधेाpाAमिौत परमादेश, जीतबहादरु तामाङ (व. 
Aडकुरे शािtतपाक=  संर@ण तथा सlब�=न सAमAत, 

घोAल=खक= समेत
 Aनवेदकले (ववाद उठाएको ब�ु माने 
ःतूपा पनुः Aनमा=ण एवं शािtतवा(टका Aनमा=ण गन\ 
सlबtधमा नेपाल तामाङ घेदङु संघ घोAल=खक=  गाउँ 
इकाई अrय@ र (वप@ी Aडकुरे डाँडा शािtतपाक=  
संर@ण तथा सlब�=न सAमAत एवं Aनमा=ण सAमAतका 
अrय@बीच AमAत २०६७।१।२८ मा सlझौता 
भएको देिखtछ । उ� सहमAतपऽमा ब�ु माने 
ःतूपा र शािtतपाक= समेतको Aनमा=ण गन\, रकम 
नपगु भएमा vयसमा दबैुले पहल गन\, बाँक� रहेमा 
आधाआधा बाँ�ने र भ(वंयमा गनु=पन\ कामको 
सlबtधमा छलफलसमेत गन\ भbे उFलेख                                         
छ । (ववा5दत बौ� ःतपुा जीण= भएकोले सबैको 
सहमAतमा उvखनन ्गरI vयहाँबाट ूा� वःतहुZ 
तामाङ समदुायकै ौी Aसंगमान तामाङले िजlमा 
Aलएको भbे AमAत २०६५।६।५ को सज=Aमनबाट  
देिखtछ । Aनवेदकले आ�नो Aनवेदनमा 
आफूलाई जानकारI नै न5दई (वप@ीहZबीच AमAत 
२०६७।१।१० मा भएको सlझौता काया=tवयन 
गन=बाट रोक� पाऊँ भbे Aनवेदन िजक�र भएकोमा 
Aनवेदकले उFलेख गरेको AमAत २०६७।१।१० 
को सlझौता अिःतvवमा रहेको देिखदैँन । यी 
Aनवेदक र (वप@ीबीच २०६७।१।२८ मा 
भएको सlझौताअनसुार नै काय= भई AमAसल 
संलsन फोटोहZ अनसुार Aनमा=ण काय= दईुतला 
सlपb भइसकेको देिखदँा Aनवेदन मागबमोिजम 
Aनषधेाpाको आदेश जारI गन=  Aमलेन । नेपाल 
तामाङ घेदङु संघ गाउँ इकाई अrय@ र 
Aडकुरे डाँडा शािtतपाक=  संर@ण तथा सlब�=न 
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स2म2तका अ5य7 एवं 2नमा:ण अ5य7 एवं 2नमा:ण 
स2म2तका अ5य7बीच भएको २०६७।१।२८ 
को सCझौता(वपरHतको 2नमा:ण काय: नगनु: भIे 
हदसCम (वप7ीहKका नाममा 2नषधेाNा2मिौत 
परमादेशको आदेश जारH हनेु ठहरH पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाबाट 2म2त २०६७।९।२६ मा 
भएको आदेश 2मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ2धकृतः ह\र कोइराला
कC]यटुरः अ2मरर^ महज:न
इ2त संवत ्२०७० साल पसु २५ गते रोज ५ शभुम ्।

८
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, ०६८–CI–१२२५, 

2नषधेाNा, उमेशकुमार कोइराला (व. महानगरHय 
ूहरH ूभाग, लभु,ु ल2लतपरुसमेत 
 2नवेदक र (वप7ीम5येका यNूसाद 
पdतका बीच लेनदेनको (वषयमा (ववाद रहेको 
भIे (वप7ी यNूसाद पdतको 2लिखत जवाफबाट 
देिखdछ । (यनै 2नवेदक र (वप7ीबीच 2म2त 
२०६८।७।१३ मा भएको 2लखतका सCबdधमा 
ल2लतपरु िजgला अदालतमा करकाप मhुा दायर 
भई (वचाराधीन अवःथामा रहेको भनी ःवयं 
2नवेदकले आlनो 2नवेदनमा उgलेख गरेको 
देिखदँा (ववाmदत 2लखतका सCबdधमा सोहH 
मhुाबाट 2नरोपण हनेु नै हुँदा ल2लतपरु िजgला 
अदालतमा कारवाहHयnु अवःथामा रहेको उn 
करकाप मhुालाई असर पनo गरH ूःततु मhुाको 
रोहबाट बोgन 2मgने अवःथा नदेिखदँा 2नवेदन 
खारेज हनेु ठहरH पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको 2म2त २०६८।९।६ को आदेश 2मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ2धकृतः ह\र कोइराला
कC]यटुरः (वकेश गरुागाp
इ2त संवत ्२०७० साल पसु २२ गते रोज २ शभुम ्।

९
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी �काश व+ती, ०६८–CI–१२९२, 

परमादेश, मालपोत काया:लय, मोरङ (व. ह\रूसाद 
2सवाकोटH

 संवत ् २०२४ सालको सभo नापीमा 
(ववाmदत (क.नं. ४१ र ४२ को सCपूण: जtगा 
नेपाल सरकारको नाउँमा दता: भै साव:ज2नक बाटो 
ज2नएको अवःथामा सकुुCबासी समःया समाधान 
आयोगले यी ूuयथv ह\रूसाद 2सवाकोटHलाई 
(वतरण गरेको देिखदँा साव:ज2नक बाटो ज2नएको 
सरकारH जtगा wयिn (वशेषको नाउँमा दता: 
गरH 2निxत अव2ध पगेुप2छ अdय wयिnलाई 
बेच2बखन तथा हक हःताdतरण गन: पाउने शत:मा 
सकुुCबासी समःया समाधान आयोगबाट ूuयथv 
ह\रूसाद 2सवाकोटHलाई (वतरण गरेको काय: 
कानूनअनKुपको देिखन नआउने ।
 २०२४ सालको सभo नापीमा (क.नं. 
४१ र ४२ को सCपूण: जtगा नेपाल सरकारको 
नाउँमा दता: भई साव:ज2नक बाटो ज2नएको 
देिखएको अवःथामा 2नवेदन मागबमोिजम 
उिgलिखत जtगा 2बबz (वतरण, हक हःताdतरण 
गन: mदन ुभनी (वप7ी मालपोत काया:लय, मोरङको 
नाउँमा परमादेशको आदेश जारH हनेु ठहरH 
पनुरावेदन अदालत, (वराटनगरबाट भएको 2म2त 
२०६७।७।२९ को आदेश 2मलेको नदेिखदँा 
उgटH भई उn (क{ा नं. ४१ र ४२ को 
जtगा सा(वक सभo नापीमा उgलेख भएबमोिजम 
नै साव:ज2नक बाटो कायम हनेु ।
इजलास अ2धकृतः ह\र कोइराला
कC]यटुरः चdिा 2तमgसेना
इ2त संवत ्२०७० साल पसु २२ गते रोज २ शभुम ्।

१०
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी वै0नाथ उपा5याय, ०६९–CI–

०४३६, परमादेश, 2नषधेाNा, िजgला वन काया:लय, 

पाँचथर (व. साई भे2नयर उ}ोग ूा.2ल. 
 ूःततु (ववादको त~यसँग समान त~य 
रहेको 2नवेदक जगदCबा भे2नयर इ�ड(�जका 
ूो. सभुाषकुमार मरुारका (वK� वन तथा भ ू
संर7ण मdऽालयसमेत भएको सव��च अदालतको 
\रट नं. ०६४–WO–०७३८, को उuूषेणयnु 
परमादेशको \रट 2नवेदनमा सव��च अदालतबाट 
2नदo िशका जारH गरH रकम उठाउन सं(वधान र 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
ूच3लत कानूनले अ3धकार ूदान नगरेको हुँदा 
3नवेदकसमेतबाट (वप=ी िजAला वन कायाCलय, 
इलामसमेतले वन (वकास कोषबापत भनी थप 
कर रकम असूल गनH कायC उJूषेणको आदेशबाट 
बदर हनेु र रकम बिुझ3लने कायC गैरकानूनी हुँदा 
उठाएको रकमसमेत 3नवेदकलाई (फताC Sदन ुभनी 
(वप=ीहTको नाममा परमादेश जारU हनेु भनी 
3म3त २०६५।१२।९ मा फैसला भएको समेत 
देिख\छ । वन (वकास कोषको ला3ग भनी थप 
कर 3लन पाउने कानूनी ^यवःथाको अभाव रहेको 
र सव��च अदालतबाट वन (वकास कोषबापत कर 
3लन नपाउने भनी फैसला भइसकेको अवःथामा 
(वप=ीहTले 3नवेदकबाट कर असूलU गरेको कायC 
कानूनू3तकूल देिखने ।
 कुनै वःतमुा थप कर असूल गनH भ`े 
(वषय सावCज3नक नी3तसaब\धी (वषय रहने र 
Jयःतो (वषयमा भएको 3नणCय कुनै एक ^यिb वा 
प=का हकमा माऽ लागू हनेु नभई सबैको हकमा 
समानTपमा लागू हनेु ह\ुछ । अदालतको फैसला 
आदेशको पालना गनुC सबैको समान दा(यdव                                           
ह\ुछ । Jयसमा प3न सरकारU 3नकायबाटै 
अदालतको आदेशलाई बefयाई एकै समान 
वःतमुा थप कर रकम न3लन ुभनी अदालतबाट 
भएको आदेश कसैलाई लागू गनH र कसैलाई लागू 
नगनH कायC असमान भई कानूनको शासन (Rule 

of Law) को ू3तकूल हनेु । 
 3नवेदन दावीअनसुार वन (वकास 
कोषबापतको रकम नउठाउन ुभनी (वप=ीहTका 
नाममा 3नषधेाiाको आदेश जारU हनेु र 3नवेदकबाट 
(वप=ीहTले उठाएको दावीको र3सदबमोिजमको 
रकम 3नवेदकलाई (फताC Sदन ुभनी (वप=ीहTका 
नाममा परमादेशको आदेश जारU   हनेु ।
इजलास अ3धकृतः िशवूसाद खनाल
कalयटुरः (वकेश गरुागाm
इ3त संवत ्२०७० साल असार २४ गते रोज २ शभुम ्।
यसै ूकृ3तका 3नaन मqुाहTमा प3न यसैअनसुार 
आदेश भएका छन ्:

 § ०६९–CI–०४३७, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. 
अaबेभवानी lलाइबोडC उuोग ूा.3ल. 

 § ०६९–CI–०४३८, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. 
3बहारोजी भे3नयर उuोग ूा.3ल. 

 § ०६९–CI–०४३९, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. 
गजरुमखुी भे3नयर उuोग ूा.3ल. 

 § ०६९–CI–०४४०, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. 
मनकामना lलाई इwड(xज  

 § ०६९–CI–०४४१, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. गायऽी 
भे3नयर उuोग ूा.3ल. 

 § ०६९–CI–०४४२, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. अaबे 
भे3नयर उuोग 

 § ०६९–CI–०४४३, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. अ`पूणC 
lलाईउड इwड(xज

 § ०६९–CI–०४४४, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. पूजा 
lलाइउड इwड(xज ूा.3ल.

 § ०६९–CI–०४४५, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. 
बालाजी भे3नयर उuोग

 § ०६९–CI–०४४६, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. ँयाम 
भे3नयर उuोग ूा.3ल. 

 § ०६९–CI–०४४७, परमादेश, 3नषधेाiा, 
िजAला वन कायाCलय, पाँचथर (व. 
साकाaबरU भे3नयर उuोग 

११
स.का.म.ुू.\या.ौी दामोदरूसाद शमाC र मा.\या.
ौी iाने\िबहादरु काक|, ०६७–WO–१२१५, 

उJूषेणयbु परमादेश, गोपाल अमवाल (व. 
भ3ूमसधुार तथा ^यवःथा म\ऽालयसमेत
 वैकिAपक उपचारको बाटो नभएको वा 
ूभावकारU कानूनी उपचारको बाटो नभएको 
अवःथामा माऽ ~रट =ेऽमा ूवेश गनC स(कने     
हो । पनुरावेदन गनH वैकिAपक मागC हुँदाहुँदै 
सो सहज कानूनी मा�यम अवलaबन नगरेको 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
अवःथामा असाधारण अ8धकार:ेऽ आक(ष>त हनु 
नस@ने हुँदा 8नवेदकले मालपोत ऐन, २०३४ 
को दफा ३१ बमोिजम सJबिKधत पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन नगरL Mरट :ेऽमा ूवेश 
गरेको देिखदँा मागबमोिजम आदेश जारL हनुस@ने 
अवःथा नभएबाट ूःततु Mरट 8नवेदन खारेज      
हनेु ।
इजलास अ8धकृतः दLपक ढकाल
कJXयटुरः (वकेश गरुागाZ
इ8त संवत ्२०७० साल असार १२ गते रोज ४ शभुम ्।

 § यसै ूकृ8तको ०६८–CI–०८१९, 

उbूषेणयcु परमादेश,  (वdादेवी 
कलवारLन (व. भ8ूमसधुार तथा hयवःथा 
मKऽालयसमेत भएको मiुामा प8न 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

१२
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या."ी *ाने -बहादुर काक1), ०६७–WO–

०८४०, उbूषेणयcु परमादेश, तीथ>कुमारL 
बळाचाय> (गभुाज)ु (व. मालपोत काया>लय, 

8डnलLबजारसमेत
 २०४९ सालमा 8बता> उKमूलन ऐन, 

२०१६ मा दफा ७क तथा १२ क थप गरL 
“ख” ौेणीको 8बता> जpगा कमाउने hयिcले जpगा 
दता> गराउन पाउने hयवःथा भएबमोिजम मोहL 
कृंणबहादरु खrीका नाममा जpगा दता> गनs 
बममा 8बता>वाल छऽधन गभुाजकुो नाममा ७ 
uदने Jयाद तथा गोरखापऽमा साव>ज8नक सूचना 
ूकािशत गदा>समेत कसैको दावी (वरोध नपरेबाट 
8म8त २०६७।४।३० को 8नण>यानसुार मोहL 
कृंणबहादरु खrीको नाममा रै.प. दता> भएको 
देिखKछ ।
 (क.नं. २८३ को जpगाको रै.प. दता>को 
ला8ग दावी (वरोधमा 8म8त २०६७।३।१६ मा 
गोरखापऽमा साव>ज8नक सूचना ू कािशत गदा>समेत 
यी 8नवेदकले आvनो दावी 8लई सJबिKधत 
मालपोत काया>लयमा ूःततु हनु सकेको अवःथा 
छैन । यसरL साव>ज8नक सूचनामाफ> त ्आvनो 
कुरा राx पाउने स(ुवधा ूदान गरेको देिखदँा 
सनुवुाइबाट बिyत गMरएको भz न8मnने ।

 8बता> उKमूलन ऐन, २०१६ को 
संशोधनस(हत २०४९ को दफा १२क मा 
hयविःथत Jयाद8भऽ 8बता>वालले (ववाuदत जpगा 
रैकर पMरणत गरL दता> नगरेको हुँदा सोहL 
ऐनको दफा ७क बमोिजम मोहLले दता> माग 
गरL कानूनबमोिजमको ू(बया पूरा गरL मोहL 
कृंणबहादरु खrीका नाममा रैकर पMरणत गरL 
छूट जpगा दता> गनs गरL मालपोत काया>लय, 

काठमाड|बाट 8म8त २०६७।४।३० मा भएको 
8नण>यमा कुनै कानूनी ऽ(ुट रहेको नदेिखदँा 
मागबमोिजम आदेश जारL गनु>पनs अवःथा नहुँदा 
Mरट 8नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ8धकृतः दLपक ढकाल
कJXयटुरः (वकेश गरुागाZ
इ8त संवत ्२०७० साल असार १२ गते रोज ४ शभुम ्।

