
        

असारअसारअसारअसारअसारअसारअसारअसार        ––––––––        ११११११११  

        
 
        

पा�	कपा�	कपा�	कपा�	कपा�	कपा�	कपा�	कपा�	क        ूकाशनूकाशनूकाशनूकाशनूकाशनूकाशनूकाशनूकाशन  

  
  
        

������������������������        ���������������� ,,,,,,,,        ����������������        								        
����
����
����
����
����
����
����
����        								����������������        
        

        
        

 
  
  
  
  

ूकाशकूकाशकूकाशकूकाशकूकाशकूकाशकूकाशकूकाशक        

सव��चसव��चसव��चसव��चसव��चसव��चसव��चसव��च        अदालतअदालतअदालतअदालतअदालतअदालतअदालतअदालत        
रामशाहपथरामशाहपथरामशाहपथरामशाहपथरामशाहपथरामशाहपथरामशाहपथरामशाहपथ ,,,,,,,,        काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड�काठमाड�        

फोनफोनफोनफोनफोनफोनफोनफोन        नंनंनंनंनंनंनंन.ं . . . . . . . ४२५०७४२४२५०७४२४२५०७४२४२५०७४२४२५०७४२४२५०७४२४२५०७४२४२५०७४२,,  ४२६२३९७४२६२३९७४२६२३९७४२६२३९७४२६२३९७४२६२३९७४२६२३९७४२६२३९७,,  ४२६२३९८४२६२३९८४२६२३९८४२६२३९८४२६२३९८४२६२३९८४२६२३९८४२६२३९८,,  ४२६२८०१४२६२८०१४२६२८०१४२६२८०१४२६२८०१४२६२८०१४२६२८०१४२६२८०१,,  ४२५८१२२४२५८१२२४२५८१२२४२५८१२२४२५८१२२४२५८१२२४२५८१२२४२५८१२२        EExxtt..२५१२२५१२२५१२२५१२२५१२२५१२२५१२२५१२        ((((((((स)पादनस)पादनस)पादनस)पादनस)पादनस)पादनस)पादनस)पादन)))))))),,  २५११२५११२५११२५११२५११२५११२५११२५११        ((((((((छापाखानाछापाखानाछापाखानाछापाखानाछापाखानाछापाखानाछापाखानाछापाखाना)))))))),,  २१३१२१३१२१३१२१३१२१३१२१३१२१३१२१३१        ((((((((-ब-ब-ब-ब-ब-ब-ब-बब0ब0ब0ब0ब0ब0ब0ब0))))))))  

1या3सः1या3सः1या3सः1या3सः1या3सः1या3सः1या3सः1या3सः        ४२६२८७८४२६२८७८४२६२८७८४२६२८७८४२६२८७८४२६२८७८४२६२८७८४२६२८७८,,  पोपोपोपोपोपोपोपो........वववववववव........नंनंनंनंनंनंनंन.ं.......        २०४३८२०४३८२०४३८२०४३८२०४३८२०४३८२०४३८२०४३८  

EEmmaaiill::  iinnffoo@@ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp,,  WWeebb::  wwwwww..ssuupprreemmeeccoouurrtt..ggoovv..nnpp  

        

२०७२०७२०७२०७२०७२०७२०७२०७११११११११,,,,,,,,        असारअसारअसारअसारअसारअसारअसारअसार        ११११११११––––––––१५१५१५१५१५१५१५१५ 



        

ू���ू���ू���ू���ू���ू���ू���ू��� ,,,,,,,,        ��� �� ��
����� �� ��
����� �� ��
����� �� ��
����� �� ��
����� �� ��
����� �� ��
����� �� ��
��        ����������������������������������������        
        

����� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������        ौ�ौ�ौ�ौ�ौ�ौ�ौ�ौ�        �!"�� #
$���!"�� #
$���!"�� #
$���!"�� #
$���!"�� #
$���!"�� #
$���!"�� #
$���!"�� #
$��,,,,,,,,        ��&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)�                          --------        �$�+�$�+�$�+�$�+�$�+�$�+�$�+�$�+  

����� ������ ौ� �,
��- -.������� ������ ौ� �,
��- -.������� ������ ौ� �,
��- -.������� ������ ौ� �,
��- -.������� ������ ौ� �,
��- -.������� ������ ौ� �,
��- -.������� ������ ौ� �,
��- -.������� ������ ौ� �,
��- -.��,,,,,,,,        ��&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)�                                --------        ��ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः�  
��� �0������1 ौ� ���� �0������1 ौ� ���� �0������1 ौ� ���� �0������1 ौ� ���� �0������1 ौ� ���� �0������1 ौ� ���� �0������1 ौ� ���� �0������1 ौ� �-���� 
2�-���� 
2�-���� 
2�-���� 
2�-���� 
2�-���� 
2�-���� 
2�-���� 
2�,,,,,,,,        ू������ू������ू������ू������ू������ू������ू������ू������,,,,,,,,        �0������1�. ���)��0������1�. ���)��0������1�. ���)��0������1�. ���)��0������1�. ���)��0������1�. ���)��0������1�. ���)��0������1�. ���)�        --------        ��ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः�  
����1 ौ� )आ���4�� �0) ����1 ौ� )आ���4�� �0) ����1 ौ� )आ���4�� �0) ����1 ौ� )आ���4�� �0) ����1 ौ� )आ���4�� �0) ����1 ौ� )आ���4�� �0) ����1 ौ� )आ���4�� �0) ����1 ौ� )आ���4�� �0) ((��)��)��)��)��)��)��)��)))  ू������ू������ू������ू������ू������ू������ू������ू������,,,,,,,,        �4
) 5� 6�.��6���4
) 5� 6�.��6���4
) 5� 6�.��6���4
) 5� 6�.��6���4
) 5� 6�.��6���4
) 5� 6�.��6���4
) 5� 6�.��6���4
) 5� 6�.��6��                --------        ��ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः�  
�$�+ ौ� ��ू�� 7894)�$�+ ौ� ��ू�� 7894)�$�+ ौ� ��ू�� 7894)�$�+ ौ� ��ू�� 7894)�$�+ ौ� ��ू�� 7894)�$�+ ौ� ��ू�� 7894)�$�+ ौ� ��ू�� 7894)�$�+ ौ� ��ू�� 7894),,,,,,,,        ू������ू������ू������ू������ू������ू������ू������ू������,,,,,,,,        ��&'( ��)� 5� 6�.��6����&'( ��)� 5� 6�.��6����&'( ��)� 5� 6�.��6����&'( ��)� 5� 6�.��6����&'( ��)� 5� 6�.��6����&'( ��)� 5� 6�.��6����&'( ��)� 5� 6�.��6����&'( ��)� 5� 6�.��6��                        --------        ��ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः�  
���:�� ू���:�� ू���:�� ू���:�� ू���:�� ू���:�� ू���:�� ू���:�� ू........99999999........ौ� �<��- �=म8)ौ� �<��- �=म8)ौ� �<��- �=म8)ौ� �<��- �=म8)ौ� �<��- �=म8)ौ� �<��- �=म8)ौ� �<��- �=म8)ौ� �<��- �=म8),,,,,,,,        ू������ू������ू������ू������ू������ू������ू������ू������,,,,,,,,        �2�9? ः�<�2�9? ः�<�2�9? ः�<�2�9? ः�<�2�9? ः�<�2�9? ः�<�2�9? ः�<�2�9? ः�< ) �@ )) �@ )) �@ )) �@ )) �@ )) �@ )) �@ )) �@ )                        --------        ��ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः���ः�  
�0�0�0�0�0�0�0�0�A-ःश��A-ःश��A-ःश��A-ःश��A-ःश��A-ःश��A-ःश��A-ःश�        ौ� ौ� ौ� ौ� ौ� ौ� ौ� ौ� ))50�<� �<C ��))50�<� �<C ��))50�<� �<C ��))50�<� �<C ��))50�<� �<C ��))50�<� �<C ��))50�<� �<C ��))50�<� �<C ��, , , , , , , , ��&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)���&'( ��)�                                ––        ��ः� �A(���ः� �A(���ः� �A(���ः� �A(���ः� �A(���ः� �A(���ः� �A(���ः� �A(�  

  
  

��
����
����
����
����
����
����
����
��        : : : : : : : : ौ�ौ�  �A�5�ू�� ���8)�A�5�ू�� ���8)  
        

ू���ू���ू���ू���ू���ू���ू���ू��� ,,,,,,,,         ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��
����
����
����
����
����
����
����
��        �E��E��E��E��E��E��E��E�        �����F�����F�����F�����F�����F�����F�����F�����F        
���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G  

�E�E  ����H �����H �  ौ�ौ�  I��� 
894)I��� 
894)  
�E�E  ����H �����H �  ौ�ौ�  �-��-�  5ः�.)5ः�.)  
��..�<� <..ौ�ौ�  �H ं�50�<��H ं�50�<�  7<KL7<KL  
��..�<� <..ौ�ौ�  ��ः�����ः���  EM�EM�  
��..�<� <..ौ� ��H� N�ँ �ौ� ��H� N�ँ �������  
����..�=�= ..ौ�ौ�  ी <�ी <�  �
�.ट�
�.ट  
��R�<ट���R� <ट�  �
�4ट��
�4ट�  ौ�ौ�  �-<���-<��  �<�4�,�<�4�,  
���)����)�  �0�.7��0�.7�  ौ�ौ�  N��<�N��<�ू��ू��  �
�.ट�
�.ट          

        

S�N�TS�N�TS�N�TS�N�TS�N�TS�N�TS�N�TS�N�T        ::::::::        ौ�ौ�  S����S����  AU���4AU���4         
  

�5�5�5�5�5�5�5�5बWबWबWबWबWबWबWबW        �E��E��E��E��E��E��E��E�        �����F�����F�����F�����F�����F�����F�����F�����F        ���(���(���(���(���(���(���(���(�,0G�,0G�,0G�,0G�,0G�,0G�,0G�,0G        
�9�9..ौ�ौ�  ��50�<���50�<�  Eऽ�Eऽ�  
���)����)�  �0�.7��0�.7�  ौ�ौ�  �H ं�50�<��H ं�50�<�  ौ4Yौ4Y  

�<ि��<ि��<ि��<ि��<ि��<ि��<ि��<ि�        �E��E��E��E��E��E��E��E�        ����������������������������������������        ���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G���(�,0G    
�<ि� ����H � ौ� 7�� ��8
�4� <ि� ����H � ौ� 7�� ��8
�4  
�<
�S[-��<
�S[-�  ौ�ौ�  ��\��\  ौ4Yौ4Y  
������������  5<�5[]9�5<�5[]9�  ौ�ौ�  ��<����<����������  ौ4Yौ4Y  
������ 5<�5[]9� ौ� �4-�� �0-�������� 5<�5[]9� ौ� �4-�� �0-��  
������������  0404^
�^
�  ौ�ौ�  �<)�������<)������  �0-���0-��  
������������  ू4����ू4����  ौ�ौ�  ��4�ि�<����4�ि�<��  5ळ(��5ळ(��  
������������  ू4����ू4����  ौ�ौ�  �.7ू���.7ू��  
.E�4)
.E�4)  
������������  ��`���`�  ौ�ौ�  ����)����)  5�)�.ट,5�)�.ट,  
�0���0��  �9-[���9-[��  ौ�ौ�  ������  5ळ(��5ळ(��  
5<��[]9�5<��[]9�  ौ�ौ�  ������������  S94)S94)  
5<��[]9�5<��[]9�  ौ�ौ�  ������  �a)4�a)4  
�@�4ट�@�4ट  ू4����ू4����  ौ�ौ�  �.S�.S  ��a�4)��a�4)  
��
.A-ट���
.A-ट�  ौ�ौ�  ू��)�< ��,ू��)�< ��,  )��\�4)��\�4  
ू4����ू4����  ौ�ौ�  �4 ��50�<��4 ��50�<�  ��ट8)��ट8)  
5<��[]9�5<��[]9�  ौ�ौ�  �'�<�ू���'�<�ू��  �<�4�,�<�4�,  
���)����)�  �0�.7��0�.7�  ौ�ौ�  �.���.��  (8��,(8��,  