१३
स.का.मु.�. या."ी दामोदर�साद शमा) र 
मा. या.�ा.डा."ी भरतबहादुर काक1), ०६६–

WO–०४०६, रकम :8तपू8त> भराईपाऊँ, सहदेव 
बा8नया (व. अJबीरबाब ुग~ुङ

8म8त २०६०।४।२९ को करदाताको 
शत>मा वादL र ू8तवादL दबैु प: 8मलL ू8तवादL 
अJबीरबाब ु ग~ुङको नाउँमा रहेको रोयल 
(कचन रे�ुरे�ट साझेदारLमा सyालन गनs भzे 
hयहोरा उnलेख भएको देिखKछ । ू8तवादLको 
नाउँमा दता> रहेको रे�ुरे�टको मूnया�न ~. 
२४,००,०००।– राखी सोको आधा ~. 
१२,००,०००।– ू8तवादLले वादLबाट बझुी 8लई 
8म8त २०६०।४।२९ को करारनामाबमोिजम 
रोयल (कचेन रे�ुरे�ट ए�ड बार दईुजनाको 
साझेदारLमा सyालन भएको अवःथामा ॐेःतामा 
वादLको नाम समावेश नगरेकै कारणबाट 8म8त 
२०६०।४।२९ को करारनामाबमोिजमको शत> 
ू8तवादLले पूरा नगरL uदएको भz 8मnने अवःथा 
देिखन नआउने ।
 वादL ू 8तवादLबीच 8म8त २०६०।४।२९ 
को करारनामाको शत>बमोिजम रोयल (कचेन 
रे�ुरे�टको आधा (हःसा यी वादL सहदेव बा8नयासँग 
कायम रहेको र करारका प:ह~को आपसी 
सहम8तमा करारका शत>ह~ हेरफेर गन>स@ने 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
2यहोरा करारनामाको 9लखतमा नै उ=लेख भएको 
देिखएको अवःथामा वादCले ू9तवादCलाई Fदएको 
G. १२,००,०००।– र सोको १० ू9तशत 
L9तपू9तOःवGप भराईपाऊँ भRे वादC दावी पTुन 
नसUने गरC शGु काठमाडX िज=ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर हनेु ठहर ्याई पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट भएको 9म9त २०६५।४।२० 
को फैसला 9मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ9धकृतः हbर कोइराला
कcdयटुरः अ9मररe महजOन 
इ9त संवत ्२०७० साल पसु २१ गते रोज १ शभुम ्। 

इजलास नं. १

मा.�या.�ी रामक#मार $साद शाह र मा.�या.�ी 
तक*राज भ-, ०६५-CR-०२८५, कतO2य hयान,  
नेपाल सरकार (व. सरेुन गGुङसमेत

घनटाउके भRे कुलबहादरु गGुङउपरको 
(कटानी जाहेरC दरखाःत र सो प(ुk हनेु गरC 
जाहेरवालाले अदालतमा गरC Fदएको बकपऽ, 

वारदात भएको देm े ूnयLदशo मतृकका छोरा 
सिुजतकुमार जोशी र पeी शोभा जोशीले ू9तवादC 
9नज घनटाउके भRे कुलबहादरु गGुङकै नेतnृव 
र आदेशमा अrय ू9तवादCहG समेत भई ूहार 
गरेको चोटबाट मतृक ूमेकुमार जोशीको मnृय ु
भएको भRे 2यहोरा उ=लेख गरC ूहरCमा कागज 
गरेकोमा सो 2यहोरा सहC भएको भनी अदालतमा 
बकपऽ गरC Fदएको, मौकामा वारदात देखेको भनी 
कागज गनt सजुन लामा र लालकुमार जोशीले 
अदालतमा गरेको बकपऽ, लास जाँच ू9तवेदन 
तथा सहअ9भयuु Fदनेश अ9धकारC र ूFदपकुमार 
ौेwले अ9धकारूाx अ9धकारCसमL गरेको पोल 
बयानसमेतका 9म9सल संलTन ूमाण कागजबाट 
यी ू9तवादC घनटाउके भRे कुलबहादरु गGुङले 
आzनो छोरा सरेुन गGुङसँग रहेको मतृकका 
छोरा सजुन जोशीको शऽतुाको कारण bरसइवी 
9लई मनसाय र पूणO तयारCकासाथ हातमा 
ह9तयारसमेत 9लई वारदातःथलमा गई मतृक 
ूमेकुमार जोशीलाई ूहार गरC घाइते बनाई 
सोहC चोट पीडाका कारण 9नजको मnृय ुभएको 

भRे प(ुk हनु आएकोले 9नज घनटाउके भRे 
कुलबहादरु गGुङको हकमा 9नजले मलुकु{ ऐन, 
hयानसcबrधी महलको १३(३) नं. बमोिजम 
कसूर गरेको ठहर ्याई 9नजलाई सोहC ऐनबमोिजम 
सवOःवस(हत जrमकैद हनेु ।

ू9तवादCहG सरेुन गGुङ, खेमराज घले, 

सrतोष गGुङ र ूFदपकुमार ौेwसमेत जना 
चारका हकमा (वचार गदाO 9नजहGले कसूर 
गरेकोमा अदालतमा इrकार रहC बयान गरेको 
देिखएता प9न 9नजहGसमेत वारदातमा संलTन 
रहेको भनी 9नजहGउपर (कटानी जाहेरC परेको 
देिखएको आफूलाई सजाय हनेु गरC भएको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसलाउपर 
पनुरावेदन नगरेका ू9तवादC Fदनेश अ9धकारC 
र यी पनुरावेदक ू9तवादC ूFदपकुमार ौेwले 
अ9धकारूाx अ9धकारCसमL बयान गदाO 
मतृकलाई आफूहGले ूहार नगरेको भनी बयान 
गरेता प9न वारदातको समयमा वारदातःथलमा 
अrय ू9तवादCहGको सँगसाथमा गएको भRे 
कुरालाई ःवीकार गरC सो वारदातमा अrय 
ू9तवादCहG िशवराज गGुङ, सरेुन गGुङ, खेमराज 
घले र सrतोष गGुङ संलTन भएको भनी पोल 
बयान गरेको देिखनकुा साथै यी पनुरावेदकहG 
समेत वारदात 9म9तमा वारदातःथलमा अrय 
ू9तवादCहGका साथै रहेको देखेको भनी मौकामा 
कागज गनt मतृकका छोरा सिुजतकुमार जोशी, 
पeी शोभा जोशी, सजुन लामा र लालकुमार 
जोशीले अदालतमा गbरFदएको बकपऽसमेतका 
आधार र ूमाणबाट यी पनुरावेदक ू9तवादC 
सरेुन गGुङ, खेमराज घले, सrतोष गGुङ र 
ूFदपकुमार ौेwले मतृकलाई ूnयL ूहार गरेको 
भRे नदेिखए प9न मतृकलाई मानt मतस=लाहमा 
पसेको र वारदातःथलमा मौजूद रहC वारदातलाई 
हेरC बसेको भRे देिखएकोले 9नज पनुरावेदक 
ू9तवादCहGलाई मलुकु{ ऐन, hयानसcबrधी 
महलको १७(३) नं. बमोिजम ६/६ म(हना कैद 
हनेु।

ू9तवादCहG खेम गGुङ, सान ु भRे 
दलबहादरु गGुङ, उमेश गGुङ, bरत ुभRे सफल 
गGुङ, 9मनबहादरु गGुङ, कृंण गGुङ, लआमण 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
ग2ुङ र आ6िे भ9े हेमकुमार ग=ुङका हकमा 
(वचार गदा> ?नजह=उपरको अ?भयोग दावीमा 
यी ू?तवादGह= अदालतमा इ6कार रहG बयान 
गरेका छन ्। ?नज ू?तवादGह=को नाम जाहेरG 
दरखाःतमा उNलेख रहेको भएता प?न अ6य 
सहअ?भयPुह=ले यी ू?तवादGह=ले यो यःतो 
काय> गरG कसूर गरे भनी पोल गरेको प?न 
नपाईएको र यी SयिPह=ले के कुन ह?तयार के 
कसरG मतृकउपर ूयोग गरे भ9े कुरा ?म?सल 
संलWन ूमाणबाट देिखन आएको छैन । यी 
ू?तवादGह=ले मतृक ूमेकुमार जोशीलाई ?म?त 
२०६१।७।७ मा कुटपीट गन] काय>मा संलWन 
भई यो ह?तयार यसरG ूयोग गरेका ?थए भनी यी 
ू?तवादGह=उपर ःप_ अ?भयोग दावीसमेत वादG 
प`ले लगाउन सकेको ?म?सलबाट नदेिखएकोले 
जाहेरG Sयहोरालाई अ6य ूमाणले प(ु_ नगरेसaम 
केवल शb काको भरमा कसूरदार ठहर ्याउन 
न?मNने ।  

इजलास अ?धकृतः रामूसाद शमा>
कafयटुरः रामशरण ?त?मिNसना 
इ?त संवत ्२०७० जेठ २७ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. २

१
मा.6या.ौी कNयाण ौेi र मा.6या.ौी ूकाश 
वःती, ०७०–WO–०३२६, उkूषेणसमेत, 

(वकास लकाई खmकासमेत (व. ूधानम6ऽी तथा 
मि6ऽपoरषpको काया>लयसमेत

अ?भSयिPको ःवत6ऽताअ6तग>त जसरG 
बोNने अ?धकार (Right to Speak) ह6ुछ चपू 
लाWन पाउने अ?धकार (Right to Silence) प?न 
kयसैमा ?नहGत ह6ुछ । ठqक kयसै ूकारले मत 
rदन पाउने अ?धकार (Right to Vote) अ6तग>त 
मत नrदने उaमेs वारलाई आtनो मत rद9 भ9े 
अ?धकार (Right not to Vote) प?न पदuन भ9 
?मNदैन ।

उaमेs वारह=ू?तको अस6त(ु_का कारण 
मतदान गन> जान मन नलाWने अवःथा नै ?सज>ना 

हनु नrदन एउटा उvम (वकNप मतपऽमा 
‘मा?थका कुनै प?न उaमेs वारलाई मत rद9’ भ9े 
Sयवःथा हनुसwने । 

मतदान गन> नगएको (वषयका सaब6धमा 
नागoरकको गोपनीयताको अ?धकार (Right to 

Secrecy) को र`ाथ> उaमेs वारलाई मन नपराएको 
कारण मतदान गन> नजाने अवःथा नै ?सज>ना 
हनु नrदनका ला?ग प?न मतपऽमा ‘मा?थका कुनै 
प?न उaमेs वारलाई मत rद9’ भ9े Sयवःथा गनु> 
आवँयक हनेु ।

मतपऽमा ‘मा?थका कुनै प?न 
उaमेs वारलाई मत rद9’ भ9े ःथानमा परेका 
मतको मा6यता (Validity) कःतो हनेु, ‘मा?थका 
कुनै प?न उaमेs वारलाई मत rद9’ भ9े ठाउँमा 
परेको मत सं|याभ6दा उaमेs वारले ूा} गरेको 
मतसं|या कम भएमा kयसको कःतो पoरणाम 
हनेु, उaमेs वारले ूा} गरेको मतभ6दा ‘मा?थका 
कुनै प?न उaमेs वारलाई मत rद9’ भ9े ःथानमा 
rदइएको मत कम भएको ख~डमा kयःतो कम मत 
rदने मतदाताको राजनी?तक इ�छालाई के कुन 
ूकारले सaबोधन गन] आrद (व(वध ू�ह=मा 
ूच?लत ?नवा>चनसaब6धी कानूनको �यानाकष>ण 
नै नभएका (वषय देिखएकाले kयसलाई लआय गरG 
नी?तगत (वषयमा कानून�ारा Sयवःथा नभएसaम 
?नवा>चन आयोग आफ� ले मतपऽमा ‘मा?थका कुनै 
प?न उaमेs वारलाई मत rद9’ भ9े Sयवःथा गन> 
?मNने न?मNने ।
 अब हनेु संसदGय वा ःथानीय ःवायv 
शासन ऐनअ6तग>तका ?नकायह=सaब6धी 
?नवा>चनह=मा कायम भएका उaमेs वारम�ये 
कसैू?त प?न समथ>न छैन (None of the above) 
भनी मत जाहेर गन] कुरालाई प?न ःथान rदई 
?नवा>चन ू(बयामा Sयवःथा गरG सोअन2ुप 
मतपऽ ढाँचामा समेत समावेश गरG ?नवा>चन 
स�ालन गन] ूयोजनका ला?ग कानूनी एवं 
उपयPु कुराको Sयवःथा गन> नेपाल सरकार, 
ूधानम6ऽी तथा मि6ऽपoरषpको काया>लय, 

कानून, 6याय, सं(वधानसभा तथा संसदGय मा?मला 
म6ऽालय, ?नवा>चन आयोगलगायत (वप`ीह=को 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
नाउँमा 5नद6शना8मक आदेश जार= हनेु । 
इजलास अ5धकृतः अ5नलकुमार शमाD
कEFयटुरः कHपना बतJला
इ5त संवत ्२०७० साल पसु २१ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी क"याण �े% र मा.�या. �ी वै)नाथ 
उपा/याय, ०६९–WO–०२५८, परमादेश, माईती 
नेपालसमेत (व. ूधानमXऽी तथा मिXऽप\रष^को 
कायाDलयसमेत 
 अपराधबाट पी5डत हनुपगेुका `यिa वा 
5नजका आिौतलाई भराउने c5तपू5तDलगायतका 
राहत कायDबमलाई ूभावकार=fपमा gदलाउनको 
ला5ग कसूरदारलाई 5छटो छ\रतोfपमा कानूनको 
कठघरामा उkयाई उिचत दlड gदन र पी5डतलाई 
Xयायःवfप कानूनबमोिजमको c5तपू5तDलगायतको 
राहत उिचत र मना5सब समय5भऽै उपलoध 
गराउनको ला5ग हाल ू चलनमा रहेको परEपरागत 
फौजदार= Xयाय ूशासनको कायDशैल=मा प\रवतDन 
गनqपन6 हXुछ । यःतो (क5समको प\रवतDन 
भनेको फौजदार= मrुाहfको सनुवुाइको ू(बया 
लगातार fपमा गरेर शीय Xया(यक 5बXदमुा पtुन ु
नै हो । यह= अहम ् सवाललाई सEबोधन गनD 
िजHला अदालत 5नयमावल=, २०५२ मा संशोधन 
गर= कानूनी `यवःथा ग\रएबाट यसको ूयोग 
अ5नवायDfपमा नै गनुDपन6 हुँदा यसलाई ऐि�छक 
हो भनेर भw न5मHने । 
 लगातार कारवाह= र सनुवुाइको ला5ग 
5नयमावल=को `यवःथा ःवतः कायाDXवयनमा 
आउन सxदैन । यसको ूभावकार= 
कायाDXवयनको ला5ग सरोकारवाला पcका साथै 
हरेक 5नकाय एवं पदा5धकार=हfको सहयोग र 
समXवय 5नरXतरfपमा नै भइरहन आवँयक   
हनेु । 
 िजHला अदालतहfमा लगातार कारवाह= 
र सनुवुाइको ला5ग तो(कएका मrुाहf बाहेकका 
अXय गEभीरखालका फौजदार= मrुाहf प5न 
सँगसँगै दायर रहेका हनु सxछन ्। दबैुखालका 
मrुाहfको सनुवुाइ ू(बयालाई एकैसाथ 
अिघ बढाउँदा एकखालको मrुालाई लगातार 
कारवाईको चरणमा लानपुदाDको कारणले लगातार 