    

N��S� �N��S� �N��S� �N��S� �    [-)�0G5ट[-)�0G5ट[-)�0G5ट[-)�0G5ट    ��
����
����
����
��    �E��E��E��E�    ूbूbूbूb    S!S!S!S!    ��������    ������������        
ू�A��ू�A��ू�A��ू�A��    ��������������������    / / / / d�4�0Gd�4�0Gd�4�0Gd�4�0G    

N��4� [-)�N��4� [-)�  		  

��� [-)�
��� [-)�    �    �      
�=�<1�=�<1  1100    
[-)�[-)�  �=�=. . gg  33    
[-)�[-)�  �=�=. . ��  1010    
[-)�[-)�  �=�=. . ��  99    
[-)�[-)�  �=�=. . jj  1100    
[-)�[-)�  �=�=. . 		  2020  
[-)� �=[-)� �=. . ll  55  
6�) [-)�6�) [-)�  66    
�,��,�//54�,� d�4�54�,� d�4�  1122  
���o�� d�4����o�� d�4�  11    
  

-��-��  9494   



 

 

�4
)�4
)�4
)�4
)    ����������������    
�ऽ��
�ऽ��
�ऽ��
�ऽ��     
�qg	�qg	�qg	�qg	    �)�4AE�)�4AE�)�4AE�)�4AE    �qlr�qlr�qlr�qlr    �)�)�)�)    ��.-�����.-�����.-�����.-���     

ूूूू�A���A���A���A��     

�����0G�����0G�����0G�����0G�.�.�.�.    ���=म0���=म0���=म0���=म0     
N���7�N���7�N���7�N���7�    d���d���d���d���     

        �7s�H ��7s�H ��7s�H ��7s�H �     
6U�6U�6U�6U�    E]9E]9E]9E]9    
<ः��0G
<ः��0G
<ः��0G
<ः��0G    �5बW��5बW��5बW��5बW�    \�F\�F\�F\�F    tttt 

 
��^���^���^���^�    KKKK....				,	qq	qq	qq	qqtttt– 

 

[�4
[�4
[�4
[�4    2#C2#C2#C2#C    

� �4
)�4
)�4
)�4
)    ����������������    
�ऽ�
�ऽ�
�ऽ�
�ऽ�    �5बW�5बW�5बW�5बW    �+�+�+�+, ��&'(��&'(��&'(��&'(    ��)���)���)���)� 
� ������������������������    ��-��-��-��-    �4
)�4
)�4
)�4
), ��&'(��&'(��&'(��&'(    ��)���)���)���)�    6�4u�6�4u�6�4u�6�4u�    S��S��S��S��    
� ��&'(��&'(��&'(��&'(    ��)���)���)���)�    5�5�5�5�    6666�.��6���.��6���.��6���.��6��, �456�456�456�456    S��S��S��S��    

��������    
�ऽ��.
�ऽ��.
�ऽ��.
�ऽ��.    [-)���4��[-)���4��[-)���4��[-)���4��    #v��#v��#v��#v��    7�<�
7� <�
7� <�
7� <�
��������    �����<�������<�������<�������<��    7�<�
�:\w7�<�
�:\w7�<�
�:\w7�<�
�:\w    
    ��������    5<)4Nट�5<)4Nट�5<)4Nट�5<)4Nट�    �q��q��q��q�...  ......  ......  ......  ...    ....   ....   ....   ....   gggg    ����    ����, , , , 
HY
HY
HY
HY    ................    

((((�)�)�)�))  ()  ()  ()  (�N0��N0��N0��N0�))))    
#�0����w#�0����w#�0����w#�0����w    ��������    5<)4Nट�5<)4Nट�5<)4Nट�5<)4Nट�, , , , �q��q��q��q�gggg, , , , ������������    – gggg, , , , 
HY
HY
HY
HY    gqgqgqgq    



    

��������........A-A-A-A-A-A-A-A-........��������........�=�=�=�=�=�=�=�= . . . . . . . . �r�r�r�r�r�r�r�rttttttttqjrqjrqjrqjrqjrqjrqjrqjrttttttttq	qq	qq	qq	qq	qq	qq	qq	q  
    

   

��&'( ��)�)7�� ��0�� ��)�0G 6�= ��� ��N�� 
����0G� �����0,�C7 �4�म0,0G�. �< �! 7<��., #-��, � 
�<z� S6 ��&'( ��)�, ू�� �������. ��-� �A(�)�� 
�04�. 

Toll Free Number 

gllqgllqgllqgllqÑÑÑÑqgqgqgqgÑÑÑÑ������������ÑÑÑÑ								 
 

�  

[�4) 24[�4) 24[�4) 24[�4) 24 7777���� 
cjscomplain@supremecourt.gov.np  

� ��
��  7�� �N��4 \ t 

 
  
  

  
  
  
  
  

��^���^���^���^���^���^���^���^�        GGGGGGGG........g	g	g	g	g	g	g	g	tttttttt––  
  

�<ि�w�<ि�w�<ि�w�<ि�w�<ि�w�<ि�w�<ि�w�<ि�w                ��&'(��&'(��&'(��&'(��&'(��&'(��&'(��&'(        ��)���)���)���)���)���)���)���)�  \
E�\
E�\
E�\
E�\
E�\
E�\
E�\
E�,,  ���0
����0
����0
����0
����0
����0
����0
����0
�,,  �2�9?�2�9?�2�9?�2�9?�2�9?�2�9?�2�9?�2�9?        tttttttt 



 

i 

�������� 
बबबब....
��������....    

����������������    ����////������������    �������� 

��������������������    ��������������������    1111----3333    
1111.... ��ू��� 

� �!�� 

"#$�%�  &'& (! "#$'��) ��. 
��*#+', '���-��, ��+� 
#.���� �+ 

2222.... ��ू��� 
� �!�� 

"#$�%� ����� /�ः+,�� ��. 
ू$�. (ऽ� +2�  3(ऽ4��5', 
'���-��� �+ 

3333.... ��ू��� 
� �!�� 

3���(ि 78�� ��. ू$�. (ऽ� 
+2�  3(ऽ4��5', 
'���-��� �+ 

4444.... ��ू��� 
� �!�� 

�9�� '� ��� ��. ू$�. (ऽ� 
+2�  3(ऽ4��5', 
'���-��� �+ 

5555.... ��ू��� 
� �!�� 

�: ��'� ं� <��� ��. 
ू$�. (ऽ� +2�  3(ऽ4��5', 
'���-��� �+ 

��- �������- �������- �������- ����� 3333----4444    
6666.... "�� ��. !�./:�!&� ौ�� ��. '� ं�/:�!&� 

ौ�� 

���&% ��������&% ��������&% ��������&% ����� 4444----7777    
7777.... @��AB� 

3<�,�� 
��. 

C.(!)!��� ��!�� �+ ��. 
�� .����� ��!� 

8888.... /'�ऽ 
#�<+ 

!+�- /!� 

<Dू��! <#+�8� ��. 
�(िू��! <#+�8�� �+ 

9999.... � �!�� ौ� �:�) ��'�� +2� E�. 
#. �-� ��E�B #8#E�. 
'���-��, �F�) �������� ��. 
 &#. ��: 

10101010.... .� ���) :����  2�� B� ��. /��'� ं� 
+&3G�H  B� 

11111111.... /(!) 
ू����'�� 

"�+� !�:��', :' �   +� 
!�:�� ��.  :�.B�)� ू:�) 
��I, /����&, '�J �8K� �+ 

12121212.... ��ू��� 
� �!�� 

��+/:�!&� <ऽ� ��ऽ� ��. 
3�L�� ू���. '���-��, '& ँ � 
�-+� �+ 

13131313.... ������� <Dू��! <#+�8� ��. 
�(िू��! <#+�8�� �+ 

��������������������    .�.�.�.�. . . . NNNN    7777----8888 

14141414.... /(!) 
ू����'�� 

"#$�%� P! ,! ौ�� ��. B�: 
 (ऽ���� �+ 

15151515.... ��ू��� ��$&��  ��# Q�.�� �+ ��. 
�R,B  (ऽ���� �+ 

��������������������    .�.�.�.�. . . . SSSS    8888----10101010 

16161616.... "�� �,����  �7$�) ��.  �@&��  
�7$�) 

17171717.... "��/(8� 
�AB� /(8� 
B4��UV  

B,��(!ू��!  �BW�� ��. 
B���ू��!  �BW�� 

18181818.... /(!) 
ू����'�� 

 :�� #��: �,8� ��. .��� 
��'�� 

19191919.... '+-X� 
Y��. 

.��� ��'�� ��. /�� & EZ� 
� �[� ��!�� �+ 

20202020.... ��ू��� 
� �!�� 

�&��� .�:�\� ��. ू$�. (ऽ� 
+2�  3(ऽ4��5', 
'���-��� �+ 

��������������������    .�.�.�.�. . . . ]]]]    10101010----13131313 

21212121.... ��ू��� 
� �!�� 

'� ं�/:�!&� "#$'��) ��. ौ� 
E�# �&$�� '���-��, 
'�J �8K� �+ 

22222222....  ,:) 
ू ��ऽ 
�UV  

/�/&��  �^8� ��. <��+� 
'� �\ 
 
 



 

ii 

23232323.... _W ��� 
/!� 

���/��� ���+ "�:� ��. 
�. #+!��� !&��#$.� �+ 

24242424.... �,+�:� 
"ः2��� 
#.ः��', 

C$�� � ] 
.�. ".&���� 

�UV  

� �� ��: +��) ��. _7!�� 
��: +��) 

25252525....  ,�: 
.� ���) 

!  &+ &��� ��. B&J` ��ः2�. 
��<� '���-��, #ऽ &��[� 
'�J �8K 

26262626.... '+-X� 
Y��. 

EB+��� \&8& ��. .��� 
��'�� 

27272727.... ��ू��� 
� �!�� 

E� ��� ��# Q�.� ��. '� �� 
��'�� /Wa ' '� (ि)� 
'���-��� �+ 

��������������������    .�.�.�.�. . . . bbbb    13131313----17171717 

28282828.... .&B 
E(��� 
 :��� 

.�����ू��! � �- ��. ौ� 
B���!) �(\�ू�����, 
 <.\,� '�J �8K 

29292929.... Bc8�  ��) 
<�B #/बd 

�� '� ं� �7$�) ��. .��� 
��'�� 

30303030.... ��ू��� 
� �!�� 

�&��  ^8� ��. B���'&  �� 
���� �+ 

31313131.... ��ू��� 3��ू��! C���- ��. �:�) 
��'��  (ऽ���� �+ 

32323232.... �/�-ः+� 
�,�) 

.��� ��'�� ��. 3�+�(ि 
��:� �+ 

33333333.... ��ू��� ��.,!'&  �� ��e��� ��. 
�� �(� ू���.  (ऽ���� �+ 

34343434.... ��B& f�$ 
<W�, 

�:�,�. 

.��� ��'�� ��. ��� & �� � 

35353535.... '+-X� 
Y��. 

.��� ��'�� ��. � &L:�g 
�7$�)� �+ 
 

36363636.... '+-X� 
Y��. 

'�  ��.'. ��. .��� 
��'�� 

��������������������    .�.�.�.�. . . . hhhh    17171717----25252525    
37373737.... #.��$�k� 

� �!�� 
E�ं '&  �� 2�� B� ��. 
���/:�!&� B&lH� �+ 

38383838.... #.��$�k�  .,�   W#2� /�:&. ��. 
�����(ि m�  W#2� /�:&. 

39393939.... #.��$�k� 
� �!�� 

3�L�� ��'�� �# #+', 
'���-��, �F�) ��. ���-n� 
,Lश) _ - ू�.#�. � �+ 

40404040.... #.��$�k� 
� �!�� 

:4�.�����  ^8� ��. 3�L�� 
3��� '���-��,  :,I�)� �+ 

41414141.... #.��$�k� 
� �!�� 

#���'&  ��) ��!� ��. 3�L�� 
3��� '���-��, $.&��� �+ 

42424242.... ���� � �!�� .(!&#��: $� � ��.  ��,+ 
'���-��, !�� &-��� �+ 

43434343.... #.��$�k� 
� �!�� 

ू'�� ौ�� ��. ः2�.�� ��'�� 
 (ऽ���, #��:!�/��� �+ 

44444444.... #.��$�k� ँ�� '� ं� ौ�� ��. ौ��'&  �� 
� �-� �+ 

45454545.... #.��$�k� 
� �!�� 

�3�- � B&lH ��. B,<�- 
8�p� �(\ /Wa ',  &+�)�8', 
'�J �8K� �+ 

46464646.... #.��$�k� .�����ू��! "��-� ��. 
!��.����� EZ� !��.����� 
ौ�� 

47474747.... ��ू��� 
� �!�� 

ौ�+� �7$�) ��. :�\K8� 
#� �(\ �R,B #�# \�8� �+ 

48484848.... ��ू��� "#$�%� \)'�ू��! ,<��� 
��. .��� ��R&+ ू�#$'��, 
�&<q+ ��<�� �+ 

49494949.... #.��$�k� 
� �!�� 

B���!I 78��� �+ ��. ौ� 
�:'��) ��ः2� #�. � &.�, 
/P!-��� �+ 

50505050.... ��ू��� 
� �!�� 

Br�/:�!&� /&s�2,'d ��. 
'�#�'� #.G.  �e�# ' 
��R���� �+ 



 

iii 

51515151.... ��ू��� 
#.��$�k� 

#�����  <�\' ��. 3�L�� 
ू���. '���-��, /�V'� � �+ 

52525252.... � �!�� �(+��  2�l� �+ ��. 3�L�� 
ू���. '���-��, /�V'� � �+ 

53535353.... "�� ��. �'G/� ���- ��. taQ& ���- 
54545454.... '+-X� 

Y��. 
�� & .���) (! �g) ��. .��� 
��'�� 

55555555.... � �!�� �� �<. '&  u ��. ���!� 
���*� ू�2# ' ��R���'� 
ू$�.�e��'� �+ 

��������������������    .�.�.�.�. . . . vvvv    25252525----26262626 

56565656....  �.� 
�� � 

B,/x-.��� .' u� �+ ��. 
���y.� .' u'd ���3�'� 
' �� .' u 

57575757.... �G/($ 
��zQ�! 

B,/x-.��� .' u� �+ ��. 
' �� .' u 

58585858.... "�� ��. ��.�[� ����)��� �+ ��. 
_B&.�'&  ��)  ^8�� �+ 

{'�{'�{'�{'�    ��������������������    26262626----22228888 

59595959.... ��ू��� l��) #/y� �+ ��. �&'��� 
#/y� �+ 

60606060.... ��ू��� ���'&  �� ��: ��. ���- .��� 
ू�.#�. � �+ 

61616161.... ��ू��� 
� �!�� 

���& ��g ��. B�:  (ऽ���� �+ 

62626262.... ��ू��� 8G/�'&  ��) ��. J'& �) ��. 
3�L�� �. "#$'� +, 3�L�� �. 
'���-��, �,L�� �+ 

63636363.... ��ू��� 
� �!�� 

��  �#+- ��!� ��. ू$�. (ऽ� 
+2�  3(ऽ4��5', 
'���-��� �+ 

64646464.... ��ू��� .�/:�!&� '�'| ��. 
 :��/:�!&� #��:� �+ 

�)+�)+�)+�)+/////��)+ C!��/��)+ C!��/��)+ C!��/��)+ C!��    29292929----32323232 

65656565.... JB�    ��ं�&ू ��! ��e���� �+ ��. 
.��� ��'�� 

66666666.... /c�'H 
'��� 

/��.�#��: @+u� �+ ��. .��� 
��'�� 

67676767.... /c�'H 
'���    

l/� �,�� ��. .��� ��'�� 

68686868.... E(��� 
�,�) 
WJ��) 

<& ���  &(���)� �+ ��. 
.��� ��'��� �+ 

69696969.... �(��(+& 
�,�) 

3�'��) 

��  ��� ��g/� ��. .��� 
��'�� 

70707070.... /c�'H 
'��� 

�,B�(िू��! ौ�� ��. .��� 
��'�� 

71717171.... ��ू��� E,���� E^8��) ��. ू$�. (ऽ� 
+2�  3(ऽ4��5', 
'���-��� �+ 

"(+4�  C!��"(+4�  C!��"(+4�  C!��"(+4�  C!��    32323232 

72727272.... ��ू��� <& �ू��! "��-� ��. 3��� 
 (ऽ���� �+ 

 



 

iv 

��~z���~z���~z���~z�    "!��+'�"!��+'�"!��+'�"!��+'�    #.�# +#.�# +#.�# +#.�# +    ू'��.:lू'��.:lू'��.:lू'��.:l    

 

� ��~z� "!��+ /&���\. (�3�') 
� .��� '�.�. #ऽ'� ( �#�') 
� ����B+ .��� ��म:, S�v]  
� ����B+ .��� ��म:, S�vv  
� ����B+ .��� ������� ��'�., S�v� (S�Nh ���!�3< S�v� "�,� "��G )  

 

  E�B N :  ���W$�#.' '�.�. 
  E�B S :  ���-�#.' ��,'�� 
  E�B ] :   �.� "#$'�� +2� �W�r' (��� 
  E�B b :  !���.� '�.�.� �G3I  
  E�B h :  !���.� '�.�.� �4���4�'  
  E�B v :  _7�!��) '�.�.� ��'�� ��!)  

  E�B � :  _7�!��) '�.�.� !&#.�� ��!) 
  E�B � :  '��-��#$ '�.�.� !���.�  
  E�B � :  '��-��#$ '�.�.� _7�!��) 
  E�B N� :  �R,B, ��3�Y� � '� 
  E�B NN :  ��*���' ' -���) 
 
 

� (����#�'�', !,ॐ, ��.�#+' �,�.� (C�#$') 
� ��~z� "!��+ ����-' ू#+��!. (����-') 
� ��~z� "!��+'� '� :) #.�-�:l', "aम��� ".&��! (����-') 

 

o "aम��� ".&��! S��] (Volume I) 

o "aम��� ".&��! S�N� (Volume II) 

o "aम��� ".&��! S�NN (Volume III) 

o "aम��� ".&��! S�NS (Volume IV) 

o "aम��� ".&��! S�N] (Volume V) 

 

� .��� '�.�. #ऽ'�, �. '�.�. <^8 ''' (�.!, ����, l��, C!��, _& �',\-'� #.�-�� �+) 

� "!��+�G/($� #.� ���) ÷ #.!q 3�'� ÷ (����$�� C������:+� 
� \��&� �ऽ, (����-') 



1

सव��च अदालत बलेु(टन २०७१, असार - १

िवशेष इजलास

१
स.का.म.ु$.%ा. &ी दामोदर$साद शमा+,  मा.%ा.
&ी रामकुमार $साद शाह र मा.%ा.&ी $काश 
व/ी, ०७०-WS-००३९, उ5ूषेण परमादेश, 

अ<धव>ा मकुु@द अ<धकारA (व. राBप<तको 
कायाEलय,शीतल <नवाससमेत
 नेपालको अ@तGरम सं(वधान, २०६३ 
को धारा ६९ को उपधारा (१) बमोिजम 
मि@ऽपGरषOका अPयQले सं(वधानसभाको प(हलो 
बैठक बोलाउने गरA परमादेशको आदेश माग 
गरेको ूःततु Gरट <नवेदनमा नेपाल राजपऽ खZड 
६३, अ<तGर>ा\ २७, <म<त २०७०।९।२७ 
मा ूकािशत ^यवःथा(पका संसद सिचवालयको 
सूचनामा मि@ऽपGरषOका अPयQ िखलराज रेaमीबाट 
<म<त २०७०।१०।८ गते बधुबारका cदन 
अपरा@ह ३:०० बजे अ@तराE(Bय सeमेलन के@ि, 

नयाँ बानेhरमा सं(वधानसभाको प(हलो बैठकको 
आ^हान भएको देिखदँा <नवेदकले माग दावी 
गरेअनसुारको कायE सeपj भइसकेको देिखएकोले 
यस अदालतबाट <नवेदन मागबमोिजम परमादेश 
जारA गGररहन ुपरेन । ूःततु Gरट <नवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अ<धकृत: िशवूसाद खनाल
कemयटुर: (वकेश गरुागाn
इ<त संवत ्२०७० साल पसु २९ गते रोज २ शभुम ्।

२
स.का.म.ु$.%ा. &ी दामोदर$साद शमा+, मा.%ा.
&ी िगरीश च3 लाल र मा.%ा.&ी सुशीला 
काक4, ०६८-WS-००७८, उ5ूषेण परमादेश, 
अ<धव>ा राजीव बाःतोला (व. ूधानम@ऽी तथा 
मि@ऽपGरषOको कायाEलयसमेत

 जनु ू<तpानमा शेड य<ुनयन दताE गराउन 
खोिजएको हो सो ू<तpानमा रहेको जeमा 
कमEचारA संrयाको २५ ू<तशत सदःय संrया 
परु ्याएमा ू <तpानःतरको य<ुनयन दताE गनE स(कने 
गरA शेड य<ुनयन  ऐन, २०४९ को दफा ३ को 
उपदफा ४ तथा दफा ७ को खZड (ख) ले ःपw 
^यवःथा गGरसकेप<छ संघ संगठन दताE गनE र 
सzालन गनE पाउने अ<धकार कुिZठत गरेको भj 
न<म{ने ।
 ू<तpानमा कायEरत ् कमEचारA वा 
कामदारह|को जeमा संrयाको २५ ू<तशत 
सदःय संrया परु ्याएका अवःथामा ू <तpानःतरको 
य<ुनयन दताE गनE स(कने गरA शेड य<ुनयन ऐन, 

२०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा ७ को 
खZड (ख) मा भएको ̂ यवःथाले संघ संःथा खो{ने 
वा शेड य<ुनयन खो{ने हकमा कुनै (क<समको 
ब@देज नगरेको हुँदा शेड य<ुनयन ऐन, २०४९ 
को दफा ३ को उपदफा ४ तथा ७ को खZड 
(ख) को ^यवःथा नेपालको अ@तGरम सं(वधान, 

२०६३ को धारा १२(३)(घ) र ३०(२) सँग 
बािझएको भj न<म{ने हुँदा ूःततु <नवेदन खारेज
हनेु ।
इजलास अ<धकृत: दAपक ढकाल
कemयटुर: (वकेश गरुागाn
इ<त संवत ्२०७० साल असार १३ गते रोज ५ शभुम ्।

३
स.का.म.ु$.%ा. &ी दामोदर$साद शमा+, मा.%ा. 
&ी िगरीश च3 लाल र मा.%ा.&ी सुशीला काक4, 
०६८-WS-००८४, उ5ूषेण परमादेश, (हमेशकृंण 
खरेल (व. ूधानम@ऽी तथा मि@ऽपGरषOको 
कायाEलयसमेत
 अदालती ब@दोवःतको २०८ नं. 