सनुवुाइ नहनेु अXय मrुाहf ू भा(वत नहून ्भwाको 
ला5गसमेत सोसEबXधी `यवःथापन गनुDपन6 । 

िजHला अदालत 5नयमावल=, २०५२ 
को आठ} संशोधनबाट थप भएको 5नयम २३ग 
बमोिजमको मrुामा लगातार कारवाह= र सनुवुाइ 
ग\रने भनी ऐ. 5नयमावल=को अनसूुची–४ख मा 
तो(कएका मrुाहfको हकमा लगातार सनुवुाइ गन6 
कानूनी ̀ यवःथाको ू योगलाई ऐि�छकfपमा नभई 
अ5नवायDfपमा कायाDXवयन गनD गराउन जो चा(हने 
5नद6 िशका 5नमाDण गन6, जनशिaलाई ूिशिcत गनD 
पन6 भए सो गनDसमेतको ला5ग आवँयक ॐोत 
साधनको `यवःथा गन6, लगातार सनुवुाइ ग\रने 
मrुाहfको सनुवुाइ ू(बयालाई पूवाDनमुानमा 
आधा\रत तHुयाई स5ुनि�त गनD मrुा ̀ यवःथापनको 
cेऽमा गनुDपन6 सधुारसमेत गनDका ला5ग आवँयक 

पन6 बजेट (व5नयोजनको ला5ग सरकारसँग 
माग गनुDपन6 भए सो गन6 गराउने र मrुाको 
सनुवुाइ ता5लका 5नमाDण गन6 गराउने, लगातार 
सनुवुाइको `यवःथालाई सूचाf गर= Xयायलाई 
स5ुनि�त गनD मrुाका सरोकारवाला पc, सरकार= 
वक�ल, ू5तवाद=का कानून `यवसायीसमेतसँग 
5नरXतरfपमा आवँयक छलफल, सहयोग र 
समXवय गर= मrुाको कारवाह=लाई सहजीकरण 
गनD सEबिXधत अदालत5भऽै एक छु�ै संयXऽ 
गठन गर= शीया5तशीय जो चा(हने आवँयक�य 
`यवःथा 5मलाउन ु भनी सव��च अदालतका 
रिज�ारको नाममा परमादेश जार= हनेु । 
इजलास अ5धकृतः बाबरुाम सवेुद=
कEFयटुर गन6ः बेदना अ5धकार=
इ5त संवत ्२०७० साल साउन १६ गते रोज ४ शभुम ्। 

३
मा.�या.�ी क"याण �े% र मा.�या.1ा.डा.�ी 
भरतबहादुर काक9:,  ०६८–CI–०२५०, मोह= 
नामसार=, ह\रनारायण यादव (व. प�लतादेवी 
पौडेल

मोह=हक ूा� गरेको दताDवाला मोह=ले 
(ववाgदत जtगा मोह=को है5सयतले जोतकमोद 
गर= कुतवाल=समेत बझुाउँदै आएको अवःथामा 
दताDवाला मोह=को म8ृयपु5छ 5नजको प�ीले 
प5तको नाममा मोह= दताD भएको जtगा कमाउँदै 
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आई कुतबाल5समेत बझुाउँदै गरेको अवःथामा 
मोह5 नामसार5 हनु नस@ने भने देिखदैँन । 
दताEवाला मोह5को मGृय ु भएपKन मोह5 लगतको 
दताE ःवतः बदर हनु स@ने वा सा(वक 
दताEवाला मोह5को हकमा कुनै असर पनE स@ने                         
देिखदैँन । भKूमसNबOधी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) मा मोह5ले कमाई आएको जXगामा 
मोह5सNबOधी Kनजको हक KनजपKछ Kनजको 
एकासगोलका पKत, पZी, छोरा, छोर5 भ[े कानूनी 
\यवःथासमेत रहेको यस अवःथामा वैध मोह5को 
हैKसयतलाई चनुौती ̂दन स@ने अवःथा नदेिखने । 
 कानूनबमोिजम ूा` (ववा^दत जXगाको 
मोह5 हक यथावत रहेको अवःथामा दताEवाला 
मोह5को मGृय ुभएपKन भKूमसNबOधी ऐन, २०२१ 
को दफा २६(१) बमोिजम मोह5 हक Kनजको 
पZी वा छोराहaले कानूनत: ूा` गनE स@ने 
देिखएको र मतृक मोह5को पZीले जोतकमोद गर5 
कुतबाल5 समेत बझुाउँदै आएको अवःथामा भKूम 
सधुार कायाEलयबाट मोह5 लगत कbा हनेु ठहराई 
गरेको फैसला उdट5 गर5 वाद5 दावीबमोिजम 
पeलतादेवी पौडेलको नाममा मोह5 नामसार5  हनेु 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, राज(वराजको 
फैसला Kमलेकै देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अKधकृतः ौीूसाद सjले
कNkयटुरः बेदना अKधकार5
इKत संवत ्२०७० साल जेठ ३१ गते रोज ६ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी क"याण �े% र मा.�या.'ा.डा.�ी 
भरतबहादुर काक01,  ०६८–CI–०२५१, मोह5 
लगत कbा, हrरनारायण यादव (व. पeलतादेवी 
पौडेल

(ववा^दत जXगामा हालका जXगाधनी यी 
पनुरावेदकले खर5द गनुEअगावै अथाEत ् सा(वक 
जXगाका जXगाधनी गNभीरजंगकै पालादेिख 
पeलतादेवीका पKत (वuनाथ उपाvयाय 
दताEवाला मोह5 रहेकोमा (ववाद छैन । जनु 
कुरा यी पनुरावेदक वाद5 ःवयंले आwनो 
वाद5 दावीमा ःवीकार गर5 उdलेख गरेको                                 
देिखOछ । दताEवाला मोह5को हक यथावत ्कायम 
रहेको यःतो कानूनबमोिजम ूा` मोह5को हक 

कानूनबमोिजमको ू(बया पूरा गरेरमाऽ हटाउन 
स(कOछ अOयथा Gयःतो मोह5को हक समाप ्त 
भएको भ[ नKमdने । 
 दताEवाला मोह5को मGृय ुभएमा जXगाका 
जXगाधनीलाई बाल5 बझुाई जोतकमोद गनz 
हक मतृक मोह5का पrरवारमा सनz हुँदा मोह5 
हकको समाप ्Kत हनु स@दैन । दताEवाला मोह5का 
पrरवारले Gयःतो सNपि{ आwनो नाममा गराई 
Kलन स@ने । 

जोतकमोद गर5 रहेको अवःथामा 
नामसार5 नगराएकै कारणले माऽ कानूनबमोिजम 
ूा` मोह5को मो(हयानी हक समाप ्त हनु नस@ने 
भई हकवालामा सनE स@ने नै देिखOछ । नामसार5 
नभएको कारणले माऽ मो(हयानी हक समाप ्त 
भएको मा[ पKन नस(कने । 
 सा(वकका जXगाधनीकै पालादेिख कायम 
रहेको मोह5को कानूनबमोिजम मोह5 लगत कbा 
नभएको र सा(वक जXगाधनीले आwनो पालामा 
मोह5ले जXगा जोZ छाडेको भ[ नस(करहेको 
अवःथामा जXगाधनीले आफूले खर5द गर5 
KलएपKछ सा(वक जXगाधनीकै पालामा (ववा^दत 
जXगा जोतकमोद गनE छोडेको भ[े भनाई 
तकE स| गत ्र Oयायस| गत ्देिख[। वाद5ले दावी 
गरेको जXगा खर5द गरेको KमKतदेिख मोह5ले उ} 
जXगा जोZ छाडेको भनी मानेको ख~डमासमेत 
भKूमसNबOधी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) 
को ख~ड (ग) को हदNयादKभऽ दावी गनE 
सकेको ूःततु म�ुाबाट नदेिखंदा कानूनबमोिजम 
ूा` मोह5यानी हकको लगत कbा हनु स@ने                    
नदेिखने । 
 हालका जXगाधनीले आफूले (ववा^दत 
मोह5 जXगाको मोह5 लगत कbा गर5 खर5द गर5 
Kलएको नदेिखएको मोह5हकस(हत खर5द गर5 
KलएपKछ खर5द गर5 Kलएको KमKतदेिख मोह5ले 
जXगा जोZ छोडको भनी तत ् समयमा नै दावी 
गनE नसकेको र Kनजले खर5द गदाEकै अवःथामा 
मोह5ले जXगा जोZ छोडेको मानेको अवःथामा 
समेत भKूमसNबOधी ऐन, २०२१ को दफा 
२६(१) को ख~ड (ग) बमोिजम हदNयादKभऽ 
दावी गनुEपनzमा सो हदNयादKभऽको दावीसमेत 
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नदेिखएको अवःथामा वाद: दावी खारेज गन> 
ठहराएको पनुरावेदन अदालत, राज(वराजको BमBत 
२०६७।१०।१९ को फैसला Bमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु । 
इजलास अBधकृतः ौीूसाद सOले
कPQयटुरः बेदना अBधकार:
इBत संवत ्२०७० साल जेठ ३१ गते रोज ६ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी क"याण �े% र मा.�या.'ा.डा.�ी 
भरतबहादुर काक01, ०६७–CI–०७३५, 
मोह:यानी, कृंणगोपाल ू धान नौला (व. Bबलबहादरु 
मःुया]वा

ूःततु (ववा^दत ज_गाका ज_गाधनीले 
दे]दै नदेखेको र ज_गाको मोह:यानी हक ूा`ै 
नगरेको aयिbलाई मोह: माdे अवःथा पBन     
रहन ्न । मोह: हनुलाई ज_गाको वाःत(वक 
जोताहा भएको र ज_गाधनीले मोह: भनी पeयाएको   
हनुपुछg । eयसमा पBन Bबलबहादरु भdे कृंण 
भाइ मःुया]वाको (ववा^दत ज_गामा मोह: जBनई 
हकाBधकार नै ूा` भई सकेको अवःथामा उनाउ 
aयिbले पBछ बनाएका बBनबनाउ कागजातका 
आधारमा भइरहेको मोह:को मोह:यानी हक 
अपहरण हनु सjने हुँदैन । ज_गाधनीलाई 
सालवसाल: कूत बझुाइरहेका वाःत(वक मोह:को 
हकलाई जोिखममा पान> गर: गाउँ (वकास 
सBमBतको कायाgलय, कटुO े र िजmला ूशासन 
कायाgलय, भbपरुले कृंणगोपाल ूधान नौला र 
कृंण भाइ मःुया]वा एउटै हो भनी ूमािणत 
गर: ^दएको कागजको भरमा वाःत(वक मोह:को 
हकमा असर पन> गर: Bनणgय गनुg nयायसo गत ्
नहनेु । 
 Bबलबहादरु मःुया]वाको नाम नापी 
हुँदाकै अवःथामा जBनएको र Bनजले नै हालसPम 
जोत कमोद गदp आएको अवःथामा मोह: हक 
ूा` गqरसकेको अवःथा एकातफg  छ भने 
अकाgतफg  ज_गाधनीहrले समेत कृंणगोपाल 
ूधान नौला मोह: भएको भdे कुरालाई इnकार 
गर: Bबलबहादरु मःुया]वालाई दताgवाला मोह: 
ःवीकार गर: कुतबाल:समेत बिुझरहेको अवःथामा 
मोह:यानी ू माणपऽ ू ा` नगरेको र कुतबाल:समेत 

नबझुाउने उनाउ aयिbको दावीमा कुनै कानूनी 
आधार नदेिखने । 
 आtनो हकको Bन(वgवाद दावी ःथा(पत 
गनg पनुरावेदक वाद:ले eयःतो कुनै कानूनी आधार 
वा ॐोतको ूमाण देखाउन सकेको पाvदैन । 
मोह:यानी हक ूा` गर: सकेको दताgवाला मोह: 
जसले ज_गाधनीलाई कुतबाल:समेत बझुाउँदै 
आएका Bबलबहादरु मःुया]वाको नाम नै कृंण भाइ 
मःुया]वा भएको तर कृंणगोपाल ूधान नौलाले 
कृंणभाइ मःुया]वा र कृंणगोपाल ूधान एकै 
aयिb भएको भनी िजmला ूशासन कायाgलयबाट 
ूमािणत गqरएको BमBत २०६२।११।१७ 
को पऽमा ज_गाको हक बेहक (कटान गन> 
कायgबाहेक अnय ूयोजनका लाBग भनी उmलेख 
गरेको अवःथामा सो नाम एकै भएको भdे 
ूमािणत पऽ प(हलेदेिख नै कानूनबमोिजम 
कायम रहेको दताgवाला मोह: Bबलबहादरु 
मःुया]वाको मोह:हक समा`पार: कृंणगोपाल 
ूधानको मोह: कायम हनु आक(षgत हनु सjने                                              
देिखदैँन । eयसैगर: गाउँ (वकास सBमBतको कायाgलय 
कटुO,े भbपरुको BमBत २०६२।१२।१० को 
पऽबाट (ववा^दत ज_गाको कृंणगोपाल ूधान 
नौलाको नाममा अःथायी Bनःसाको ूमाणपूजाg 
बनाउने Bसफाqरशअनसुार कायाgnवयन नगर: 
^दन ुभनी भBूम सधुार कायाgलय, भbपरुलाई पऽ 
लेखेकोबाट कृंणगोपाल ूधान (ववा^दत ज_गाको 
मोह: हनु भd नस(कने । 
 (ववा^दत ज_गाको मोह: लगतमा कृंण 
भाइ मःुया]वा कायम रह: रहेको अवःथामा 
कृंणभाइ मःुया]वा नै कृंणगोपाल ूधान भएको 
मोह: कृंणगोपाल ू धानको नाम संशोधन गqरपाऊँ 
भनी ^दएको Bनवेदनको आधारमा कायम रहेको 
दताgवाला मोह:को नाम स�याउन नBमmने देिखदँा 
यस अदालतबाट भएको Bनःसा ूदान आदेशसँग 
सहमत हनु स(कएन । अतः पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट पनुरावेदक दावी खारेज गन> गरेको 
फैसला Bमलेकै देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अBधकृतः ौीूसाद सञ् जेल
कPQयटुर गन>ः कmपना बतzला
इBत संवत ्२०७० साल जेठ ३१ गते रोज ६ शभुम ्।
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इजलास नं. ३

१
मा.9या.ौी =गर?श च9ि लाल र मा.9या.ौी ू काश 
वःती, ०६६–CI–१२०४, नामसार?, जगद?शूसाद 
बमाG (व. नागेHर? चौधर? कुमK 
 मालपोत कायाGलय, बाँकेले =म=त 
२०६५।९।१७ मा मतृकहTका नाउँको 
सVपिX यी पनुरावेदक मथरुा कुमK र गजाधर 
कुमKको नाममा नामसार? गर? Zदने =नणGय गरेउपर 
पनुरावेदन अदालत, नेपालग\मा नागेHर?देवीको 
पनुरावेदन पर? सो म]ुा (वचाराधीन र(हरहेको 
अवःथामा नै =म=त २०६५।१२।२२ मा =नज 
नागेHर?देवीको म_ृय ु भए प=न =नजका वारेसले 
ताbरख =लइरहेका तर कानूनबमोिजम =नज 
मतृकको देहावसानप=छ अ.बं. ६२ नं. ले =नधाGbरत 
गरेको Vयाद=भऽ =नजको कुनै हकवालाले म]ुा 
सकार गरेको नदेिखने ।

३५ Zदन=भऽ दबैु पgको (फराद परेमा 
सोह?अनसुार र नपरेमा वा ू_यथK नागेHर? 
चौधर?को देहा9त भएको समेतको कारणबाट 
(फराद गbररहन ु नपनh देखाई वाद?ले मालपोत 
कायाGलय, बाँकेसमg =नवेदन Zदएमा समेत 
कानूनबमोिजम अपतुाल? हक सVब9धमा =नणGय 
हनेु नै हुँदा हक बेहकमा नालेस गनG जान सनुाई 
Zदन ु भनी पgहTलाई ताbरख तोकj मालपोत 
कायाGलय, बाँकेमा  पठाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालग\को =म=त २०६६।११।२५ 
को फैसलालाई अ9यथा भ=नरहन ु पनh नदेिखदँा 
सदर  हनेु ।
इजलास अ=धकृतः फिण9ि पराजलु?
इ=त संवत ्२०७० साल माघ २७ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी !गर$श च�' लाल र मा.�या.)ा.
डा.�ी भरतबहादुर काक34, २०६७ सालको 
स.फौ.प.ुनं. ०६७–CR–०७४३, oयानमानh उpोग 
र चोर?, र(वन थापासमेत (व. नेपाल सरकार 

ू=तवाद?हTले जाहेरवालालाई पेःतोलले 
फायर गदाGका साथसाथै गहुारगहुार भनी 

जाहेरवाला कराएको कारणले तTु9त गाउँलेहTको 
उपिःथ=त भई एकै=छनमा धेरै जमातअगा=ड आई 
=नजहTलाई लखेsदै लगेको कारणबाट प=न अ9य 
फायर हनु नसकेको अवःथा देिख9छ । ूःततु 
म]ुामा हारगहुार गदाGसाथै गाउँलेहTको भीड 
तTु9त अगा=ड आउन ुनै तेॐो तuवको उपिःथ=त 
भएको देिखने । 
 पेःतोल जःतो जोिखमी ह=तयारले पूणG 
मनसायपूवGक जानीजानी जाहेरवालामा=थ पेःतोल 
ूहार गर? घाइते पार? oयान मनhसVमको काम 
गरेको तर कुनै तरहले oयान मनG नपाएको हुँदा 
यी ू=तवाद?हTले oयान मानh उpोगको कसूर 
गरेको माvु पनh ।

ू=तवाद?हTमा=थ उिwलिखत ऐन, 
कानूनका yयवःथाहTमा =नषधे गरेको oयानमानh 
उpोग र चोर?को कसूर गरेको पाइएको र 
पनुरावेदन अदालत, इलामबाट सोह? कानूनको 
पbर=धमा रह? सजाय भएको देिखदँा ू=तवाद?हTले 
यस अदालतमा पनुरावेदन गदाG =लएका 
िजकjरहTसँग सहमत हनु स(कएन । पनुरावेदक 
ू=तवाद?हTको पनुरावेदन िजकjर प{ुन नस|ने ।
 ू=तवाद?हTलाई मलुकुj ऐन, 

oयानसVब9धी महलको १५ नं. बमोिजम जनह? 
कैद वषG   १०(दश) र चोर?को महलको 
१४(३) नं. बमोिजम =बगो T. २,६०,०३२।– 

को दो�बर T. ५,२०,०६४।– जनह? जर?वाना र 
कैद म(हना २ (दईु)  हनेु र जर?वानाबापतसमेत 
कैद हनेु ठहर गर? शTु झापा िजwला अदालतबाट 
=म=त २०६६।१।२९ मा भएको फैसला =मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ठहराएको पनुरावेदन अदालत, 

इलामको =म=त २०६७।१।८ को फैसला 
=मलेकै देिखदँा _यसमा कुनै पbरवतGन गर? रहन ु
परेन सदर हनेु ।
इजलास अ=धकृतः हेमबहादरु सेन
कV�यटुर: (वHराज पोखरेल                                                       
इ=त संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी !गर$श च�' लाल र मा.�या.)ा.
डा.�ी भरतबहादुर काक34, २०६७ सालको 
स.फौ.प.ुनं. ०६७–CR–०७६१, लागू औषध खैरो 
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हेरोइन, 6ानबहादरु दज8 (व. नेपाल सरकार

(वशेष6बाट >दइएको पर@Aण ू Dतवेदनलाई 
हेदाF Dनज ूDतवाद@ 6ानबहादरु दज8बाट बरामद 
भै पर@Aणको लाDग पठाइएको वःत ु “लागू 
औषध हेरोइन पाइएको छ” (Narcotic Drugs 

Heroin has been detected in the exibit) भनी 
सRबिTधत वै6ाDनक (वशेष6बाट ू(ेषत पर@Aण 
ूDतवेदनमा उVलेख भएको देिखTछ । Yयसकारण 
यी ूDतवाद@ले बोक[ (हँडेको अवःथामा Dनजका 
साथबाट बरामद भएको ६० माम तौल भएको 
खैरो धलुोजःतो वःत ुलागू औषध हेरोइन नै रहेछ 
भbे कुरा शc कार(हत आधारबाट प(ुe हनेु । 
 ूDतवाद@ले यस अदालतमा पनुरावदेन 
गदाF बयान बलपूवFक गराइएको, म लागू औषधको 
कारोबार गनf माTछे होइन, खाने माTछे पDन होइन 
भनी िजक[र Dलए तापDन उg वःत ु Dनजको 
साथबाट बरामद भएको भbे कुरा यक[नhपमा 
प(ुe भएको देिखTछ । बरामद@ मचुVुकामा 
गरेको सह@ मेरो होइन भनी यी ूDतवाद@ले 
भb सकेका छैनन ्। Dनजको साथबाट बरामद 
भएको हो भनी लेिखएको बरामद@ मचुVुकामा 
आjनो ःवे�छाले सह@ गरेका छन ्। बलपूवFक 
गkरएको भनी मौकामै कह@ ंकतै कुरा उठाइएको                                      
छैन । अDधकारूाm अDधकार@समA साDबती 
रहेका छन ्। कारोबार गनf माTछे होइन भनी 
अदालतमा आई nयg गरे तापDन सो वःत ुDनजले 
आjनो साथमा बोक[ (हँडेको र अhलाई >दई 
रकम Dलने भbे Dनजको भनाइबाट पDन कारोबार 
गनf र सो वःत ुसाथमा बोक[ (हँoने रहेछन ्भbे 
ःपehपमा देिखने । 

ूDतवाद@ले लागू औषध DनयTऽण ऐन, 

२०३३ को दफा ४ को (घ) र (च) बमोिजमको 
DनषDेधत कसूर अपराध गरेको देिखदँा Dनजलाई 
सोह@ ऐनको दफा १४(१) को देहाय छ(२) 
अनसुार १२ (बा॑) वषF २ (दईु) म(हना कैद 
र x १,३५,०००।– (एकलाख पzतीस हजार) 
जर@वाना हनेु ठहर ्याएको शhु काठमाड{ िजVला 
अदालतको DमDत २०६५।१०।७ को फैसला 
सदर हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको DमDत २०६६।१२।१७ को फैसला 

Dमलेकै देिखदँा Yयसमा कुनै पkरवतFन गर@ रहन ु
परेन सदर हनेु । 
इजलास अDधकृतः हेमबहादरु सेन
कR~यटुरः (व�राज पोखरेल
इDत संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. ४

१
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी 
)काश व+ती, ०६७–CI–००६०, परमादेश, ौी 
बाल�योDत ूाथDमक (व�ालयसमेत (व. उम8ला 
कोइराला
 (व�ालय nयवःथापन सDमDतले 
Dनवे>दकालाई Dनयिुg >दने DनणFय गkरसकेको 
अवःथामा सो Dनयिुgलाई चनुौती >दई साDधकार 
Dनकायबाट बदर नभएसRम Yयसको अिःत�वलाई 
धDुमल गनf गर@ पनुः DनणFय गद� जाने हो भने 
Dनयिुgको ू(बयाले अनTतकालसRम पूणFता ूाm 
गनF नस�ने ।
 (वपAी बलबहादरु Dनरौलाको अ�यAतामा 
गठन भएको िशAक छनौट सDमDतले आवँयक 
ू(बया पूरा गर@ Dलिखत एवं मौिखक पर@Aामा 
सबैभTदा बढ@ अ� ूाm गनf Dनवे>दकालाई 
Dनयिुgको Dसफाkरश गनf DनणFय गkरसकेको र सो 
DनणFय साDधकार Dनकायबाट बदर नभई यथावत ्
कायम र(हरहेको अवःथामा सो DनणFयबमोिजम 
Dनवे>दकालाई (व�ालयलाई ूाm राहत 
कोटाअTतगFतको िशिAका पदमा Dनयिुg >दनपुनf 
देिखदँा Dनवे>दकाले उ�ीणF गरेको राहत कोटाको 
िशAक पदमा Dनयिुg पाउने र माग गरेको तलब 
भgुानी >दने न>दने सRबTधमा आवँयक DनणFय 
गनुF भनी (वपAीहhको नाउँमा परमादेश जार@ 
हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, राज(वराजको 
DमDत २०६७।३।१३ को आदेश Dमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अDधकृतः हkरकृंण ौे� 
कR~यटुर: मिTदरा रानाभाट
इDत संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
२

मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६८–CR–०१०१, वैदेिशक रोजगार 
ठगी, नेपाल सरकार (व. मधसूुदन खऽी
 पीEडत जाहेरवाला ःवयंले उL Eलखत 
वैदेिशक रोजगारअMतगNतको नभई लेनदेन 
QयवहारअMतगNतको हुँदा वैदेिशक रोजगारअMतगNत 
कारवाहS नगरS पाऊँ भनी Eनवेदन Uदई सनाखतसमेत 
गरेको देिखएको आधार कारणबाट अEभयोग दावी 
अ.बं. १८० नं. बमोिजम खारेज हनेु ठहर ्याएको 
शZु वैदेिशक रोजगार MयायाEधकरणको फैसला 
Eमलेकै देिखदँा सो सदर हनेु ठहछN । ू EतवादSउपर 
वैदेिशक रोजगार ठगीमा अEभयोग माग दावी 
Eलएकै आधारमा सोबमोिजम सजाय हनुपुछN भ^े 
वादS नेपाल सरकारको ूःततु पनुरावेदन िजक_र 
पु̀ न नसaने ।
इजलास अEधकृतः हeरकृंण ौेh
इEत संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६८–CR–०१८८, वैदेिशक रोजगार 
ठगी, नेपाल सरकार (व. फुEलया यादवसमेत
 जाहेरSमा उिkलिखत QयिLहZलाई (वदेश 
पठाउँदा Eलएको रकममlये Z. ४० हजार माऽ 
आफूले Eलएको अZ रकम ू EतवादS n यमुन eरसोसN 
ूा.Eल.लाई Uदएको भनी शZु MयायाEधकरणसमo 
बयान गरेको देिखए तापEन जाहेरSमा उिkलिखत 
QयिLहZसँग ू. फुEलयादेवीमाफN त ू. n यमुन 
eरसोसN ूा.Eल.ले Eलएको सpपूणN रकम ूEतवादS 
फुEलयादेवीले नै EमEत २०६६।१२।११ मा (फताN 
Eलएको EमEसल संल`न सो कागजबाट देिखMछ । 
यसरS जाहेरSमा उिkलिखत सpपूणN QयिLहZलाई 
(वदेश मलेिशया पठाएको रकम तथा ज`गाहZ 
(फताN गनुNपनr दा(यsव फुEलयादेवीको देिखएको 
र सोअनसुार सpपूणN रकम तथा oEतपूEतNसमेत 
Eनज ूEतवादS फुEलयादेवीले जाहेरवालाहZलाई 
बझुाई सो बझुाएकोले ूEतवादSहZलाई वैदेिशक 
रोजगार ठगीअMतगNत कारवाहS नगरS पाऊँ भनी 
जाहेरवालाहZले संयLु Eनवेदन Uदई सनाखतसमेत 
गeरUदएको EमEसल संल`न सो Eनवेदनबाट देिखदँा 

ूEतवादSहZलाई अEभयोग दावीबाट सफाइ 
पाउने ठहर ्याएको शZु वैदेिशक रोजगार 
MयायाEधकरणको फैसला Eमलेकै देिखदँा सो सदर 
हनेु ।
इजलास अEधकृतः हeरकृंण ौेh
इEत संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्। 

४
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६८–CR–०१८९, वैदेिशक रोजगार ठगी, 
नेपाल सरकार (व. अमतृकुमारS शेरचन थापा
 ूEतवादSले जाहेरवालालाई वैदेिशक 
रोजगारको लाEग दबुई पठाउने भनी 
२,८०,०००।– Eलई कागज गरेको तvय EमEसल 
संल`न उL Eलखतबाट देिखदँा सो तvयमा कुनै 
(ववाद रहेको देिखएन । उL Eलखतबमोिजमको 
रकम मैले Eलएको हैन, मेरा पEतले Eलएको हो 
पEत (वगत छ म(हनादेिख बेपwा भई घरमा 
नआएको र जाहेरवालाले पटकपटक दाइले 
Eलएको रकम Uदनहुोस ्भनी माग गरS नUदने भए 
कागज गeरUदनहुोस ्भनी भनेकोले जबजNःती सो 
कागज गeरUदएको हो । जाहेरवालाले वैदेिशक 
रोजगारको लाEग कागज गराएको कुरा पEछ माऽ 
थाहा भएको हो भनी कागज गरेको तvयलाई 
ःवीकार गरS वैदेिशक रोजगारमा पठाउने कुरामा 
इMकार रहS ूEतवादSले अEधकारूाx अEधकारS 
एवं अदालतमा समेत बयान गरेको पाइMछ । 
ूEतवादSको सो इMकारSलाई उL Eलखतको 
लेखक साoी (वंणुू साद Eसलवालले जाहेरवाला र 
ूEतवादSबीच परुानो लेनदेन रहेछ । पटकपटक 
Uदने भाखा सeररहेको हनुाले २०६५।११।१७ 
पEन रकम Eलने Uदने भाखा रहेको, zयस Uदन पEन 
लेनदेन हनु नसकेपEछ कसरS Eमलाउने भनी दबैु 
पoको कुरा हुँदा कागज गनr कुरा भई Eछटो 
रकम असूल हMुछ भनेर वैदेिशक रोजगारको 
भाखा रा{ सहमत भएर सो कागज गeरUदएको 
हो । सो कागज आपसी घरायसी लेनदेको                                         
हो । वैदेिशक रोजगारको (वषय होइन 
भनी बकपऽ गरS प(ु} गeरUदएको अवःथा        
देिखMछ । ूEतवादS वैदेिशक रोजगारमा जाने 
भए राहदानीलगायतका कागजातहZ पेश गनr 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
आदेश हुँदा जाहेरवालाले राहदानीलगायतका 
कागजातह; समेत पेश गन> सकेको @म@सल 
संलBन कागजातह;बाट नदेिखदँा ू@तवादFलाई 
अ@भयोग दावीबाट सफाइ Jदने ठहर ्याएको श;ु 
वैदेिशक रोजगार Oयाया@धकरणको फैसला @मलेकै 
देिखदँा सो सदर हनेु ।
इजलास अ@धकृतः हUरकृंण ौेX
इ@त संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६७–CR–००६२, @नषधेा_ा, बलबहादरु 
@नरौला (व. कbपना कटुवालसमेत
 @नषधेा_ा भनेको कुनै नागUरकको हकमा 
अक� cयिdeारा आघात पानf आशg काको िःथ@त 
देिखएमा नागUरक अ@धकार ऐन, २०१२ को दफा 
१७(२) बमोिजम आशg का रोकm प(हले जनु 
अवःथामा जनु चीज @थयो सोहF अवःथामा रहन 
Jदन अथा>त ् यथािःथ@तमा रहन Jदने गरF जारF 
गUरने आदेश हो । ूःततु @नवेदनमा @नवेदकले 
नागUरक अ@धकार ऐनeारा ूदn कुन अ@धकार 
कसरF आघात पानf आशg का रहेको हो भनी 
वःत@ुनX तवरबाट देखाई सोको प(ुo गन> सकेको 
अवःथा देिखदैँन । आफूसमेत भई @नयिुdको 
ला@ग @सफाUरश गरेको काय> काया>Oवयन भएमा 
qयःतो काय>बाट @नवेदकको नागUरक अ@धकार 
ऐनeारा ूदn हकमा आघात परेको रहेछ भनी 
माs न@मbने हुँदा @नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ@धकृतः हUरकृंण ौेX
कtuयटुरः मिOदरा रानाभाट
इ@त संवत ्२०७० साल पसु १६ गते रोज ३ शभुम ्।