को ^यवःथाबाट आरो(पत ^यि>लाई ू<तवाद 
गनE आ�नो हकमा ूमाण ूःततु गनEबाट 
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रो(कएको नभै उ9 :यवःथाले ू?तवाद 
नगनA पCहEका सFदभGमा माऽ पनुरावेदन 
नलाJने भनी :यवःथा गरेको देिखएको 
छ । ू?तवाद नगनA पCको सFदभGमा समेत 
Fया(यक ?नंकषGमा पJुनपनA अवःथामा वादR 
पCबाट ूःततु भएका ूमाणहE एवम ् मUुाको 
?नणGय गनुGपनA (वषयको सVबFधमा बXुनपुनA 
ूमाणको मूZया[न एवम ्परRCण गनुGपनA नै हFुछ 
तर ःवे�छाले ू?तवाद नै नगरR बःने पCको 
सVबFधमा ?नजको नाउँमा जारR भएको समा:हान 
इतलायनामा रRतपूवGकको भए नभएको हेरR Fयाय 
?नEपण गनुGपनA भए प?न जनु पCले ःवे�छाले 
ू?तवाद नगरR बसेको छ _यःतो पCलाई 
पनुरावेदन गनA अवसर ूदान गनaपनA कुरालाई 
कायG(व?धगत Fया(यक ू(बयाको c(dले समिुचत 
माe नस(कने ।
 अदालती बFदोवःतको २०८ नं. 

अनसुार पनुरावेदन नलाJने :यवःथा ःवे�छाले 
ू?तवाद नगनA पCहEको सVबFधमा भएको र 
_यसबाट मUुामा बXुनपुनA ूमाण बXुनपुनA भeे 
नभै सVबिFधत ूमाणहEको मूZया[नबाट Fयाय 
?नEपण गनुGपनA कुरामा एवम ् ःव�छ सनुवुाइ 
हनुपुनA कुरामा समेत बाधा पगेुको नदेिखनाले 
कायG(व?धगत कानूनलाई :यविःथत गनG भएको 
उ9 :यवःथालाई बदर गनGपनA भनी परेको 
?नवेदन दावीअनसुार उ_ूषेण आदेशस(हतको 
jरट जारR गjररहन परेन । ?नवेदन दावी खारेज 
हनेु ।
इजलास अ?धकृत: दRपक ढकाल
कVnयटुर: (वकेश गरुागाo
इ?त संवत ्२०७० साल असार १३ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�ा. �ी क�ाण �े�, मा.�ा. �ी िगरीश च� 
लाल र मा.�ा.�ी सुशीला काक�, ०६९-WS-

००१९, उ_ूषेण परमादेश, िशवचFि पौडेल (व. 

ूधानमFऽी तथा मिFऽपjरषwको कायाGलयसमेत
 पेसा तथा रोजगारRको ःवतFऽता 
सं(वधानूदx मौ?लक हक एवम ् कानूनyारा 
:यविःथत कानूनी हक भएकोमा आम नागjरकको 
(हतअनकूुल बनाउन वा :यवसायसँग ?सधै 
सVबFध रहेको (वषयमा ?नयमन गनG बाहेक 
अFय कुनै संःथाको सदःयतासँग जोडेर पेसासँग 
ःवतFऽतालाई हःतCेप गनG न?मZने ।
 पेसागत संगठनको Eपमा संःथा(पत उ9 
नेपाल ?नमाGण :यवसायी महासंघको सदःयता 
?लने वा न?लने भeे कुरा सVबिFधत :यवसायीको 
ःवेि�छक अ?धकार हो । अनसूुचीको :यवःथा 
हेरफेर गनGस}ने अ?धकारको नाममा ?नमाGण 
:यवसायी महासंघको सदःयता बा~या_मक हनेु 
शतG थप गरR ?नमाGण :यवसायी इजाजतपऽ 
नवीकरण नगनA ूायोजन गनुG कानूनसVमत ्माe 
नस(कने । 
 नेपाल राजपऽ ख�ड ६२, सं�या ६, 

भाग ५ ?म?त २०६९।२।८ मा नेपाल सरकार, 

भौ?तक योजना तथा ?नमाGण मFऽालयको सूचनामा 
नेपाल सरकारले ?नमाGण :यवसाय ?नयमावलR, 
२०५६ को ?नयम २१ ले �दएको अ?धकार 
ूयोग गरR सोहR ?नयमावलRको अनसूुची–५, 

ख�ड ५ को स�ा ख�ड ५(क) नेपाल ?नमाGण 
:यवसायी महासंघको सदःयता नं. र (ख) 
नवीकरण ?म?त भeे राखी हेरफेर गरेको सूचना 
नेपालको अFतjरम सं(वधान, २०६३ को धारा 
१२(३)(च) सँग बािझएको हुँदा उ9 सूचना 
ूारVभदेिख नै उ_ूषेणको आदेशyारा बदर हनेु  
ठहछG । साथै ?नवेदक िशवचFि पौडेलको ?नमाGण 
:यवसायसVबFधी इजाजतपऽ नवीकरणका ला?ग 
ूच?लत कानूनबमोिजम पूरा गनुGपनA अFय ू(बया 
पूरा गरेको भए ?नमाGण :यवसाय इजाजतपऽ 
नवीकरण रो�ा भएको ?म?तदेिख नै लागू हनेु गरR 
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नवीकरण ग6र7दन ु भनी (वप:ी िज=ला (वकास 
स>म>त तनहुँका नाममा परमादेश जारC हनेु ।
इजलास अ>धकृत: िशवूसाद खनाल
कKLयटुर: रान ुपौडेल
इ>त संवत ्२०७० साल पसु १८ गते रोज ५ शभुम ्। 

५
मा.�ा.�ी क�ाण �े�, मा.�ा. �ी तक� राज भ� 
र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु काक�, ०६८-WS-

००२२, उWूषेण परमादेशसमेत, सूयZ नेपाल ूा.
>ल.को तफZ बाट अ>धकारूा\ ऐ.का महाूब^ध 
स_ालक स`ीव केशवा  (व. ूधानम^ऽी तथा 
मि^ऽप6रषcको कायाZलयसमेत
    सतुdज^य पदाथZ (>नय^ऽण र >नयमन 
गनf) ऐन, २०६८ मा उि=लिखत अ>धकांश कानूनी 
hयवःथा सावZज>नक ःवाःjयको प:मा ग6रएको 
देिखएको र Wयसको कायाZ^वयनबाट उlोगहm 
वा उWपादकहmमा केहC ूा(व>धक ू(बयाWमक र 
जनःवाःjयका सरोकारज^य मापदoडहmले गदाZ 
क>तपय ू>तकूल hयवहा6रक क7ठनाई आउने 
कुराको >नवेदकले िजकsर >लएप>न ^या(यक 
पनुरालोकनमाफZ त ्असंवैधा>नकताको ूu बाहेक 
अ^य औिचWयको ू uमा ू वेश गरC हेनZ >म=नेसमेत 
नदेिखने । 
 समाजको पछौटेपन, ःवाःjयू>तको 
सचेतनाको अभाव तथा यवुा पःुताबीच सतुdज^य 
पदाथZ सेवनको बxदो आकाy :ाका कारण यःता 
वःतहुmको ूयोग र उपभोगसमेत 7दनान7ुदन 
बxदै छ । स>ुतZज^य पदाथZको उपयोगमा 
कमी, ःवाःjयू>तको सचेतना, स>ुतZज^य पदाथZको 
सेवनबाट परेको असरका बारेमा ःथानीयःतरमा 
सचेतनाका प: कमजोर छन ्। यःतो 7दनान7ुदन 
बxदो समःयालाई सKबोधन गनुZ राzयको अहम ्
दा(यWव हनु आउँछ ।यो उदासीनतालाई बोकेर 
बःन ु राzयको >नरCहता हो भने सवZसाधारणको 
ःवाःjय (हतलाई {यानमा राखी लागू ग6रएको 

उि=लिखत ऐनको कायाZ^वयन रो|न चनुौती 7दन ु
आफ} मा उदेकला~दो र हाःयाःपद हनेु ।
 स>ुतZज^य पदाथZ (>नय^ऽण र >नयमन 
गनf) ऐन, २०६८ को दफा १(२), ७(१)
(क) ८(१), ९(१), ११(१)(३), १७(५)(ख) 
नेपाल सरकार, ःवाःjय म^ऽालयबाट जारC 
स>ुतZज^य पदाथZको ब�ा, Lयाकेट, र ्यापसZ, पेटC तथा 
पासZल,  Lयाकेिजy मा चेतावनीमूलक स^देश र 
िचऽ छाLने तथा अ(�त गनf >नदf िशका, २०६८ 
एवम ् सतुdज^य पदाथZ (>नय^ऽण र >नयमन 
गनf) >नयमावलC, २०६८ को >नयम ३(२)
(ग) र ३(४), ५, ६(क), ७, ८(१)(क) र (ख), 

९, ११(१)(ख), १३, १५(च), १८ र १९(२) 
>नवेदकहmको िजकsरबमोिजम नेपालको अ^त6रम 
सं(वधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, 

१९ र २४(९) सँग बािझएको नदेिखदँा >नवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारC गनुZपनf अवःथा 
देिखन आएन । ूःततु 6रट >नवेदन खारेज                              
हनेु ।
इजलास अ>धकृत: ह6र कोइराला/(वंणुू साद 
गौतम
कKLयटुर: रान ुपौडेल
इ>त संवत ्२०७० साल पसु १४ गते रोज १ शभुम ्। 

पूण� इजलास

मा.�ा.�ी सुशीला काक�, मा.�ा. �ी तक� राज 
भ� र मा.�ा.(ा.डा.�ी भरतबहादरु काक�,  
०६९-NF-०००६, अंश चलन, दानबहादरु ौे� 
(व. कृंणबहादरु ौे� 
 पनुरावेदक ू>तवादC कृंणबहादरु ौे� 
(वm� दानबहादरु ौे� भएको २०६० सालको 
दे.प.ुनं. १०२२/१९६८ को >लखत दताZ 
बदर म�ुामा पनुरावेदन अदालत, पाटनसम: 
पनुरावेदकले पेश गरेको पनुरावेदनपऽको 
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ूकरण नं. ३(क) मा (क.नं. १३८१ को 
=ेऽफल ०-६-० जBगा दानबहादरुलाई Fदई 
बाँकH (क.नं. १३८० को =ेऽफल ०-१२-० 
जBगा Iनज कृंणबहादरु र आशामNका नाउँमा 
बाँकH रहेको भनी पनुरावेदकले ःवीकारेको                               
देिखVछ । उिYलिखत तZयहNबाट (कनं १३८१ 
को =ेऽफल ०-६-० जBगा दानबहादरुको भागमा 
परेको भनी अंिशयारम\येका एक मूल अंिशयारले 
पटकपटक उ_ तZयलाई ःवीकार गरेको 
कुरालाई यस अदालतले अनदेखा गन ̀नIमYने । 
 मूल अंिशयारले (क.नं. १३८१ को 
=ेऽफल ०-६-० जBगा दानबहादरुको भागमा 
परेको भनी (वIभa Iलखत दता` बदर मbुामा 
IलिखतNपमा cय_ गरेको र (क.नं. १३८१ को 
=ेऽफल ०-६-० जBगा दानबहादरु ौेeको हनेु 
ठहरg Iलखत बदर मbुाहNसमेत अिVतम भएर 
बसेको अवःथामा हाल आएर यस अदालतले अVय 
अंिशयारमा बVडा लाBने भनी अVयथा cयाjया र 
अथ ̀गन ̀ IमYने अवःथा देिखदैँन । अंश जःतो 
कुरामा cयि_को नlसIगक̀ अIधकार हनेु हुँदा र 
सा(वक (क.नं. ६५ को ज.(व. १-२-० जBगामा यी 
ूIतवादg दानबहादरु ौेeको ३ भागमा १ भाग अंश 
भाग पाउने देिखएको हुँदा उ_ जBगाबाट Iनजको 
भाग पाएको नदेिखदँा Iलखत बदर मbुाको अिVतम 
फैसला र मbुाका प= कृंणबहादरु ौेe ःवयंले 
ःवीकार गरेबमोिजम (क.नं. १३८१ को =ेऽफल 
०-६-० जBगा दानबहादरु ौेeको एकलौटg 
कायम हनेु र अVय अंिशयारमा बVडा नलाBने 
ठहछ̀ । सो नगरेको हदसpम यस अदालत 
संय_ु इजलासबाट IमIत २०६७।१२।२१।२ 
मा गरेको फैसला केहg  उYटg हनेु ।
इजलास अIधकृत: महेVिूसाद पोखरेल
कptयटुर: (वकेश गरुागाu 

इIत संवत ्२०७० साल चैत १३ गते रोज ५ शभुम ्।
यसै लगाउका Iनpन मbुाहNमा पIन यसैअनसुार 

फैसला भएका छन:्
 § ०६९-NF-०००५, अंश चलन, दानबहादरु 

ौेe र कृंणहxर ौेe 
 § ०६९-NF-०००७, अंश चलन, दानबहादरु 

ौेe र कृंणबहादरु ौेeसमेत 

संय�ु इजलास

१
स.का.म.ु#.$ा. %ी दामोदर#साद शमा+ र मा.$ा. 
%ी #काश व-ी, ०६६-CI-०२१९, घरजBगा 
िखचोला चलन, आनVदgदेवी यादवसमेत (व. 