६
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६७–CI–०३९९, लेनदेन, देवशरणूसाद 
यादव (व. रtभादेवी यादव
 (ववादको @लखतमा रहेको हःताwर 
तथा नमूनाको ला@ग @लइएको हःताwरको 
केहF गणुह;मा समानता देिखएको, तर समयको 
अOतराल अ@धक रहेकोले यकmन भs नस(कने 
भनी (वशेष_को राय ू@तवेदन भएकै आधारमा 
(वशेष_को राय ू@तवेदन (वरोधाभाष रहेछ भनी 

माs न@मbने हुँदा ू@तवादFसँग @लइएको bयाuचे 
सहF र @लखतमा लेिखएको bयाuचे सहF @मले 
@भडेको भनी (वशेष_ले Jदएको रायलाई अदालतमा 
आई बकपऽ गरF प(ुoसमेत गUरJदएको समेतबाट 
वादFले ू@तवादFबाट @लखतअनसुारको साँवा 
zयाज भराई पाउने ठहर ्याएको श;ु बारा िजbला 
अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, हेट|डाको फैसला @मलेकै देिखदँा सो 
सदर हनेु । 
इजलास अ@धकृतः हUरकृंण ौेX
इ@त संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।

७
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६७–CR–०६६६, अदालतको अपहेलना, 
द@लत कOया सामदुा(यक ूाथ@मक (व}ालय, 
रौतहटसमेत (व. र~ुकुमारF साह
 पनुरावेदक (वपwीह;को पनुरावेदन 
अदालतबाट जारF भएको @म@त २०६६।१०।२७ 
गतेको परमादेशअनसुार िशwा @नयमावलF, २०५९ 
ले तोकेको ू(बया पूरा नगरF िशwक @नयिुdको 
ला@ग अ@नवाय>;पमा ३० Jदनको समयाव@ध 
तोकm (व_ापन गनु>पनfमा सो नगरF १५ Jदनको 
माऽ समयाव@ध तोकm (व_ापन गरेको देिखदँा 
सो आदेशको पUरपालना गरेको भनी माs @मbने 
नदेिखदँा अदालतको अपहेलना गरेको ठहर ्याई 
सजायको हकमा wमा मागेकोले माफm Jदएको 
पनुरावेदन अदालत, हेट|डाको आदेश @मलेकै 
देिखदँा सो सदर हनेु । 
इजलास अ@धकृतः हUरकृंण ौेX
कtuयटुरः मिOदरा रानाभाट
इ@त संवत ्२०७० साल पसु १६ गते रोज ३ शभुम ्।

८
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६६–CR–०७३०, अदालतको अपहेलना, 
घरुणूसाद यादवसमेत (व. रामबहादरु साह तेलF 
 अदालतको दावीको जBगालाई जBगाधनी 
ूमाणपूजा> एवं मालपोत @तरेको र@सदसमेतबाट 
वादFको रहेको भनी अOतUरम आदेश जारF 
गरेको िःथ@तमा प@न सो जBगालाई साव>ज@नक 
भनी (वपwीह;को कथन ःवयंमा अपहेलनायdु 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
देिखदँा (वप6ीह9ले अदालतको अपहेलना गरेको 
ठहर ्याई जनहB 9. ५००।– गरेको पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुको आदेश Hमलेकै देिखदँा सो 
सदर हनेु ।
इजलास अHधकृतः हOरकृंण ौेS
इHत संवत ्२०७० साल माघ २१ गते रोज ३ शभुम ्।

९
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६८–CR–१३२९, सरकारB छाप दःतखत 
क^त_, नेपाल सरकार (व. Hनराजन सापकोटा 
 ूHतवादBले (वHधवत ्9पमा ‘B’ वगaको 
माऽ सवारB चालक अनमुHतपऽ पाएकोमा सो 
अनमुHतपऽमा F  र G वगaसमेत थप गरB अeाको छाप, 

होलोमाम तथा सरकारB कमaचारBको दःतखतसमेत 
नक् कलB गरB आफूलाई फाइदा हनेु गरB सरकारB 
छाप दःतखत क^त_ गरB सो अनमुHतपऽ ूयोगमा 
समेत hयाएको HमHसल संलiन कागजातह9 तथा 
ूHतवादBको बयानबाट ःथा(पत भएको देिखjछ । 
आंिशक वा पूणa जनुसकैु ूकारको क^त_ गरेको 
भए पHन सरकारB छाप दःतखत क^त_ गरेको 
ूमािणत भएको अवःथामा क^त_ कागजको १२ 
नं. ले उसै अeाको कमaचारBबाहेक अjयलाई १ 
वषa थप कैदको सजाय गनुaपन_ कानूनी mयवःथा 
रहेको देिखदँा क^त_ कागजको ९ नं. ले 9. 
५०।– जरBवाना भई सोहB महलको १२ नं. 
बमोिजम थप १ वषa कैदसमेत हनेु ठहछa । क^त_ 
कागजको १२ नं. बमोिजम थप सजायतफa को 
दावी नपiुने ठहर ्याएको श9ु फैसला सदर गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला सो हदसnम उhटB 
हनेु । 
इजलास अHधकृतः हOरकृंण ौेS
कnoयटुरः मिjदरा रानाभाट
इHत संवत ्२०७० साल माघ २४ गते रोज ६ शभुम ्।

१०
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६८–CI–०८५४, मोहB लगत कqा, 
लआमी sयाtवा (व. तhुसीबहादरु सलुु

एकै uदन एकै समयमा एउटै (कvाको 
(ववरण लेखाउँदा एउटा तhुसीबहादरुको थर 

‘सलुउुज’ु र अक� तhुसीबहादरुको थर ‘लाव’ 

लेिखएकोमा (ववाद छैन । यी दईु थर समान हनु ्
जसलाई जनु सिजलो लाiदछ wयहB लेखाउँछ भxे 
वादBको कथन पHन छैन । र, यसो भएको भए 
पHन ती दबैु थर एकै (कvाको नापीको सjदभaमा 
एकै mयिyले लगभग एकै समयमा लेखेको 
देिखjछ । यी दईु थर लेिखएकै कारणले नै मोहB 
तhुसीबहादरु र जiगाधनीको छोरा तhुसीबहादरु 
अलगअलग mयिy भएको प(ुz हनेु । 

(ववाuदत सा(वक (क.नं. ३५८ सँग 
सnबिjधत १ नं. अनसूुचीबाट सो जiगा वषa 
१७ का (वकुनारांका छोरा तhुसीबहादरु सलुो 
भनी जHनएको देिखjछ । (वकुनारांका छोरा 
तhुसीबहादरु सलु ु ःवंयम ूHतवादB हनु ् भने 
वादBका दाता तhुसीनारांका छोरा तhुसीबहादरु 
वषa ४६ का भxे देिखई दईु अलग अिःत{वका 
पथृक mयिy भxे ूमाणबाट देिखjछ । २ र 
४ नं. अनसूुचीसमेतले (क.नं.३५८ को मोहB 
तhुसीबहादरु सलु ुरहेको प(ुz हनेु ।

सा(वक जiगाधनीह9 अथाaत ् वादBका 
दाताह9ले नै तhुसीबहादरु सलु ु मोहB भनी 
ःवीकारB सकेको अवःथामा जोताहा अःथायी 
Hनःसा ूा| mयिyलाई जोताहा मोहB होइन भxु 
कानूनस} गत ्देिखदैँन । आ~ना दाताले Hलखत 
र mयवहारसमेतका आधारमा ूz9पमा ःवीकार 
गरेको कुरा बेता वा ूा|कताaले इjकार गनa 
नपाउने ।

बकसपऽ पारBत गरB Hलँदाका बखत 
नै मोहB महलमा अjय mयिyको नाम उhलेख 
भइरहेको देिखएको अवःथामा Hनज जiगाधनी 
तhुसीनारांकै छोरा हो भनी ूमािणत गनa नसकेको 
भनी (वप6ी पनुरावेदक ूHतवादB भHूमसnबjधी 
ऐन, २०२१ को दफा २ (ख) को पOरभाषाHभऽ 
नपन_ भनी मोहB महलबाट मोहBको नाम कqा 
गन_ ठहर ्याएको भHूमसधुार कायाaलय, भyपरुको 
फैसला नHमलेकाले भHूमसधुार कायाaलय, भyपरुको 
फैसला उhटB हनेु भनी लगत कqा गरB पाऊँ 
भxे दावी पiुन नस�ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको HमHत २०६८।६।१।१ को 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
फैसला 3मलेकै देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अ3धकृतः लालकाजी ौेC  
कDEयटुरः गीता िघ3मरे 3गरH 
इ3त संवत २०७० साल असार १४ गते रोज ६ शभुम ्।

 § यसै लगाउको ०६८–CI–०८५३, जोत 
िखचोला, लआमी VयाWवा (व. तYुसीबहादरु 
सलु ु भएको म[ुामा प3न यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

 § यसै लगाउको ०६८–CI–०८७७, 

जोत िखचोला,  सूय_माया ढुकुछु (व. 
तYुसीबहादरु सलु ु भएको म[ुामा प3न 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

 § यसै लगाउको ०६८–CI–०८७८, 

मोहH लगत कaा, सूय_माया ढुकुछु (व. 
तYुसीबहादरु सलु ु भएको म[ुामा प3न 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

११
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी )काश 
व+ती, ०६७–CI–११४१, मोहH ूमाणपऽ पाऊँ, 

दःुखी ठाकुर (व. मसुहर3नयादेवी खंग
 गा.(व.स.को काया_लय, खg गपरु, सhरHको 
च.नं. ११ 3म3त २०६४।५।१७ को पऽबाट 
मानराजा र खg गपरु गा.(व.स. का वडाहj 
फेरबदल भएको देिखएको, सा(वक खg गपरु 
गा.(व.स. वडा नं. ९ को lेऽफल ०–५–० जmगा 
सभn नापीको समयमा सप ्तरH मानराजा गा.(व.स. 
वडा नं. १क (क.नं. ९५ मा lेऽफल ०–३–४१/२ 
मा नापी भएको देिखएको र सो जmगामा वादHको 
लोmने गोसाई खंगले १ नं. लगत भरH २ नं. 
अनसूुची ूकािशत भई ४ नं. जोताहाको अःथायी 
3नःसासमेत ूाh गरेको आधार ूमाणसमेतबाट 
सो जmगामsये उtरतफ_ बाट ०–२–१० जmगाको 
मोहH हक वादHको नाउँमा नामसारH भई मो(हयानी 
हकको ूमाणपऽ पाउने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, राज(वराजको फैसला 3मलेकै देिखदँा सो 
सदर  हनेु ।
इजलास अ3धकृतः हuरकृंण ौेC
कDEयटुरः मिwदरा रानाभाट
इ3त संवत ्२०७० साल माघ २४ गते रोज ६ शभुम ्।

 § यसै लगाउको ०६७–CI–११४२, मोहH 
ूमाणपऽ पाऊँ,  दःुखी ठाकुर (व. कुDहाx 
खंग खyवे भएको म[ुामा प3न यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

१२
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी तक/राज 
भ2, २०६७–WO–०३८८, उyूषेण3मिौत 
परमादेश, (कशोरH रायसमेत (व. गाउँ (वकास 
स3म3तको काया_लय, वेYहH सला_हHसमेत
 गाउँ पuरष{ बाट कुनै |यि}को 3नयिु} 
नगरेको र 3नय}ु भएको |यि} काया_लय 
आई हाजीर भई तो(कएको िजDमेवारH पूरासमेत 
नगरेको भनी गाउँ पuरष{ बाट उ} 3म3त 
२०६५।९।२९ को 3नयिु} बदर गरH सकेको 
र 3नजले बिुझ3लएको तलब भtाको रकमसमेत 
गैरकानूनी हुँदा उ} रकम 3नजबाट असूलउपर 
गनn लेखापरHlणबाट औYंयाइएको भनी गाउँ 
(वकास स3म3तको 3लिखत जवाफसमेतबाट प(ु� 
भैरहेको देिखदँा ूःततु uरट 3नवेदन खारेज हनेु ।
शाखा अ3धकृतः तीथ_ भaराई
कDEयटुरः (व�राज पोखरेल
इ3त संवत ्२०७० साल मं3सर १८ गते रोज १ शभुम ्।

१३
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी 
3ाने�6बहादुर काक&', ०६४–CI–०९४१, जmगा 
िखचोला चलन, इwि ठाकुर बडहH (व. 3बबम 
शाह तेलHसमेत
 िखचोला म[ुामा आश� काको िःथ3त 
नरहने र िखचोला गरेको भनी उजूरH आएप3छ 
सो सDबwधमा आवँयक ूमाणहj बझुी सोको 
मूYया�न गरH िखचोला गरे नगरेको ठहर गनु_पनn 
हwुछ । यसरH आश� काको िःथ3त देखाई �दएको 
3नषधेा�ाको 3नवेदनमा आदेश गदा_ आश� काको 
नदेिखएको आधारमा 3नवेदन खारेज गरेको 
कारणले माऽ िखचोला म[ुामा आधार महण गनु_ 
wयायोिचत हनेु देिखएन । अतः दे.नं. ३२७ को 
उ} 3नषधेा�ाको 3नवेदनमा भएको आदेशलाई 
महण गरH हदDयादको अभाव देखाई ूःततु 
िखचोला म[ुा खारेज गनn गरेको पनुरावेदन 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
अदालतको फैसला 5मलेको नदेिखदँा सो बदर 
ग;र<दएको छ । अतः शBु िजDला अदालतबाट 
5म5त २०६०।१०।५ मा भएको नIसा मचुDुका 
बदर गरJ (क.नं. १५३१, १५३२, ११७६, 

११७७ समेतका वादJ ू5तवादJका व;रप;रका 
अPय (कRा जSगासमेत ःपU देिखने नापनIसा 
गनुV भनी यस अदालतबाट भएको आदेशबमेिजम 
नापनIसासमेत भई 5म5सल सोमल रहेको देिखदँा 
यसमा शBु अदालतमा ूमाणको मूDया]न नभई 
जSगाको ःवा5म^व कसमा रहने र पखाVल क(हले 
बनेको सा_ी सजV5मनलगायत आवँयक जे जो 
बaुन ुछ सोसमेत बझुी इPसाफ गनुV भनी Bज ु
ता;रखमा रहेको प_हBलाई पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुमा जान ु भनी ता;रख तोकd शBु एवं 
पनुरावेदनको रेकडV 5म5सलसमेत पठाई <दन ु। 
इजलास अ5धकृतः लालकाजी ौेj
कklयटुरः मिPदरा रानाभाट
इ5त संवत ्२०७० साल असार ११ गते रोज ६ शभुम ्।

१४
मा.�या.�ी सुशीला काक&' र मा.�या.�ी 
)ाने�,बहादुर काक&', २०६७–WO–१२८८, 

उ^ूषेण5मिौत परमादेश,  कमलूसाद छP^याल 
भrे कमल छP^याल (व. ःथानीय (वकास 
मPऽालयसमेत

5नदu िशकामा नै बढJमा ४ वषVको पदाव5ध 
तो(कएकोले उw पदमा कायम राx ेवा बखाVःत 
गनu भrे कुरा नेपाल सरकार मिPऽःतरJय 
5नकायको ःव(ववेकमा5थ 5नभVर रहने कुरा हो ।  
उw 5नदu िशकाको ५.२(२) अनसुार 5नवेदकको 
5नयिुw भएको हुँदा Doctrine of Pleasure 
को 5स{ाPतअनसुार 5नयिुwकताVले पूरै चार 
वषVसkम वा चार वषV5भऽै 5नवेदकलाई सो पदमा 
कायम गनVसIने वा बखाVःत गनVसIने 5नजको 
ःव(ववेकमा5थ 5नभVर रहने देिखन आउँछ । यःतो 
अवःथामा 5नयिुw गनu अ5धकारJ वा 5नकायले 
जनुसकैु बखत हटाउन वा पदमwु गनVसIने हुँदा 
;रट 5नवेदकलाई आ<दवासी जनजा5त िजDला 
समPवय स5म5तको उपा|य_को पदबाट पदमwु 

गनu गरJ भएको 5म5त २०६८।१।५ को 5नणVय 
कानूनसkमत नै रहेको देिखदँा ;रट 5नवेदन खारेज 
हनेु ।
शाखा अ5धकृतः तीथV भ}राई 
कklयटुरः (व~राज पोखरेल
इ5त संवत ्२०७० साल मं5सर १६ गते रोज १ शभुम ्।

इजलास नं. ५

१
मा.�या.�ी 2काश व4ती र मा.�या.�ी वै7नाथ 
उपा;याय, ०६९–WO–०११४, उ^ूषेण, शम�ला 
वPत (व. 5ऽभवुन (व~(व�ालय, परJ_ा 5नयPऽण 
कायाVलयसमेत
 5ऽभवुन (व~(व�ालय परJ_ा स�ालक 
स5म5तले 5म5त २०६८ साल साउन–आि~नमा 
स�ा5लत नेपालJ (वषयका ःनातकोRर तह दोॐो 
वषVको परJ_ामा सिkम5लत रोल नं. ४००११९ 
कd 5नवे<दका परJ_ाथ�लाई परJ_ामा चीट ूयोग 
गरेको आधारमा 5ऽभवुन (व~(व�ालय, केPिJय 
परJ_ा स�ालक स5म5तले परJ_ा र� गरJ एक 
वषVको ला5ग परJ_ामा सिkम5लत हनु नपाउने गनu 
5नंकािशत गरJ 5नणVय गरJ 5म5त २०६९।४।१ 
मा परJ_ाफल ूकािशत भएको देिखने ।
 5नवे<दकाले परJ_ामा चीट ूयोग गरJ 
5ऽ.(व. शैि_क ूशासनसkबPधी 5नयम, २०५० 
को 5नयम २६० को उDल�न गरेकोले चनुौती 
<दइएको पाइPछ । परJ_ा केPिको ू 5तवेदन, चीट 
संलSन 5नजको उRरपिुःतकासमेतका आधारमा 
सा5धकार 5नकायले (व5धसkमत ू(बयाबाट उw 
5नणVय भएको छ । 5नवे<दकाबाट सो कायV भएको 
होइन भrे कथन र भएको हो भrे (वप_ीको 
कथनबीच सबूद ूमाणको मूDया]न गरJ हेनV 
स(कने _ेऽा5धकार यो भएन ।
 मूलतः 5नवे<दकालाई एक वषVको ला5ग 
परJ_ा <दन नपाउने ग;रएको समय �यतीत 
भइसकेको तथा 5नवे<दकाको 5नवेदन माग दावी 
5नंूयोिजत भइसकेबाट 5नवेदन मागबमोिजमको 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
आदेश जार6 गन7 8मलेन । ूःततु =रट 8नवेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अ8धकृतः देवीकुमार6 चौधर6 
कGHयटुरः (वदषुी रायमाझी
इ8त संवत ्२०७० साल मं8सर ६ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी !काश व%ती र मा.�या.�ी वै)नाथ  
उपा/याय,  ०६७–WO–०२९६, उTूषेण, तनजुा 
8गर6समेत (व. ूमखु मालपोत अ8धकृत, मालपोत 
काया7लय, धनषुा, जनकपरुधामसमेत 
 अदालतको फैसलाअनसुार मालपोत 
काया7लय, धनषुाको 8म8त २०६२।५।३० 
को आदेशानसुार नापी शाखा, धनषुाबाट 8म8त 
२०६२।०५।३१ मा (क[ाकाट गर6 मालपोत 
काया7लय, धनषुामा पठाएको पाइ^छ । Tयसप8छ 
8म8त २०६२।६।११ म भ`बहादरुको 
नाममा फैसलाका आधारमा (क[ाकाट दता7 
गनa भनी मालपोत काया7लयबाट 8नण7य भएको 
आधारमा दता7 भएको अवःथा देिख^छ । यसर6 
अदालतको अि^तम फैसलाअनसुार नै फैसला 
काया7^वयनको 8सल8सलामा (ववाdदत (क.नं. 
१९९ को ०–१५–० जeगामfये दईु भागको 
एक भाग  पिhम उ[रतफ7 बाट ०–७–१० जeगा 
8म8त २०६२।६।११ मा मालपोत काया7लय, 

धनषुाको 8म8त २०६२।६।११ को 8नण7यअनसुार 
भ`बहादरु पाचे मगरको नाउँमा दता7 हनु आएको 
अवःथा देिखदँा ूःततु =रट 8नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ8धकृतः देवीकुमार6 चौधर6
कGHयटुरः कjपना बतkला
इ8त संवत ्२०७० साल मं8सर ६ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी !काश व%ती र मा.�या.�ी तक1राज 
भ4,  २०६९ सालको साधक नं. ०६९–RC–

०००४, कत7mय nयान, नेपाल सरकार (व. बधेु 
भoे ब(ुpराम पनुमगर
 जाहेर6मा ू8तवाद6को dदमागले काम 
नगरेको भनी उjलेख भए प8न अनसु^धानको 
बममा ू8तवाद6को मान8सक अवःथा जाँच गन7 
भेर6 अञ् चल अःपतालमा पठाउँदा अःपतालले 

ू8तवाद6लाई कुनै ूकारको मान8सक रोग 
नलागेको भनी शार6=रक पर6sण ू8तवेदनमा 
उjलेख गरेको देिखएको र उ` पर6sण ू 8तवेदन 
सGब^धमा अदालतमा बयान गदा7 स.ज. १२ मा 
ू8तवाद6लाई सोधपछु गदा7 आफू मान8सक रोगी 
भएको भनी 8नजले िजकuर 8लन सकेकोसमेत 
पाvदैन । मौकामा जाहेर6 गनa मतृककu छोर6 
रामकल6 ौेxले अदालतमा आई बकपऽ गदा7 
घटना घटाउँदाका अवःथामा ू8तवाद6मा 
मान8सक रोग भएको भनी यकuनसाथ भo र 
लेखाउन नसकेको अवःथामा जाहेर6मा उjलेख 
गरेकै आधारमा माऽ यी ू8तवाद6 मान8सक रोगी 
रहेछन ्भनी माo कानूनतः न8मjने।
 ू8तवाद6को बयान, बरामद6 दशी, लास 
जाँच =रपोट7 एवं मौकामा कागज गनa mयि`ह{को 
कागजसमेतका आधार र ूमाणबाट ू8तवाद6 
बधेु भoे ब(ुpराम पनु मगरलाई मलुकुu ऐन, 

nयानसGब^धी महलको १३(१) नं. बमोिजम 
सव7ःवस(हत ज^मकैद गनa ठहर गरेको श{ु 
फैसला साधक जाँचको रोहमा सदर हनेु ठहर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, नेपालग�को 8म8त 
२०६८।८।१९ को फैसला 8मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अ8धकृतः क(पलमिण गौतम
कGHयटुरः (वदषुी रायमाझी
इ8त संवत ्२०७० साल माघ ३ गते रोज ६ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी !काश व%ती र मा.�या.�ी तक1राज 
भ4, ०६९–WO–०१७४, उTूषेण, सो8नका 
घत� sेऽीसमेत (व. मालपोत काया7लय, काःकu, 
पोखरासमेत
 वैदेिशक रोजगारमा पठाई dदने भनी 
8नवेदकह{का प8त/(पताले (व8भन ्न mयि`ह{सँग 
रकम 8लई ठगी गरेको कुरा सsम 8नकायबाट 
ठहर भई अि^तम भएर रहेको छ । 8बगो पाउन ु
उ` म�ुाका पी8डतह{को अ8धकार हो । 
Tयसैका ला8ग भएका 8ललामीलाई 8नवेदकह{ले 
अंशलगायतका म�ुा dदएको कारणले बदर 
ग=रdदन ु̂ यायोिचत हनु स`ैन । रो�ा रहेका १३ 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
(क3ाम5ये ६ (क3ामाऽ 9ललाम भएको कुरा प9न 
?य9तकै (वचारणीय छ । केवल 9नवेदकहFको 
अंश हक लाIने सJपि3समेत 9ललाम गLरएको 
भMे 9नवेदन कथन रहेको छ । हकको दावी 
गनO PयिQले सोसँगै जो9डएर आउने दा(यWवबाट 
उXमिुQ पाउने िःथ9त रहँदैन । केवल फौजदार[ 
कसूरको कारणबाट हनेु कैद जLरवानाको दा(यWव 
(वभािजत हुँदैन, जसलाई सजाय भएको हो उसैले 
Pयहोनु ̂पद̂छ । तर, 9बगो 9तनु ुप̂नO जःतो देवानी 
ूकृ9तको दा(यWवको भागीदार[बाट सJपि3मा हक 
दावी गनO PयिQहF 9नरपेa हXुछन ्भMे अथ ̂गन ̂
न9मcने ।
 फैसला काया^Xवयन अदालतको प(हलो 
ूाथ9मकतामा पनO कुरा हो । परोaFपमा नभई 
ू?यaFपमा नै कसैको कानूनी हक नै लोप 
हनेु अवःथा देिखएमा, भएको फैसलाकै ू9तकूल 
काया^Xवयन भएकोमा र कानूनeारा 9नधा^Lरत 
फैसला काया^Xवयनको काय(̂व9धमा तािWवक 
महWव देिखने ऽ(ुट गरेको देिखएमा 9नgय 
नै कानून र कानूनी ू(बयाको रaक तथा 
कानूनी राजको संरaक यस अदालतले आखँा                                    
िचिJलँदैन । तर, यी तीन अवःथा नदेिखएमा 
फैसला काया^Xवयनको ू9तकूल धारणा यस 
अदालतले बनाउँदैन र सJपM भइसकेको वा हनु 
लागेको फैसला काया^Xवयन बदर वा अवFj 
गदkन । ूःततु (ववादको तlय र 9ललाम 
गदा^ अवलJबन गLरएको ू(बयालाई अ5ययन 
गन ̂ 9नवेदकले िजकmर 9लएका सारवान ् तथा 
काय(̂व9धगत ऽ(ुट तथा कुनै प9न कानूनको 
बिखल̂ाप भई गैरकानूनीFपमा 9ललाम सJपM 
भएको नदेिखदँा (वपaीहF इमाXद ु बराल, 

हLरशnर घतp मगर र लआमण बा9नयाँसमेतको 
नाउँमा 9ललाम सकार गनO गराउने, दा.खा. दता^ 
गनO गराउने काःकm िजcला अदालत, पनुरावेदन 
अदालत, पोखरा र मालपोत काया^लय, काःकmले 
वैदेिशक रोजगार Xयाया9धकरणको अिXतम 
फैसला काया^Xवयनका 9सल9सलामा गरेका आदेश 
एवं 9नणय̂ बदर गLरपाऊँ भMे 9नवेदन मागदावी 
कानूनसJमत नदेिखएबाट 9नवेदन मागबमोिजमको 

आदेश जार[ गLररहनपुनO अवःथा देिखएन । 
ूःततु Lरट 9नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ9धकृतः यuूसाद आचाय^
कJvयटुरः (वदषुी रायमाझी
इ9त संवत ्२०७० साल भदौ १६ गते रोज १ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी !काश व%ती र मा.�या.�ी तक(राज 
भ+, ०६७–WO–०७९८, उ?ूषेण, भरतमिण 
ज}म (व. ौी पशपु9त (वकास कोष, गौशालासमेत
 (वकासको बाटोमा परJपरा बाधक 
बXदछ र यसलाई रा�यले महसूस गद̂छ 
भने कानूनका मा5यमले ?यो पLरवतन̂ हनु                  
स�दछ । सPुयवःथा, सशुासन र सुू बXध गन ̂
कानूनले �दएको अि�तयार[ ूयोग गर[ कुनै नयाँ 
कुराको थालनी नगनO हो भने (वकास अव�j हनु 
पIुदछ कानून र Xयाय (वकासका सार9थ हनु,् 

यी 9बनाशका बाहक बन ्न स�दैनन ्। कानून र 
Xयाय सामािजक आवँयकताका पLरपूरक हनु ्यी 
जडताका सूऽधार हनु नस�ने ।
 सरकारले परJपरामा समसाम(यक 
र समयानकूुल पLरवतन̂ गन ̂ कानून बनाउन     
स�दछ । (व9धवत ्बनेको कानूनले च9लआएको 
परJपरा वा र[9तिःथ9तमा पLरवतन̂ गन ̂                   
स�दछ । परJपरामाऽ नभई सनद, सवाल, 

इिःतहार, लालमोहर, दईु छापे, एक छापे आ�द 
कानूनी महWव बो�ने 9लखतसमेतले गरेको 
Pयवःथा अका� य र अपLरवतन̂शील हुँदैन । 
यह[ सXदभम̂ा सरकारले महसूस गर[ (व9धवत ्
पशपु9त aेऽ (वकास कोष ऐन, २०४४ जार[ 
गरेको हो । यस ऐनको दफा १८.३.४ को 
ूावधान (बयाशील रहन कुनै परJपरा बाधक हनु 
नस�ने ।
 9नवेदकले महािशवराऽीको �दनलाई 
लिaत गर[ ूःततु Lरट 9नवेदन दायर गरेको र 
उQ महािशवरा9ऽको पवस̂मेत समा� भएको ू� 
एका9तर छ भने अका^तफ̂ सावज̂9नक सरोकारको 
ू�अXतगत̂ दायर यस Lरट 9नवेदनमा उठाइएको 
कानूनी ू�को 9नराकरण प9न आवँयक छ । 
यी दबैु (ववेिचत कारण र आधारबाट Lरट 9नवेदन 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
औिच4यह7न देिखदँा खारेज हनेु ।
इजलास अ>धकृतः यCूसाद आचायF
कGHयटुरः चIिा >तमLसेना
इ>त संवत ्२०७० साल भदौ १९ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. ६

१
मा. �या. �ी वै#नाथ उपा(याय  र मा. �या. 
�ी *ाने�,बहादुर काक34, ०७०-RC-००२१, 
अपहरण, कतFZय [यान, नेपाल सरकार (व. 
अशोक तामाङ