रामनारायण यादव
 फैसलाबमोिजम चलन गन ̀ नFदएमा वा 
चलन पाउने जBगा वा वःत ुनछाडेमा माऽ दzड 
सजायको महलको ४३ नं. को देहाय १ देिख 
६ सpमका ू(बया अवलpबन गनुप̀न} हो तर 
ूःततु (ववादमा IमIत २०५४।१२।३ को 
फैसलाले िजIतपाएको जBगा यी वादgको भोगमा 
आई त~कालgन अवःथामा चलनतफ̀ जान ुनपन} 
नभई Iन(वव̀ाद भोगमा रहेको िःथIतमा त~कालgन 
अवःथामा चलनतफ̀ Iनवेदन नगरेको भaे सो 
आधारबाट माऽ पIछबाट पनु: िखचोला भएको 
कुरामा दावी नै गन ̀ नपाइने भa Iमलेन । 
यसरg त~कालgन अवःथामा फैसलाले िजIतपाएको 
जBगा भोगमा आइसकेकोमा पIछबाट भोग गन ̀
नFदई पनु: िखचोला गरेको अवःथामा पनु: 
िखचोलातफ̀ दावी गन ̀प(हला भएको फैसलाको 
IमIतबाट हदpयाद लाBने भनी अथ ̀ र cयाjया 
गन ̀ नIमYने हुँदा IमIत २०५४।१२।३ को 
फैसलाबमोिजम वादgको अपतुालg हक कायम 
भई ःथा(पत भइसकेको (ववाFदत (क.नं. २०९ 
मा दावी गन ̀ हकदैया तथा हदpयाद नरहेको 
भa नIमYने हुँदा वादg दावी खारेज हनेु ठहर 
गरेको सNु रौतहट िजYला अदालतको IमIत 
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२०६४।२।२९ को फैसला उ;ट< गर< वाद< 
दावीबमोिजम (ववाBदत (क.नं. २०९ को घर 
जEगामा ूGतवाद<हIले गरेको िखचोला छोडाई 
चलन पाउने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

हेटPडाको GमGत २०६५।९।२२ को फैसला 
Gमलेको देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अGधकृत: द<पक ढकाल 
कXYयटुर: रान ुपौडेल
इGत संवत ्२०७० साल चैत ९ गते रोज १ शभुम ्।

 § यसै लगाउको ०६६-CI-०२२०, 

Gलखत बदर, गेGनयादेवी यादवसमेत (व. 

रामनारायण राय यादव
२

स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी �काश व�ी, ०६५-CI-०३८२, बकसपऽ 
Gलखत दताc बदर, खdूसाद खGतवडा (व. 

चeिूसाद खGतवडासमेत
 (ववाBदत (क.नं. ९७५ को जEगा 
ूGतवाद< चeिूसाद खGतवडाले आफूखशु गनc 
पाउने सXपिi भई वाद<को मjूर< Gलइरहन ुपनk 
अवःथा नहुँदा (क.नं. ९७५ को ज.(व. ०-१-० 
मnये ०-०-७१/२ जEगा र.नं. ११६९८ बाट 
GमGत २०५९।२।२० मा ूGतवाद< चeिूसाद 
खGतवडाले आpनी नाGतनी Gनशा खGतवडालाई 
पार<त गqरBदएको हालैको बकसपऽ Gलखत बदर 
हनु नसsने हुँदा सIु मोरङ िज;ला अदालतको 
GमGत २०६२।३।३० को फैसला उ;ट< गर< 
वाद< दावी नपEुने ठहर गरेको पनुरावेदन अदालत, 

(वराटनगरको GमGत २०६५।३।२५ को फैसला 
Gमलेको देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अGधकृत: द<पक ढकाल
कXYयटुर: (वकेश गरुागाu 
इGत संवत ्२०७० साल चैत ९ गते रोज १ शभुम ्।
यसै लगाउका GनXन मvुाहIमा पGन यसैअनसुार 
फैसला भएका छन:्

 § ०६५-CI-०३८३, बकसपऽ Gलखत दताc 
बदर, खdूसाद खGतवडा (व. चeिूसाद 
खGतवडासमेत

 § ०६८-CI-०७९८, जालसाजी, खdूसाद 
खGतवडा (व. चeिूसाद खGतवडासमेत

३
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी �काश व�ी, ०६६-CI-०६२४, ०७६१, 

परमादेश, ौी शहर< (वकास तथा भवन Gनमाcण 
(वभाग GडGभजन कायाcलय, सxर< राज(वराज (व.  
मGुन साह, लहान  नगर (वकास सGमGत को तफc बाट 
नगर (वकास सGमGतको सदःय सिचव सबलुाल 
चौधर< (व. जEगा एकyकरण आयोजना उपभोzा 
सGमGतको अnय{ ऐ. लहान नगरपाGलका  वडा नं. 

५ बःने मनुी साह
 Gनवेदक जEगाधनीहIले आयोजनाबाट 
पेँकyःवIप Gलएको रकम (फताc बझुाएपGछ 
माऽ जEगा फुकुवा हनेु वा आयोजनाले योजना 
कायाceवयन गर< Gनवेदक जEगाधनीहIबाट 
Gलनपुनk थप रकम Gलई (वकGसत जEगा (वतरण 
गनkसXबeधी कानूनी �यवःथाको (वचार नगर< 
केवल मागबमोिजम जEगा फुकुवा गqरBदने भनी 
जार< गरेको परमादेशको आदेश नGमलेको हुँदा 
उ;ट< भई बदर हनेु ।
 रो�ा रािखएको जEगाहIमा कानूनी 
ू(बयाबमोिजम जEगा एकyकरण गर< 
(वकGसत जEगा उपभोzा जEगाधनीहIलाई 
(वतरण गनc तIुeत लाहान जEगा एकyकरण 
आयोजना कायाceवयन गनूc, सो गनc नसके 
जEगा एकyकरण आयोजनाबाट रो�ा रािखएका 
जEगाको जEगाधनीहIलाई जEगाको बैनाःवIप 
Bदएको पेँकy रकम सXबिeधत जEगाधनीहIबाट 
Gनयमानसुार (फताc Gलई जEगा फुकुवा गर< Bदनेतफc  
तीन म(हनाGभऽ Gनणcय गनुc भनी (वप{ीहIका 
नाममा Gनदkशना�मक आदेशस(हतको परमादेश 
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जार4 हनेु ।
इजलास अ8धकृत: िशवूसाद खनाल
कABयटुर: (वकेश गरुागाE
इ8त संवत ्२०७० साल फागनु ११ गते रोज १ शभुम ्। 

४
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी �काश व�ी, ०६७-CI-०७४६, नामसार4, 
हरेराम थापामगर (व. बालकृंण तिुAसङ मगर
 (ववादको जSगामा हक बेहकको 
सAबTधमा सAबिTधत अदालतमा जान ुभनी वाद4 
र ू8तवाद4लाई मालपोत कायाWलयबाट नसनुाएको 
र उZ कायाWलयमा हक बेहकका सAबTधमा 
सनुाइ[दन ुभनी पठाउँदा अनावँयक बढ4 समय 
लाSन गई Tयायमा (ढलाई हनेु हुँदा Tयाय ू शासन 
ऐन, २०४८ को दफा १४ को खbड (ख) मा 
पनुरावेदन सfुे र साधक जाँ�ने यस अदालतलाई 
तgलो अदालत 8नकाय वा अ8धकार4ले गनW पाउने 
फैसला वा अिTतम आदेश गनj अ8धकार रहे 
भएको पkरूआेयमा हक बेहकमा जान ुभनी यसै 
अदालतबाट सनुाउन कुनै बाधा पनj नदेिखदँा 
ूःततु मnुाका पoहpलाई सAबिTधत िजgला 
अदालतमा हक बेहकमा (फराद गनW जान ुभनी 
यसै फैसलाqारा सनुाइ[दने ।
इजलास अ8धकृत: िशवूसाद खनाल
कABयटुर: रान ुपौडेल
इ8त संवत ्२०७० साल फागनु ११ गते रोज १ शभुम।्

५
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र 
मा.�ा. �ी �काश व�ी, ०७०-WH-००४४, 
बTद4ूtयoीकरण,  अoता दाहालको हकमा 
ममता दाहाल (व. महनगर4य ूहर4 वuृ, बालाज,ु 

काठमाडvसमेत
अनसुTधानको 8सल8सलामा पबाउ परेका 

कुनै xयिZ उZ आरो(पत कसूरमा दोषी वा 

संलSन रहेको नदेिखए मnुा चलाउने अ8धकार4ले 
tयःतो xयिZलाई मnुा नचलाउने गर4 आदेश 
गनW र अनसुTधानको बममा पबाउ नपरेका तर 
अनसुTधानबाट दोषी हो भfे मना8सब आधार 
भएमा tयःता xयिZउपर अ8भयोग लगाउन 8नणWय 
गनWस{ने गर4 सरकार4 मnुासAबTधी ऐन, २०४९ 
को दफा १७(२) ले 8नणWया8धकार4लाई अ8धकार 
ूtयायोजन गरेको हुँदा मौकामा कागज गरेको 
xयिZलाई अ8भयोग लगाइन ुनै हुँदैन भfे िजक}र 
कानूनसAमत ्देिखन नआउने ।
 (वचाराधीन रहेको मnुामा प8छ ूमाण 
ब�ुदै जाँदा 8नवे[दका (वp� लगाइएको आरोप 
8स� हनु नस{ने अवःथामा भएमा (वचाराधीन 
रहेको मnुामा 8नणWय हुँदा आरो(पत कसूरबाट 
सफाइ पाउन स{ने नै हुँदा कानूनबमोिजम 
थनुामा रािखएको कायWलाई गैरकानूनी थनुा भf 
न8मgने भएकोले बTद4ूtयoीकरणको आदेश 
जार4 गkररहन परेन । ूःततु kरट 8नवेदन खारेज    
हनेु ।
इजलास अ8धकृत: [दपक ढकाल
कABयटुर: रान ुपौडेल
इ8त संवत ्२०७० साल चैत १३ गते रोज ५ शभुम ्।

६
स.का.म.ु�.�ा.�ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी �काश व�ी, ०६७-WO-१०६१, उtूषेण 
परमादेश, जीतबहादरु खऽी oेऽी (व. िजgला 
ूशासन कायाWलय, कुँमा पवWतसमेत
 अदालतमा (वचाराधीन नातामा (ववाद 
रहेको अंश मnुामा फैसला हनुपूुवW प�ी 
नाताको दावी गर4 िजgला ूशासन कायाWलयमा 
[दइएको 8नवेदनका आधारमा िजgला ूशासन 
कायाWलयबाट पेTसन रो�ा राख् ने गर4 भएको 
पऽाचारलाई 8नरTतरता [दँदा कानूनबमोिजम मnुा 
हेनj अदालतको अ8धकारoेऽमा हःतoेप हनुजाने 
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ह3ुछ । अंश म9ुामा हनेु फैसलाबाट कृंणकुमार@ 
जीतबहादरुकC पEी नाताको प(ुG हनु आएमा 
Jनजले कानूनबमोिजम पाउने अंश जीतबहादरुबाट 
Jलन पाउने नै हुँदा जीतबहादरु खऽीले भारतीय 
पे3सन (वतरण कायाSलय, पोखराबाट पाउने पे3सन 
रोTा गVरWदने भनी िजXला ूशासन कायाSलय, 