ू>तवाद7ले अ>धकारूा] अ>धकार7 तथा 
श_ु अदालतसम` गरेको बयान हेदाF >म>त 
२०६५।९।१ गतेका bदन मतृक सGमान 
कटुवालले c यापे भनी िजःकाएको र बेलकुg मेरो 
कोठामा आई खjुा समाती >तमीलाई इनारमा 
खसाल7 bदIछुसमेत भनेकाले मैले >नजको 
हात खjुा समाती उचाल7 इनारमा उधोमIुटो 
बनाउँदा इनारमा खसेको हो । >नज इनारमा 
खसी सकेप>छ मैले इनारको >बक� लगाए ँ । 
२/४ bदनप>छ इनारको पानी गIहाउन थालेप>छ 
अब ब�चा (फताF bदIछु भनी मतृकको बाबसँुग 
(फरौती >लनपुर ्यो अ>न भागी जानपुर ्यो भoे सोची 
आएकोले (फरौती >लई झापामा गएको >थए ँ। 
(फरौतीबापतको रकम झापामा रहेका जेठान 
>नमFल भजेुलको घरमा राखेको हो समेत भनी 
उLलेख गरेको देिखने । 

ू>तवाद7का जेठान भ>नएका >नमFल 
भजेुलको झापा िजLला, दवुागढ7 गा.(व.स.वडा 
नं. ८ िःथत घरको खान तलासी हुँदा (व>भo 
(क>समका दरका _.१,५२,८५०।– _पैयाँ 
बराबरका नोटह_ फेला परेको देिखIछ । 
सो रकम मैले मतृकका बाबबुाट (फरौतीबापत 
>लएको रकममuयेको हो, बाँकg रकमबाट 
मोवाइल सेटसमेत खर7द गरेको हुँ भनी बयान 
गरेकोमा >नजको सो बयानलाई समथFन हनेु गर7 
ू>तवाद7 पबाउमा पदाF नयाँ मोवाइल सेटसमेत 
बरामद भएको देिखदँा ू>तवाद7 अशोक तामाङले 
कतFZय गर7 मतृक सGमान कटुवाललाई मारेको 

र मतृकको म4ृय ु भएपwात मतृकका बाबसँुग 
(फरौतीसमेत >लएको अवःथा (व>भo संलxन 
ूमाणह_बाट प(ुy भएकोले >नज ू>तवाद7 
अशोक तामाङले अ>भयोग दावीबमोिजम कसूर 
गरेको प(ुy हनु आयो । तसथF >नज ू>तवाद7लाई 
मलुकुg ऐन, [यानसGबIधीको महलको १३(३) 
बमोिजम सवFःवस(हत जIमकैद र शर7रबIधक 
>लनेको महलको दफा ३ र ८ बमोिजम सजाय 
गन� गर7 श_ु काठमाड� िजLला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� गर7 पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट >म>त २०६८।६।३ मा भएको फैसला 
>मलेकै देिखदँा सदर हनेु।
इजलास अ>धकृत : चाणकमिण अयाFल
कGHयटुर : अ>मरर� महजFन
इ>त संवत ्२०७० साल माघ १० गते रोज ६ शभुम ्।

२
मा. �या. �ी वै#नाथ उपा(याय र  मा. �या. 
�ी *ाने�,बहादुर काक34, ०७०-RC-००३६, 
कतFZय [यान, नेपाल सरकार (व. सरःवती राई

घटनाःथलमा ू4य`दश�को _पमा 
रहेकg अनपुा राईसमेतले ू>तवाद7ले मतृकलाई 
कोदालोले हानी मारेको हो भनी अनसुIधानको 
बममा कागज गर7 bदएको देिखIछ । >नज अनपुा 
राईले ूहर7सम` गरेको कागजलाई समथFन गद� 
ू>तवाद7ले मतृकलाई कोदालोले हानेको देखेकg 
हुँ भनी श_ु अदालतमा बकपऽ गरेको देिखन 
आएको छ । मतृकको पोyमाटFमको �रपोटF 
हेदाF मतृकको म4ृय ु "bदमागमा रगत जमेर 
मटुु र फो�सोको चाल रो(कएकोले भएको 
भनी उLलेख भएको देिखIछ । फौजदार7 
अ>भयोगमा अ>भय�ुको बयान मह�वपूणF 
ूमाण भए ताप>न >न(वFकLप तथा अिIतम प>न                                   
होइन ् । बयानलाई अकाc य ूमाणको _पमा 
महण हनुको ला>ग सो बयानलाई अIय 
ूमाणह_ले समथFन गरेको हनु ुपदFछ । ूःततु 
म�ुामा ू>तवाद7ले अदालतमा गरेको इIकार7 
बयानलाई मा>थ उिLलिखत ूमाणह_ले समथFन 
गरेको नभई >नजले अनसुIधानको >सल>सलामा 
गरेको बयान कागजलाई चँमद7त गवाह अनपुा 
राईको बकपऽबाट समथFन एवं प(ुy गरेको देिखदँा 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
2नजलाई मलुकु7 ऐन, 9यानस;ब<धी महलको 
१३(१) नं. बमोिजम सवHःवस(हत ज<मकैदको 
सजाय हनेु ।

ू2तवादMले मतृकको 9यान मानO पूवH 
योजना बनाएको प2न देिखT । 2बहानको 
समयमा उठW ू2तवादMले घरको पी(ंढ पो[ ला\दा 
मेरो भागतफH को पी(ंढ त̂ले (कन पोतेको भनी 
गालM गरM भनाभन भएको र जेठानी _ददM घर2भऽ 
पःन लागेको अवःथामा तbकाल उठेको cरस 
था;न नसक7 हातमा रहेको कोदालोले _ददMको 
पछा2ड प(fबाट टाउकोमा ूहार गदाH _ददM 
भgूमा लडेको भनी अ2धकारूाh अ2धकारMसमi 
ू2तवादMले बयान गरोबाट _ददM ब(हनी (जेठानी 
देउरानी) बीच भएको झगडाले तbकाल आवेशमा 
आई ू2तवादMले छाडेको ह2तयारको चोटबाट 
मतृकको मbृय ु हनु आएको देिखदँा ूःततु 
वारदात तbकाल आवेशमा आई घ(टत भए प2न 
कोदालो जःतो जोिखमी ह2तयारको ूयोग भएको 
कारणले माऽ 9यानस;ब<धी महलको १४ नं. 
ला\न सpने अवःथा नभएको र ऐ. महलको 
१३(१) नं. बमोिजमको कसूर ठहcरन गएको 
अवःथा  देिख<छ । अ.बं. १८८ नं. अनrुप 
सजाय कम गदाH प2न सो कसूरको वारदातको 
ूकृ2तसमेतलाई मsयनजर गनुHपनO हुँदा 2नज 
ू2तवादMलाई अ.बं.१८८ नं. बमोिजम सजाय 
घटाई १० वषH कैद गनुH <यायोिचत हनेु हुँदा शrु 
नवुाकोट िजuला अदालत र पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट जाहेर हनु आएको रायस(हतको फैसला 
2मलेकै देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अ2धकृत : चाणकमिण अयाHल
क;wयटुर: अ2मरर[ महजHन
इ2त संवत ्२०७० साल माघ १० गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी वै#नाथ उपा(याय  र मा.�या. 
�ी *ाने�,बहादुर काक34, ०६७–CI–१०१८, 

परमादेशस(हतको 2नषधेाzा, नारायणमान ौे| (व. 
टMका भ}डारMसमेत 

पनुरावेदकको नाउँ दताHको (क.नं. 
१३०९ को ४–३–३–० ज\गा र (क.नं. १०३ 
को सरकारM ऐलानी ज\गा छुfै रहेको भTे कुरा 

2नवेदककै पनुरावेदन िजक7रबाट समेत देिखएको 
छ भने (वपiी धनकुटा नगरपा2लकासमेतको 
2लिखत जवाफहr हेदाH यी पनुरावेदकको ज\गाबाट 
नभई सोको उ�रतफH  रहेको (क.नं. १०३ को 
सरकारM ज\गाबाट बाटो खT था2लएको हो भनी 
खलुाएको पाइ<छ । बाटो खTे काम (क.नं. 
१३०९ मा नगनO केवल (क.नं. १०३ मा गनO 
भनी (वपiीहrले नै (क.नं. १३०९ मा बाटो खTे 
काम नगनO भ2नरहेको अवःथामा (क.नं. १३०९ 
मा बाटो नखTु भTे आदेश जारM गनुH अवःथै 
रहेन । कुनै गनH थालेको कायHलाई 2नषधेाzाबाट 
2नषधे गcरने हो । ग_दHन भ<दाभ<दै नगcरने 
कायHलाई नगर नै भनी 2नषधे गनुH कुनै औिचbय 
नै रहँदैन । तसथH पनुरावेदकको ज\गामा कुनै 
प2न हःतiेप गरेको वा गनO अवःथाको प�ा 
आश� काको िःथ2त 2म2सलबाट नदेिखएको हुँदा 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले 2नवेदकको 2नवेदन 
खारेज हनेु गरM गरेको 2म2त २०६७।६।१० 
को फैसला 2मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ2धकृतः समुनकुमार <यौपाने 
क;wयटुरः अ2मरर[ महजHन
इ2त संवत ्२०७० साल माघ ६ गते रोज २ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी वै#नाथ उपा(याय र मा.�या.
�ी *ाने�,बहादुर काक34, ०६७–CI–१४०९, 

परमादेश, कोहलपरु नगर (वकास स2म2तको 
कायाHलयसमेत (व. कृंणूसाद पा}डे
 (क.नं. १११ को ज\गा भेरM अञ् चल 
बस तथा 2मनी बस �यवसायी संघको ःवा2मbवको 
भई सो संघको नाउँमा रहेको कुरा 2न(वHवाद               
देिख<छ । संघले उ� ज\गा कोहलपरु 
नगर (वकास स2म2तबाट स2म2तको 2म2त 
२०५८।३।२४ को 2नणHयबमोिजम रिज�ेशन 
पास गरेको भTे देिखन आएको र स2म2तले भेरM 
अञ् चल बस तथा 2मनी बस �यवसायी संघलाई 
ज\गा रिज�ेशन गरM _दँदा संघले खरMद 2बब7 
गनH नपाउने गरM कुनै शतH ब<देज लगाएको प2न 
देिखदैँन । कानूनबमोिजम संघको नाउँमा रहेको 
संघकै ःवा2मbवको घरज\गा अ<य �यि�लाई 
बेच2बखन गनH रोक लगाउने कानूनी �यवःथा 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
तथा ब3देजसमेत कुनै रहे भएको पाइँदैन । 
यःतो अवःथामा आDनो ःवाEमFवको सGपिI 
हःता3तरण गनK हकबाट सGपिIको ःवामीलाई 
बिNत गनK गरO EनणPय गनुP ःवाEमFवको सामा3य 
EसQा3तबमोिजम समेत उपयSु नहनेु हुँदा 
रिजTेशन पास गरOVदन EसफाWरश गनK गरO 
पनुरावेदन अदालत, नेपालगXबाट भएको EमEत 
२०६७।९।२१ को फैसला Eमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अEधकृतः समुनकुमार 3यौपाने 
कGaयटुरः अEमररb महजPन
इEत संवत ्२०७० साल माघ ६ गते रोज २ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी वै#नाथ उपा(याय र मा.�या.*ा.
डा.�ी भरतबहादुर काक45, ०७०–WH–००१८, 

ब3दOूFयiीकरण, समुन थापा (व. काठमाडm 
िजnला अदालतसमेत
 ब3दOूFयiीकरणको Wरट जारO हनु 
प(हलो अवःथा ब3दO हनुपुनK र दोॐोमा ब3दO 
बनाउने कायP गैरकानूनी हो होइन भनी हेWरने 
हो । ब3दO नै नरहेको अवःथामा कसैलाई थनुा 
वा कैदबाट मSु गनुPपनK अवःथा नै नहनेु हुँदा 
ब3दOलाई ूFयiीकरण गनुPपनK अवःथा रहँदैन । 
यसूकार EनवेVदका जेजःतो पWरिःथEतबाट कैदमा 
रहेको भए पEन हाल कैदमSु भइसकेको अवःथा 
EमEसल संलqन ू माण कागजबाट प(ुr हनु आएको 
देिखदँा Eनवेदन मागबमोिजम ब3दOूFयiीकरणको 
आदेश जारO गनPपनK अवःथाको (वsमानता 
नदेिखदँा ूःततु Wरट Eनवेदन खारेज हनेु । 
इजलास अEधकृतः कुवेर पाtडे
कGaयटुरः अEमररb महजPन
इEत संवत ्२०७० साल माघ २ गते रोज ५ शभुम ्।

६
मा.�या.�ी वै#नाथ उपा(याय र मा.�या.*ा.
डा.�ी भरतबहादुर काक45, ०७०–WH–००३६, 

ब3दOूFयiीकरण, FRANCISCO JAVIER 

PENA PATTEAU GUTIERREZ (व. कुमारO 
बैक दरबार मागP शाखा, काठमाडmसमेत
 ूःततु मvुामा Wरट Eनवेदकले आफूलाई 
EमEत २०७०।०८।३० मा पठाई गWरएको 

भनी ूःततु मvुामा Wरट Eनवेदकले आफूलाई 
EमEत २०७०।०८।३० मा पबाउ गWरएको 
भनी ूःततु ब3दOूFयiीकरणको Eनवेदन EमEत 
२०७०।९।७ मा दायर गरेको देिख3छ । 
सो पूवP नै EमEत २०७०।९।४ मा काठमाडm 
िजnला अदालतले थनुामा राखी अनसु3धान 
गनP अनमुEत ूदान गरेको देिख3छ । ूःततु 
ब3दOूFयiीकरणको Eनवेदन पनुPपूवP जे जःतो 
अवःथामा Eनवेदक थनुामा बसेको भए पEन 
पEछ EमEत २०७०।९।३० को िजnला 
अदालतको आदेशबाट Eनवेदक पपुPiका लाEग 
थनुामा रहेको देिखदँा Eनवेदकको थनुामा रहेको 
िःथEत र कानूनी आधार पWरवतPन भइसकेको                   
देिख3छ । सो पWरवEतPत िःथEतको पWरणामःवzप 
EमEत २०७०।९।३० को िजnला अदालतको 
आदेश (वzQ कुनै कानूनी ऽ(ुट वा बेरOतको 
भEनएको भनी कुनै चनुौती आई नसकेको र उS 
चनुौती परेको अवःथामा उS पपुPiको लाEग 
थनुामा रा| ेगरेको िजnला अदालतको आदेशको 
वैधाEनकता रOत बेरOत के हो सो जाँच भई 
कानूनबमोिजमको आदेश अदालतबाट हनुस}ने 
नै हुँदा यस पWरवEतPत कानूनी िःथEतमा Eनवेदन 
मागबमोिजम ब3दOूFयiीकरणलगायतको आदेश 
जारO गनP Eमलेन । Wरट Eनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अEधकृतः कुवेर पाtडे
कGaयटुरः अEमररb महजPन
इEत संवत ्२०७० साल माघ ८ गते रोज ४ शभुम ्।