पवSतबाट भारतीय राजदूतावास, पे3सन (वतरण 
कायाSलय, पोखरालाई लेखेको च.नं. ७१४ JमJत 
२०६६।९।१७ को पऽ कानूनस^मत ् नहुँदा 
अंश म9ुामा पेश भएको ूमाणमा असर नपन̀ गर@ 
उaूषेणको आदेशबाट बदर हनेु ।
इजलास अJधकृत: िशवूसाद खनाल
क^fयटुर: (वकेश गरुागाg
इJत संवत ्२०७० साल पसु १ गते रोज २ शभुम ्।

७
स.का.म.ु�.�ा. �ी दामोदर�साद शमा� र मा.�ा. 
�ी �काश व�ी, ०६८-CR-०७९९, जालसाजी, 
खiूसाद खJतवडा (व. च3िूसाद खJतवडासमेत
 कसैको हक जाने तVरकाले कुनै काम 
भए गरेमा सो (बया जालसाजी हनेु हो । तर 
यी वाद@का बाब ु च3िूसादले आmनो पालामा 
आफn ले आजSन गर@ एकलौट@ हक हनु आएको 
अंशब3डाको १८ नं. ले ब3डा गनS कर नलाpने 
र सोह@ महलको १९(२) नं. ले आmनो पालामा 
आिजSत स^पिs आफूखशु गनS पाउने भई 
aयःतो स^पिs कुनn uयहोराबाट अvलाई हक 
हःता3तरण गदाS अंिशयारको मwूर@ Jलइरहन ु
नपन̀ हुँदा च3िूसाद खJतवडाले आmनो नाJतनी 
Jनशा खJतवडालाई पार@त गVरWदएको JमJत 
२०५९।२।२० को र.नं. ११६९८ का 
हालैदेिखको बकसपऽ Jलखतलाई जालसाजी 
घो(षत गVरपाऊँ भनी Jलएको दावी कानूनी 
आधारJबनाको देिख3छ । यःतो ठोस कानूनी 
आधार कारणJबना गVरएको ूJतवाद@हvउपरको 
जालसाजीतफS को दावी मनाJसब नदेिखदँा वाद@को 

पनुरावेदन िजकCर पpुन नस|ने ।
इजलास अJधकृत: Wदपक ढकाल
क^fयटुर: (वकेश गरुागाg
इJत संवत ्२०७० साल चैत ९ गते रोज १ शभुम ्।

इजलास नं. १

१
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.
�ी �काश व�ी, ०७०-WH-००४०, 

ब3द@ूaय~ीकरण, अJधव�ा Wदमोद ौे� (व.  गहृ 
म3ऽलायसमेत
 कानूनबमोिजम बाहेक वा कानूनको 
उिचत ू(बया पूरा नगर@ कसैको पJन वैयि�क 
ःवत3ऽतामा अ�ुश लगाउन वा अपहरण गनS  
पाइँदैन । वैयि�क ःवत3ऽताले कानूनी औिचaयता 
प(ुG हनु नस|ने ूकृJतका थनुा, Jगरmतार@ तथा 
गैरकानूनीvपमा शि�को ूयोग गनSबाट सरुि~त 
रा�दछ । कसैले कसैलाई Jनजको वैयि�क 
ःवत3ऽता सीJमत गरेमा वा aयःतो ःवत3ऽताको 
ूयोग गनSबाट बि�त गरेमा वा कुनै पJन uयि�लाई 
गैरकानूनीvपमा ब� Jनयत वा ूवsृ भावना 
Jलई Jनजको वैयि�क ःवत3ऽताको अपहरण 
गरेमा गैरकानूनी ब3द@को अवःथा JसजSना हनु                                        
जा3छ । कानूनको उिचत ू(बया पूरा नगर@ 
कसैको पJन वैयि�क ःवत3ऽता हनन ् गनS 
पाइँदैन । uयि�को यःतो सारभतू अJधकारबाट 
बि�त गदाS कानूनले तोकेको उिचत ू(बयाको 
अJनवायSvपमा अनशुरण गनुSपन̀ ह3ुछ । यWद 
कुनै uयि�लाई गैरकानूनीvपमा वा कानूनको 
उिचत ूयोगJबना वैयि�क ःवत3ऽताको उपयोग 
गनSबाट बि�त गन̀ गर@ Jनय3ऽणमा रािखएको 
छ भने aयःतो अवःथामा ब3द@ूaय~ीकरणको 
आदेश जार@ गर@ थनुाम�ु गVरWदन पन̀ ।
 यी Jनवेदकले (वJभ� म9ुामा Jनजलाई 
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लागेको कैद सजाय भ:ुान ग;रसकेको भ<े 
ू>यथ@हBको कथन छ तर Dनजका (वBE िजGला 
ूशासन कायाIलय, BपKदेहLमा पनु: दायर भएको 
सावIजDनक अपराध मQुामा Dनजले B. १०,०००।- 
(दश हजार) धरौटL Vदई DमDत २०७०।१०।७ 
को आदेशले ता;रखमा छु(टसकेको भ<े िजGला 
ूशासन कायाIलय, BपKदेहLको च.नं. ६१५६ DमDत 
२०७०।१०।२८ को पऽ सरकारL वक_लमाफI त ्
इजलाससमc पेश भएकोले Dनज Dनवेदक थनुाम:ु 
भइसकेको देिखदँा मागबमोिजमको आदेश जारL 
गनुIपनe अवःथा, कारण र औिच>य हाल (वiमान 
नहुँदा ूःततु ;रट Dनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अDधकृत: भिकालL पोखरेल
कlmयटुर: रामशरण DतDमिGसना
इDत संवत ्२०७० साल माघ २८ गते रोज ३ शभुम ्। 

२
मा.�ा.�ी रामकुमार �साद शाह र मा.�ा.
�ी �ाने�बहादरु काक�, ०६७-WO-१०३२, 

उ>ूषेण, साधरुाम लाDमछानेसमेत (व. उiोग 
मKऽालयसमेत
 प(हले दायर भएको ;रट Dनवेदन खारेज 
भइसकेपrात ् पनु: ूःततु ;रट Dनवेदन Dलई 
अदालतमा आउनपुनe कानूनबमोिजमको आधार र 
कारण यी DनवेदकहBले खलुाउन सकेको पDन  
पाइएन । पटकपटक एउटै (वषयवःत ुर उहL 
(वपcीहBउपर ूःततु ;रट Dनवेदन दायर गदाI 
अिघGलो ;रट Dनवेदन दायर गरL >यसमा भए 
गरेका कामकारवाहL र DनणIयसमेत DनवेदकहBले 
खलुाएको नपाइएबाट DनवेदकहB सफा हात Dलई 
अदालतमा ू वेश गरेको भनी मा< स(कने अवःथा पDन 
देिखएन । यसरL सफा हात Dलई अदालतमा 
ूवेश नगनe पcलाई अदालतले सहयोग गनIसuने 
अवःथा नरहने हुँदा संवत ्२०६७ सालको ;रट 
नं. ०८७१ मा भएको DनणIय (आदेश) र सो 
आदेश गदाI Dलएका आधार ूमाणहBसमेतबाट 

उ>ूषेणको आदेश जारL ग;रपाउँ भ<ेसमेत ूःततु 
;रट Dनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अDधकृत: दvडपािण लाDमछाने 
कlmयटुर: रामशरण DतDमिGसना
इDत संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्।

 § यसै ूकृDतको ०६७-WO-१०३३, 

उ>ूषेण, मेघनाथ लाDमछानेसमेत (व. 

उiोग मKऽालयसमेत भएको मQुामा पDन 
यसैअनसुार आदेश भएको छ ।

 
इजलास नं. २

१
मा.�ा.�ी क&ाण �े( र मा.�ा.�ी िगरीश च� 
लाल, ०६७-CI-११८०, अंश, सो(वराम चौधरL 
(व. माघरुाम चौधरL
 ;रसमान चौधरLका तीन अंिशयारमyये 
जेठो छोरा (वंण ु चौधरLले सlम आ|नो हक 
चा(हँदैन भनी एवम ् कानूनीBपमा बKडा भएको 
छैन भनी बयानसमेत गरेको देिखदँा यी वादL 
ूDतवादLका बीच रLतपूवIक बKडा भएको मा<   
Dमलेन । तसथI ूDतवादL माधरुाम चौधरL 
िजlमा रहेको ०-९-१५ ज~गा २ भाग लागी 
यी पनुरावेदक वादLले सो ०-९-१५ ज~गाबाट 
१ भाग अथाIत ् ०-४-१५१/२ ज~गा अंश हक 
ूा� गनIसuने नै हुँदा सBु दाङ देउखरुL िजGला 
अदालतबाट दावीको पूरै ०-९-१५ ज~गा वादLले 
ूDतवादLबाट अंशबापत पाउने ठहरL भएको 
फैसलालाई केहL उGटL गरL ०-९-१५ मyये 
यी वादLले ०-४-१५१/२ ज~गा अंशबापत पाउने 
ठहर ्याई भएको पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुबाट 
DमDत २०६७।३।९ मा भएको फैसला Dमलेकै 
देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अDधकृत: (वंणुू साद गौतम
इDत संवत ्२०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शभुम ्।
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२
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी िगरीश च� 
लाल, ०६८-CI-०१०४, अब5डा ज8गा ब5डा 
ग:रपाऊँ, गो(व5दूसाद मजगैया (व. गणेशूसाद 
मजगैया
 फैसलाबाट आGनो हक ःथा(पत गराएका 
ूMयथN वादOले दावीको अब5डा ज8गा ब5डा गरO 
आGनो भाग ज8गा Rलन पाउने नै हुँदा सTु दाङ 
देउखरुO िजXला अदालतबाट (फराद खारेज गनY 
गरO भएको फैसलालाई बदर गरO ४ भागको १ 
भाग अब5डा ज8गाबाट वादOले ब5डा गरO Rलन 
पाउने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरु 
दाङबाट RमRत २०६७।९।२७ मा भएको 
फैसला Rमलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अRधकृत: (वंणुू साद गौतम
कefयटुर: बेदना अRधकारO
इRत संवत ्२०७० साल चैत ५ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी !काश व#ी, 
०७०-WH-००३५, ब5दOूMयjीकरण, भगत Rसंह 
भRनने अजुkन Rसंह Rसखको हकमा महेश Rसंह 
सोडी  (व. नेपाल सरकारसमेत
 कतklय mयान मnुामा यी Rनवेदकलाई 
कानूनबमोिजम eयाद थपको अनमुRत Rलई 
थनुामा रािखएको, अनसु5धानपpात ् अRभयोगपऽ 
बाँके िजXला अदालतमा पेश भई बाँके िजXला 
अदालतबाट Rनज Rनवेदकलाई सो मnुामा पपुkjका 
RनRमr मलुकुs ऐन, अदालती ब5दोवःतको 
११८(२) नं. बमोिजम थनुामा राख् ने आदेश 
भएको देिखदँा सो थनुामा रािखएको कायkलाई 
कानून(वपरOत थनुामा राखेको भw नRमXने हुँदा 
ूःततु ब5दOूMयjीकरणको Rनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अRधकृत: कमलूसाद xवालO
कefयटुर: कXपना बतyला
इRत संवत ्२०७० साल पसु ३० गते रोज ३ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ी !काश व#ी, 
०६७-CR-०६७९, कतklय mयान, नेपाल सरकार 
(व. बेच ुभwे परमेzर यादवसमेत
 ूRतवादOले fला({कको डोरOले घाँटOमा 
बेरO शास अवT} हनेु गरO घाँटO कःछ भने Mयो 
मानkलाई नै ूयोग ग:रने कायk हो । मानkलाई 
ग:रएका कायk :रस झोकमा ग:रएका कायk होइन 
र मछk भwे जानीजानी वा सो Rनयतले डोरO 
खोजी मतृकको घाँटO कसी सोहO प:रणामबाटै 
मMृय ुभएकोमा मलुकुs ऐन, mयानसeब5धीको १४ 
नं. आक(षkत हनु नस�ने ।
 पटकपटकको कुटपीटपpात ् मतृकको 
घाँटO कसी कतklय गनY ूRतवादO परमेzर यादव 
र सो कायkमा सहयोग गनY अ5य ूRतवादOहTलाई 
अRभयोग दावीबमोिजम mयानसeब5धीको १३(३) 
नं. बमोिजम सजाय ग:रपाऊँ भwे पनुरावेदन 
िजकsरतफk  हेदाk ूRतवादO परमेzर यादवले 
आफूले कुटपीट गरO fला({कको डोरOले घाँटO 
कसी मतृकको मMृय ुभएको भनी बयान गरेको, 
अ5य त�यगत ूमाणबाट Rनजकै कतklयबाट 
मतृकको मMृय ु भएको माRथ (ववेिचत त�यबाट 
प(ु{ भै Rनजले मनसायपूवkक नै हMया गरेकोले 
Rनज ूRतवादO परमेzर यादवलाई मलुकुs ऐन, 

mयानसeब5धीको १, १३(३) नं. को कसूरमा 
सोहO  १३(३) नं बमोिजम सवkःवस(हत ज5मकैद 
हनेु ।
 ूRतवादOहT अवRध यादव, राम�दहल 
यादव, सकलदेव यादव, लिुखया भwे रामनारायण 
यादव, महेzर यादव, बिO यादवको हकमा (वचार 
गदाk म�ुय ूRतवादO परमेzर यादवले आGनी 
ौीमती मीनादेवी यादवलाई आफूमाऽ भई 
कतklय गरO मारेको भनी मौकामा अRधकारूा� 
अRधकारOसमj साRबत छन ्। मतृकलाई घाँटO 
कसी मारOसकेपpात ्ूRतवादO परमेzरले सो कुरा 
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आ4नो बाब ुू7तवाद8 अव7ध यादव एवम ्अ>य 
ू7तवाद8ह@लाई जानकार8 गराएपFात ् अ>य 
ू7तवाद8ह@ले सो थाहा पाएप7छ मतृकलाई 
औष7ध गनL लMने बहाना गर8 मतृकको लास जाँच 
नगर8 दानर नद8मा लगी सP गत गनQ सRलाह गर8 
सो लास दानर नद8मा लगी िचता बनाई सP गत 
गनQ बममा ूहर8Uारा सो लास बरामद भएको 
देिखदँा ू7तवाद8ह@ अव7ध यादव, रामXदहल 
यादव, सकलदेव यादव, लिुखया भYे रामनारायण 
यादव, बि8 यादव, महे\र यादवलाई ऐ.२५ नं. 

बमोिजम जनह8 @. २०।- जर8वाना हनेु ।
इजलास अ7धकृत: कमलूसाद cवाल8
कdeयटुर: बेदना अ7धकार8 
इ7त संवत ्२०७० साल फागनु १४ गते रोज ४ शभुम ्। 

५
मा.�ा.�ी क�ाण �े� र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-WO-०००९, उmूषेण, 
ू7तषधे, परमादेश, सशुील नाहाटा (व. ूधानम>ऽी 
तथा मि>ऽपoरषpको कायाLलयसमेत
 7नवेदकले पशपु7त qेऽ (वकास कोषको 
(हत(वपर8त हनेु गर8 कायL गरेको प(ुr भएको 
अवःथामा 7नजलाई सोह8 ऐनबमोिजम नै कारवाह8 
गनुLपनQ ह>ुछ । यसर8 पशपु7तqेऽ (वकास कोष 
सuालक पoरषpका अvयqUारा सोह8 कोषका 
सदःय सिचवलाई 7नजले गरेको कामकारवाह8का 
सdब>धमा सो7धएको ःपrीकरण कानून(वपर8त छ 
भYे 7नवेदकको 7नवेदन िजकxरअनसुारको आदेश 
जार8 हनेु अवःथा नदेिखएको र यी 7नवेदक 
पशपु7तqेऽ (वकास कोषको सदःय सिचवमा 7म7त 
२०६६।३।१६मा चार वषLको ला7ग मनोनीत 
भई 7नजको पदाव7ध नै समाz भैसकेकोले oरट 
जार8 गनुL 7नरथLक हनेु हुँदा oरट 7नवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अ7धकृत: कमलूसाद cवाल8
इ7त संवत ्२०७० साल फागनु ११ गते रोज १ शभुम ्।

यसै ूकृ7तका 7नdन म{ुाह@मा प7न यसैअनसुार 
आदेश भएका छन:् 

 § ०६८-WO-००५३, उmूषेण परमादेश, 
सशुील नाहाटा (व. ूधानम>ऽी तथा 
मि>ऽपoरषpको कायाLलयसमेत

 § ०६८-WO-०४४०, उmूषेण परमादेश, 
सरोजकुमार 7संह (व. ःवाः|य तथा 
जनसं}या म>ऽालयसमेत

 § ०६८-WO-०४४६, उmूषेण परमादेश, 
मोतीराम जैसी (व. ूधानम>ऽी तथा 
मि>ऽपoरषpको कायाLलयसमेत

 § ०६८-WO-११६१, उmूषेण परमादेश, 
परमेशकुमार साह (व. रा(~य सहकार8 
(वकास बोडL पRुचोकसमेत

 § ०६9-WO-०४३०, उmूषेणलगायत 
उयय�ु आcा आदेश जार8 गoरपाऊँ, 
(वनोदकुरमार गzुा (व. सहकार8 तथा 
गर8बी 7नवारण म>ऽालयसमेत

इजलास नं. ३

१
मा.�ा.�ी िगरीश च- लाल र मा.�ा.�ी सुशीला 
काक�, २०६७-wo-०६४३, उmूषेण परमादेश, 

कृंणबहादरु अ7धकार8 (व. ौी भ7ूमसधुार कायाLलय, 

काठमाड�समेत
 भ7ूमसधुार कायाLलय, काठमाड�बाट 7म7त 
२०६७।९।२५ मा उ� कायाLलयको 7म7त 
२०६६।२।२२ को 7नणLय बदर नहनेु भनी 
गरेको 7नणLयउपर 7नवेदकले कुनै (क7समको 
पनुरावेदन गरेको देिखदैँन । 7नवेदकले ूच7लत 
कानूनबमोिजम पनुरावेदनको उपचारको मागL 
हुँदाहुँदै सोको अवलdबन नगर8 oरट qेऽा7धकारको 
बाटो महण गर8 ूःततु oरट 7नवेदनको 
माvयमबाट उ� 7नणLय बदर गनL आएको 
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देिखनाले र भ6ूमसधुारको 6म6त २०६6।२।२२ 
को 6नण?य भ6ूमसAबBधी ऐन, २०२१ को दफा 
२(ख) मा भएको कानूनी Iयवःथाबमोिजम नै 
भए गरेको र कानूनसAमत ्कै देिखएको समेतले 
उQ 6नण?यबाट 6नवेदकको कुनै संवैधा6नक 
तथा कानूनी हका6धकारमा आघात परेको भW           
न6मXने ।
इजलास अ6धकृत: जगWाथ पौडेल
कA^यटुर: (व_राज पौडेल
इ6त संवत ्२०७० साल माघ २३ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ी 
�काश व�ी, ०६९-CI-०४९३, मो(हयानी जeगा 
नामसारf गरf मोहf ू माणपऽ पाऊँ, बाबरुाम पाkडे 
(व. खरपाती केवट
 ऐन लागू हुँदाका बखतमै ऐनमा उिXलिखत 
6निlत कानूनी ू(बया पूरा गरf ४ नं. जोताहाको 
अःथायी 6नःसा ूाn गoरसकेको तथा नापी 
काया?लयमा रहेको (फXडबकुलगायतका सरकारf 
काया?लयमा रहेका अ6भलेख कागजातहpबाट 
समेत यी (फरादfका प6तलाई नै मोहf हक 
6सिज?त भैरहेको देिखएको अवःथामा प6छ मsुा 
परेप6छ तयार भएको २०६७ सालको सज?6मन 
मचुXुकाबाट जeगाधनी आफt ले खेती गरेको भनी 
भै आएको सज?6मन मचुXुका (व_ासलायक देिखन 
आएन । सरकारf काया?लयमा रहेका पचासu 
वष? परुाना अwयाव6धक अ6भलेखलाई नमानी मsुा 
परेप6छ तयार भएको कुनै एक कागजलाई माऽ 
आधार मानी ूxयथy वादfको मोहf हक समाn 
हBुछ भनी माWु Bयायसzत ्नहनेु ।
 भ6ूमसधुार लागू हुँदाकै बखतमा तयार 
भएको ४ नं. अःथायी जोताहा 6नःसा, २०२४ 
सालमा तयार भएको (फXडबकु तथा संवत ्
२०२२ सालदेिख जोतकोड गद{ आएको र 
6नजको एकलौटf हक खाने प|ी खरपाती केवट 

हनु ्भनी गा(वसले गoर}दएको 6सफाoरशसमेतका 
आधार ूमाणहpबाट सpु भ6ूमसधुार काया?लयको 
फैसला उXटf गरf 6नवेदन दावीबमोिजम (क.नं. 

१०० को ज.(व. ०-९-० जeगामा वादf खरपाती 
केवटका नाउँमा मोहf नामसारf हनेु ठहर ्याई 
गरेको पनुरावेदन अदालत, बटुवलको 6म6त 
२०६८।९।२० को फैसला 6मलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: टेकराज जोशी
कA^यटुर: चBिा 6तमXसेना
इ6त संवत ्२०७० साल म� 6सर ७ गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, ०६७-CI-०७२५, फैसला बदर (मpवा 
मोहf लगत क�ा), राजबंशी राउत अ(हर (व. 

पानम6तदेवी दसुा6धनसमेत
 पनुरावेदक एवम ् ू6तवादfहpबीच 
भ6ूमसधुार काया?लय, पसा?मा 6म6त २०६९।६।२४ 
मा 6मलापऽ भै पनुरावेदक एवम ्ूxयथyहpबीच 
(ववादको समाधान भैसकेको 6मसल संलeन 
सAबिBधत कागजातबाट देिखएको साथै 
6नजहpबीचमा भएका 6मलापऽअनसुार मोहfका 
नाममा पिlमतफ? बाट जeगा दािखल खारेजसमेत 
भैसकेको जानकारf भ6ूमसधुार काया?लय, पसा?को 
च.नं. १७०५ 6म6त २०७०।२।३१ को 6म6सल 
संलeन पऽबाट देिखएबाट समेत ू ःततु पनुरावेदन 
िजक�र सAबBधमा केहf गoररहनपुन� औिचxयपूण? 
नदेिखदँा पनुरावेदन अदालत, हेटuडाबाट भएको 
6म6त २०६७।५।२७ को फैसला सदर हनेु ।
इजलास अ6धकृत: टेकराज जोशी
इ6त संवत ्२०७० साल म� 6सर ७ गते रोज ६ शभुम ्।
 § यसै ूकृ6तको ०६७-CI-०७२६, फैसला 

बदर (मोहf नामसारf), राजबंशी राउत अ(हर 
(व. पानम6तदेवी दसुा6धनसमेत भएको मsुामा 
प6न यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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४
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, ०६८-CI-०७६३, ४ नं.  जोताहा अःथायी 
?नःसाको आधारमा ३ नं. अनसूुची पाऊँ, रमेश 
साह तेलI (व. फौदार साह तेलI
 अदालतका (व?भM फैसला नजीरमा समेत 
नापी हुँदा मोहI लेखाए नलेखाए प?न Qयसको 
आधारमा मो(हयानी हक कायम हनेु वा नहनेु भनी 
भM न?मRने ?सSाTत ू ?तपादन भएबाट यी वादIले 
नापी हुँदाका बखतमा (फRडबकुमा मोहI लेखाउन 
छुटेको आधारमा माऽ मोहI होइन भनी माM 
?मलेन । नापी हुँदाका बखत खलुाउन नसकेको 
अवःथा रहे प?न अTय ूमाणबाट मोहI भएको 
देिखन आएका अवःथामा नापीमा लेखाउन छुटेकै 
आधारमा माऽ मोहI होइनन ्भनी भM स(कने अवःथा 
नरहने ।
इजलास अ?धकृत: टेकराज जोशी 
कabयटुर: (वcराज पोखरेल
इ?त संवत ्२०७० साल मd ?सर ७ गते रोज ६ शभुम ्।