७
मा.�या.�ी वै#नाथ उपा(याय र मा.�या.�ी 
7ाने�9बहादुर काक45, ०७०–RC–००३९, 

कतP~य �यान, नेपाल सरकार (व. भीमसेन कँडेल
ूःततु वारदातमा ूEतवादOले कसूरमा 

साEबती रहO गरेको बयान सव�Iम ू माणमा रहेको 
छ भने (कटानी जाहेरO दरखाPःत, घटनाःथल 
बिुझएका माEनसहzले अदालतसमi गरेको 
बयानसमेतले Eनज ूEतवादOको साEबती बयानलाई 
समथPन गरेको अवःथा देिखन आएको छ । 
अब Eनज ूEतवादOले कुन मानEसक अवःथामा 
बहुारOको हFया गरेका रहेछन ्भनी (वचार गदाP, 
ूEतवादO घरका पWरवार छोराबहुारO बाहेक 
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ए3लै घरमा बसेको अवःथा <नजको बयानबाटै 
देिखन आएको छ । आDनो छोराबहुारFसँग 
बोलचाल नभएको, आफूलाई नहेनK र खाना पकाई 
नखवुाउने बहुारFलाई मारF छोराको (ववाह अकN  
केटFसँग गराउने पूवO<नयोिजत मान<सक अवःथा 
रहेको Pयहोरा <नजकै सो बयानबाट देिखQछ । 
यस अवःथामा <नज ू<तवादFले पूवOअपरा<धक 
मान<सकताबाट मतृकको हUया गरेको देिखदँा 
<नजलाई मलुकुV ऐन, XयानसYबQधी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम सवOःवस(हत जQमकैद    
हनेु । 
इजलास अ<धकृतः चाणकमिण अयाOल
कYdयटुरः अ<मररe महजOन
इ<त संवत ्२०७० साल माघ १० गते रोज ६ शभुम ्।

एकल इजलास

१
मा.�या.�ी !काश व%ती, ०७०–WO–०२१५, 

उUूषेणसमेत, लालवीर भkे लरबरF थाlसमेत 
(व. मीरा अ<धकारFसमेत
 प<छ दायर भएका मmुामा <नवेदकहl 
मोहF कायम भएमा वा अQयथा <नणOय भएमा 
सोबमोिजम हनेु कुरालाई यस कायाOQवयन 
ू(बयाले ू<तकूल असर पानO सoैन । प(हले 
भइरहेको फैसला कायाOQवयनलाई प<छबाट दायर 
pरट <नवेदन, मोहF बेदखलF, जालसाजी र बालF 
जःता मmुाका कारणबाट मqुतबी राr ु अ.बं. 
१२ ले <मqदैन । भ(वंयमा यसो होला (क 
भkे सYभावनाको कqपना गरेर वतOमानमा कायम 
रहेको अिQतम फैसलाको कायाOQवयनलाई मqुतबी 
राr ुअ.बं. १२ अनकूुल नहनेु ।
 मोरङ िजqला अदालतबाट जuगा 
िखचोला मmुामा अिQतम फैसला भै सोको चलन 
पूजvसमेत (वपwीले पाइसकेको अवःथामा प<छ 
परेका मmुाले अिघqलो मmुाको अिQतम फैसला 
कायाOQवयन रो3न <मqने अवःथा नदेिखएबाट 
<नवेदन मागबमोिजमको आदेश ूयोजनाथO कारण 
देखाउ आदेशसमेत जारF गनO <मलेन । ूःततु 
pरट ूारYभमै गरे<बराएको अवःथा नदेिखएबाट 

खारेज हनेु ।
इजलास अ<धकृतः देवकुमारF चौधरF
कYdयटुरः (वदषुी रायमाझी
इ<त संवत ्२०७० साल असोज ४ गते रोज ६ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी !काश व%ती, ०७०–WO–०१८०, 

उUूषेणसमेत, रामनारायण साह कानूसमेत (व. 
<बQदवा अ(हरनीसमेत

<म<त २०६९।५।१९ मा <ललाम 
भएको जuगाहl (वपwी <बQदवा अ(हरनीको 
माइतीतफO बाट अपतुालF ूा} भई <नजी आजOनको 
सYपि~ रहेको देिखQछ । Uयःतो सYपि~ लोuनेले 
खाएको ऋण रकममा <ललाम हनु नस3ने भनी 
बारा िजqला अदालत र पनुरावेदन अदालत, 

हेट�डाबाट समेतका तहतहबाट <नणOय भएको 
देिखQछ । ू<तवादF रामनारायण यादवको 
नाउँमा अQय सYपि~ रहेको अवःथामा <नवेदक 
रामनारायण साह कानूले लेनदेन मmुाबाट पाउने 
ठहरेको ऋणको सावाँ �याज रकमसमेत (वपwी 
<बQदवा अ(हरनीको <नजी देिखएको सYपि~बाटै 
पाउनपुनK भk <मqदैन । <नवेदकले लेनदेन 
मmुाबाट पाउने ठहरेको ऋणको साँवा �याज 
रकम असूल उपर गनN न<मqने भनी आदेश 
नभएको अवःथामा <नवेदकले (वपwी <बQदवा 
अ(हरनीको <नजी ठहर गpरएको सYपि~बाहेक 
अQय सYपि~ देखाई फैसला कायाOQवयन गनO 
सYबिQधत िजqला अदालतमा गएको अवःथामा 
सो फैसलाको कायाOQवयनतफO  कानूनबमोिजम 
फैसला कायाOQवयन हनेु नै छ । लोuनेले खाएको 
ऋणको असूलFको ला<ग प(हलो दा(य�व ौीमतीले 
माइतीतफO बाट पाएको अपतुालFको सYपि~मा हनु 
नस3ने हुँदा pरट <नवेदन खारेज हनेु । 
इजलास अ<धकृतः य�ूसाद आचायO 
कYdयटुर टाइपः चQिा <तमqसेना
इ<त संवत ्२०७० साल भदौ १८ गते रोज ३ शभुम ्।

पनुरालोकन

१
मा.�या.�ी 'गर*श च�- लाल, मा.�या.�ी 
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तक�राज भ" र मा.$या.&ी (ाने$+बहादुर काक12, 
०६८–RV–००२२, उ5ूषेण, दामोदर रोपवेज 
ए?ड कBसशDसन कEपनी (व. नेपाल ओIर?ड 
EयाKनेसाइट कEपनी ूा.Mल.समेत
 Mनवेदक र (वपNीबीच भएको Turn key 

Project  सEझौता भMनएको कायR ३१ मे १९८९ 
मा नै सEपW भैसकेको र पMछ ममRतको कायR 
भएको भWे कुरा १५ अ(ूल १९९१ को संय[ु 
बैठकबाट समेत प(ु] भएको अवःथामा (वपNी 
नेपाल ओIर?ड EयाKनेसाइट कEपनी ूा.Mल.ले 
म`यःथसमN गरेको दावी त5कालaन करार ऐन, 

२०२३ को दफा १८(२) को ख?ड (ग) अनसुारको 
हदEयादMभऽ परेको देिखदैँन । म`यःथबाट 
MमMत २०५४।५।१८ मा भएको MनणRय र सो 
सEबBधमा पनुरावेदन परa पनुरावेदन अदालत, 

पाटनसमेतबाट भएको MमMत २०५९।१।९ 
मा भएको फैसला र यस अदालतसमN सो 
फैसलाउपर परेका Iरट Mनवेदनहmमा करार ऐन, 

२०२३ को दफा १८(२) को ख?ड (ग) मा 
nयवःथा भएबमोिजमको हदEयाद सEबBधमा 
(वचार नगरa गEभीर ऽ(ुट भएको देिखBछ । 
ूःततु (ववादको सEबBधमा म`यःथतासEबBधी 
कामकारवाहa, पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
भएको फैसला एवं यस अदालतमा परेका Iरट 
Mनवेदनका सEबBधमा समेत यस अदालतबाट 
पनुरावेदक/ूMतवादa हरेकृंण राईस Mमलको 
ूोूाईटर हरेकृंण कलवार (वmr ू5यथs/वादa 
नेपाल खाt संःथान, ूधान कायाRलय, काठमाडu 
भएको Mबगो असूल मwुा (नेकाप २०४५, अx ३, 

MनणRय नं. ३४१०, पyृ ३००) एवं पनुरावेदक/

वादa एपेDस (वzडसR इि{MनयसR ू ा.Mल.को तफR बाट 
ऐ. स|ालक सMमMतका सदःय जनकबहादरु 
काक} (वmr ू5यथs/ूMतवादa नेपाल खाt 
संःथान, ूधान कायाRलयसमेत भएको Mबगो असूल 
मwुा (नेकाप २०४७, अx ७, MनणRय नं. ४१८५, 

पyृ ५५३) मा ःथा(पत MसrाBतसमेतको (वपरaत 
देिखएकोले Bयाय ूशासन ऐन, २०४८ को दफा 
११(१) को ख?ड (ख) बमोिजम ूःततु मwुामा 
पनुरालोकनको अनमुMत ूदान हनेु ।
इMत संवत ्२०७० साल फागनु २९ गते रोज ५ शभुम ्।

यसै लगाउका MनEन मwुाहmमा पMन यसैअनसुार 
आदेश भएका छनः्

 § ०६८–RV–००२१, उ5ूषेण, दामोदर 
रोपवेज ए?ड कBसशDसन कEपनी (व. 
नेपाल ओIर?ड EयाKनेसाइट कEपनी ूा.
Mल.समेत

 § ०६८–RV–००२३, उ5ूषेण, दामोदर 
रोपवेज ए?ड कBसशDसन कEपनी (व. 
नेपाल ओIर?ड EयाKनेसाइट कEपनी ूा.
Mल.समेत

रaत/बेरaत आदेश

मा.$या.&ी 4गर6श च$+ लाल, २०७०–

AP–०१९८, उ5ूषेण, शभुा राई (व. सव��च 
अदालतसमेत

पनुरालोकनको आदेशउपर यस 
अदालतबाट Iरटको असाधारण अMधकारNेऽ 
महण गरa हेनR Mमzने नMमzने सEबBधमा Bया(यक 
एवं कानूनी ू�हm सEबBधमा (वचार गनुR 
उपय[ु हनेु हनुाले यस अदालतका रिज�ारबाट 
Iरट Mनवेदन दताR गनR नMमzने भनी भएको MमMत 
२०७०।९।४ को दरपीठ आदेश Mमलेको 
नदेिखदँा बदर हनेु ।
इMत संवत ्२०७० साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम ्।

 § यसै ूकृMतको २०७०–AP–०२०३, 

उ5ूषेण, शभुा राई (व. सव��च 
अदालतसमेत भएको मwुामा पMन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

 
अBतIरम आदेश

१
मा.$या.&ी तक�राज भ", २०७०–WO–०६१५, 

उ5ूषेण, ँयामबहादरु गौतम (व. पनुरावेदन 
अदालत, वीरेBिनगरसमेत
 प(हले नै अंश Mलई छु(�MभW भैसकेका 
nयि[हmलाई पMन फैसला कायाRBवयन 
MसलMसलामा ब�ुने आदेश गरेको भWे Mनवेदन 
िजक�र देिखनाले स(ुवधा सBतलुनको �(]बाट 
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७०, फागनु - २
यो 4नवेदनको टु6ो नलागेस7म सखु:त िज=ला 
अदालतको 4म4त २०७०।७।८ को र पनुरावेदन 
अदालत, सखु:तको 4म4त २०७०।९।४ को 
आदेश हाल यथािःथ4तमा राI ु भनी सव��च 
अदालत 4नयमावलL, २०४९ को 4नयम ४१ 
बमोिजम (वपNीको नाममा अOतPरम आदेश जारL 
हनेु ।
इ4त संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी तक#राज भ', २०७०–WO–०६२१, 

उVूषेण, राजकृंण ौे]समेत (व. आOतPरक 
राजःव (वभाग, लािज7पाटसमेत

(वपNीम_येका आOतPरक राजःव 
काया`लय, काठमाडc Nेऽ नं. २ बाट 4म4त 
२०७०।१०।२९ मा जारL भएको संशो4धत 
कर 4नधा`रणको सूचना आ.व. २०६४/०६५ को 
आ4थक̀ वषक̀ो भएको र आयकर ऐन, २०५८ 
को दफा १०१(३) मा (वभागले उपदफा (१) 
वा (२) बमोिजम कर 4नधा`रण गदा` चार वष4̀भऽ 
गPरसmन ु पन: गरL कानूनी nयवःथा रहेको 
पPरूआेयमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ 
बमोिजम आ.व. २०६४/०६५ को आय (ववरण 
स7बOधमा 4म4त २०७०।१०।२९ मा माऽ 
(वपNी आOतPरक राजःव काया`लय, काठमाडc 
Nेऽ २ बाट ूकािशत संशो4धत कर 4नधा̀रणको 
सूचना आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(३) 
ले तोकेको ४ वषक̀ो अव4ध4भऽ ूकािशत 
भएको नदेिखएकोले यसमा हद7यादस7बOधी ूp 
(वचारणीय हनुकुो साथै संवत ् २०५७ सालको 
Pरट नं. ३०९९ 4नवेrदका पुं पादेवी बराल (वst 
ौी ५ को सरकार मिOऽपPरषu सिचवालयसमेत 
भएको सव��च अदालतबाट ू4तपाrदत वािणvय 
कानूनस7बOधी केहL महwवपूण ̀नजीरहs भाग ४ 
प]ृ १७८ मxुामा ू4तपाrदत 4सtाOत र स(ुवधा 
सOतलुनको y(zबाट (वपNी आOतPरक राजःव 

काया`लय, काठमाडc Nेऽ नं. २ को संशो4धत 
कर 4नधा`रणस7बOधी 4म4त २०७०।१०।२९ 
को सूचना र 4म4त २०७०।११।८ मा तामेल 
भएको सूचना हाल यथािःथ4तमा राI ु उपय{ु 
देिखनाले ूःततु 4नवेदनको टु6ो नलागेस7म 
(वपNी आOतPरक राजःव काया`लय, काठमाडc 
Nेऽ नं. २ 4म4त २०७०।१०।२९ मा जारL भै 
4म4त २०७०।११।८ मा तामेल भएको सूचना 
तVकाल काया`Oवयन नगनु,̀ नगराउन,ु यथािःथ4तमा 
राI ुभनी सव��च अदालत 4नयमावलL, २०४९ 
को 4नयम ४१ बमोिजम (वपNीहsको नाममा 
अOतPरम आदेश जारL हनेु ।
इ4त संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�या.(ा.डा.�ी भरतबहादुर काक01, २०७०–

WO–०५३७, उVूषेण, ूदLप के.सी. (व. ःवाः|य 
तथा जनसं}या मOऽालयसमेत
 4नवेदकले ूा~ गरेको Master of 

Medicine TCM  Internal Medicine 4डमी 4ऽभवुन 
(व�(व�ालयको आयवु:rदक िच(कVसा पt4तको 
ःनातको�र सरह हनेु भ�े िच(कVसाशा� अ_ययन 
संःथानको 4म4त २०७०।९।१७ को पऽबाट 
देिखएको र अOतPरम आदेश जारL नभएमा (वपNी 
लोकसेवा आयोगको 4म4त २०७०।१०।९ 
को 4नणय̀ काया̀Oवयन भई 4नवेदक 4म4त 
२०७०।११।४ र ५ मा हनेु परLNाबाट बि�त 
हनेु र ूःततु Pरट 4नवेदनको औिचVय नै समा~ 
हनेु भएकोले स(ुवधा सOतलुनको y(zले ूःततु 
मxुाको अिOतम 4नणय̀ हुँदा ठहरेबमोिजम हनेु गरL 
हाल 4नवेदकलाई ूवेशपऽ rदई परLNामा सामेल 
गराउन ुभनी सव��च अदालत 4नयमावलL, २०४९ 
को 4नयम ४१(१) बमोिजम (वपNीहsका नाउँमा 
अOतPरम आदेश जारL हनेु ।
इ4त संवत ्२०७० साल माघ २४ गते रोज ६ शभुम ्।