 § यसै लगाउको ०६८-CI-०७६४, मोहI 
बेदखलI, रमेश साह तेलI (व. फौदार 
साह तेलI भएको मfुामा प?न यसैअनसुार 
फैसला भएको छ ।

५
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, ०६९-CI-०९५९, मोहI नामसारI, पदम 
पतुवुार (व. गठुj संःथान शाखा कायाkलय, ?ऽपरेुcर 
काठमाडl
 पनुरावेदकले दावी ?लएको जmगा  
पशपु?तनाथ गठुjको हो फूल चढाई जोती खाएको 
छु भनी यी वादIका (पता दिुखराम पतुवुारले 
लेखाएको अवःथा, उp जmगामा यी वादIका 
(पताले पशपु?तनाथमा फूल चढाई जोती खाने 
शतkमा कमाई उपभोग गरेको देिखTछ । यसरI 
उp जmगा गठुjको खाTगी तैनाथी जmगा रहेको 

देिखTछ । Qयःतो जmगामा मो(हयानी हक नलाmने 
भनी गठुj संःथान ऐन, २०३३ को दफा २७ को 
ू?तवTधाQमक वाrयांशको खsड (क) मा ःपv 
wयवःथा भएको अवःथामा यी पनुरावेदकका (पता 
दिुखराम पतुवुार नै (व?धवत ् मोहI कायम हनु 
नसकेको अवःथामा उसैको हकदार रहेका यी 
वादI पदम पतुवुार उp (ववाxदत (क.नं. २४ का 
जmगाको मोहI हनुसrने अवःथा देिखएन । कुनै 
जmगामा मोहI कायम भएको अवःथामा माऽ मोहI 
हक ?नजको शेषप?छ हकवालामा नामसारI हनेु 
हो । मोहI नै नभएको wयिpको हक नामसारI 
हनेु भMे कानूनसaमत ्नदेिखई (ववाxदत जmगाको 
मो(हयानी यी वादIको नाउँमा नामसारI हनेु 
ठहर ्याई सzु भ?ूमसधुार कायाkलय, काठमाडlले 
गरेको फैसला ?मलेको नदेिखदँा उRटI भई वादI 
दावी पmुन नसrने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 

पाटनको फैसला मना?सब देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ?धकृत: टेकराज जोशी
कabयटुर: चTिा ?तमRसेना
इ?त संवत ्२०७० साल मd ?सर ७ गते रोज ६ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा. �ी बै#नाथ 
उपा(ाय, २०६७-CR-१०९१, कतkwय |यान, 

भगतलाल टुड ु(व. नेपाल सरकार
 यी ू ?तवादIले फzवाले पटकपटक ू हार 
गदाk मतृक ौीमतीको मQृय ुभएबाट ?नज ू ?तवादIलाई 
मलुकु~ ऐन, |यानसaबTधीको महलको १ नं. (वपरIत 
१३(१) नं. बमोिजमको कसूरदार ठहर ्याई गरेको 
पनुरावेदन अदालत, इलामको फैसला ?मलेको 
देिखयो ।
 अपराध हुँदाको प�रिःथ?त, ?नजको 
पा�रवा�रक अवःथा ?नज ू?तवादIका सानासाना 
ब�चासमेत भएको र प(हलेदेिख नै ू?तवादIले 
आ�नो मानुkपन�सaमको योजना नभएको, 
नदेिखएको ए�ासी प�रिःथ?तवश �रस उठj ूहार 
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गरेको कारणबाट म8ृय ु हनु गएको देिखएकोले 
ऐनबमोिजम सजाय गदा@ चक� पन@ जाने हुँदा 
Cनज ूCतवादEलाई १० वष@ कैद गदा@ Iयायको 
उKेँयसमेत पूरा हनुजाने भएकाले Cनज 
ूCतवादEलाई मलुकुO ऐन, अ.बं.१८८ नं बमोिजम 
१०(दश) वष@ कैद सजाय  हनेु ।
इजलास अCधकृत: टेकराज जोशी
कZ[यटुर: (व\राज पोखरेल
इCत संवत ्२०७० साल असोज १४ गते रोज २ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी िगरीश च� लाल र मा.�ा. �ी 
दीपकराज जोशी, २०६८-WO-०३३६, उ8ूषेण 
परमादेश, भीमलाल लाCमछाने (व. कृ(ष (वकास 
बैb क केIिEय काया@लयसमेत
 dरट Cनवेदकको नामको जeगा Cललाम 
गराउन चाहेको कृ(ष (वकास बैb क मfुय  
शाखा काया@लय, पोखराले (वपgीमhयेका 
योगराज लाCमछानेलाई iदएको ऋणबापतको 
रकम असूलउपर भैसकेको अवःथामा बैb कको 
लेनाबापतको रकम सZबिIधत ऋण Cलने 
mयिnबाटै असूलउपर भैसकेको अवःथामा अब 
जमानी बःने यी dरट Cनवेदकको जeगाबाट 
असूलउपर गनo भनी गdरएको CललामीसZबIधी 
सZपूण@ कामकारवाहEको कुनै ूयोजन नरहने भै 
ःवत: Cनिंबय हनेु ।
 Cनवेदकको जeगा CललामसZबIधी 
कामकारवाहE ःवत: नहनेु भै कजा@ चnुा भएको 
CमCतसZममा भएको सोसZबIधी कारवाहEसमेत 
ःवत: Cनिंबय हनेु देिखन आएकोले ूःततु 
dरट Cनवेदनको कुनै ूयोजन नरहेको हुँदा जारE 
गनु@पनo अवःथा देिखन आएन । 8यसकारण 
dरट Cनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारE 
गदा@ Cनःूयोजनीय हनेु हुँदा ूःततु dरट Cनवेदन 
खारेज हनेु । साथै, CमCत २०६८।७।८ मा 
जारE भएको अIतdरम आदेशसमेत ःवत: Cनिंबय 

हनेु ।
इजलास अCधकृत: हेमबहादरु सेन
कZ[यटुर: (व\राज पोखरेल
इCत संवत ्२०७१ साल जेठ १३ गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं. ४

१
मा.�ा.�ी सुशीला काक' र मा.�ा.�ी (काश 
व*ी, २०६८-CR-१२४४, नपगु भIसार 
महसूल, नारायणूसाद शमा@ (व. ौी गणेशदEप 
इIटरूाइजेज, मखनटोल काठमाडv
 (वपgी गणेशदEप इIटरूाइजेजलाई 
थप भIसार महसूल Cतनु@ बझुाउनपुनo सZबIधमा 
आxनो कुरा भyे मौकासमेत ूदान नगरेको 
कुरा CमCसल संलeन कागज ूमाणबाट                        
देिखIछ । यसरE (वपgी गणेशदEप 
इIटरूाइजेजलाई आxनो कुरा भyे मौका ूदान 
नगरE ूाकृCतक Iयायको Cस{ाIत(वपरEत हनेु गरE 
थप भIसार महसूल लाeने गरE एकपgीय|पमा 
Cनण@य गरE थप भIसार माग गनo गरेको भIसार 
काया@लयको उn Cनण@य कानूनसZमत ् माy 
नCम}ने ।
 आCथ@क ऐन, २०६३ को अनसूुची १ 
को दफा ७ को उपदफा १६ मा उि}लिखत 
Zयाद ६० iदनCभऽ Post Clearance Audit 
(PCA) नगरE तथा (वपgीह|लाई सनुवुाइको 
मौकासमेत ू दान नगरE थप भIसार माग गdरएको 
भIसार (वभागको Cनण@य ऽ(ुटपूण@ हुँदा उ}टE हनेु 
ठहर ्याएको, राजःव IयायाCधकरण, काठमाडvको 
CमCत २०६६।१०।७ को Cनण@य कानूनबमोिजम 
नै भएको हुँदा सदर हनेु ।
इजलास अCधकृत: शकुIतला काक�
कZ[यटुर: गीता िघCमरे CगरE
इCत संवत ्२०७० साल माघ १४ गते रोज ३ शभुम ्।
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२
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी �काश 
व�ी, २०६६-CR-०६४६, ०६५६, ०८२९, 

०६५७, ग9डा मार< खाग >बब@ Aयवसाय गरेको, 
(ढडरा महतो (व. नेपाल सरकार, रामकृंण चौधर< 
(व. नेपाल सरकार, वीरमान भPे वीरबहादरु ूजा 
(व. नेपाल सरकार, कृंणबहादरु बोटे (व. नेपाल 
सरकार
 ूःततु वारदात दलुTभ एवम ् संरिYत 
ग9डा मार< Zयसको अमू\य खाग तःकर< गन] 
उ_ेँयले घटाएको देिखएको र सो कायTमा 
पनुरावेदक ू>तवाद<हbले एकापसमा संगcठत 
भई स\लाह सहम>त गर<, योजना बनाई रा(fय 
>नकुg Yेऽ>भऽको >नष>ेधत Yेऽमा ूवेश गर< 
संरिYत ग9डा मान] र Zयसको खाग काट< लगी 
>बब@ गन] र रकम बाँडी खानेजःतो आपरा>धक 
कायTमा ू ZयY संलmन भई ग9डा चोर< िशकार<लाई 
आय आजTनको माnयमको bपमा अवलoबन गन] 
हदसoमको कसूर अपराध गरेको देिखएको हुँदा 
>नज ू>तवाद<हb (ढंडरा महतो, रामकृंण चौधर<, 
वीरमान ूजा, कृंणबहादरु बोटेलाई रा(fय >नकुg 
तथा वqयजqत ु संरYण ऐन, २०२९ को दफा 
२६(१) बमोिजम गvरएको हदैसoमको सजायलाई 
कानूनी ऽटु<यxु माPुपन] अवःथा नदेिखदँा 
ू>तवाद<हbलाई उx कानूनी Aयवःथाअनbुप 
हदैसoमको जनह< b. १,००,०००।- (एकलाख) 
जर<वाना र १५ वषT कैद गन] गरेको सbु रा(fय 
>नकुg कायाTलयको >नणTय सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, हेटzडाको >म>त २०६६।७।१७ को 
फैसला >मलेको देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ>धकृत: शकुqतला काक} र खेमकुमार< 
बःनेत
कo~यटुर: गीता िघ>मरे >गर<
इ>त संवत ्२०७० साल माघ १४ गते रोज ३ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, २०६७-WO-०१५७, उZूषेण, 

िजतेqि >संह (व. ूधानमqऽी तथा मिqऽपvरष�को 
कायाTलयसमेत 

 >नवेदकले >म>त २०७०।६।१५ 
गतेदेिख लागू हनेु गर< नेपाल खानेपानी संःथान 
स�ालक स>म>तको अnयYको पदबाट राजीनामा 
ःवीकृत गvरपाऊँ भनी राजीनामा cदएको र उx 
राजीनामा नेपाल सरकार, मिqऽपvरष�को >म>त 
२०७०।६।१७ को >नणTयअनसुार ःवीकृत 
भइसकेको भPे नेपाल सरकार, शहर< (वकास 
मqऽालयको च.नं. ४१५ >म>त २०७०।६।१८ 
को पऽबाट देिखन आयो । यसर< जनु पदमा 
बहाल रहेको कारणबाट ूःततु vरट >नवेदन 
cदएको हो, सो पदबाट अवकाश >लई सेवा >नव�ृ 
भइसकेको अवःथामा ूःततु vरट >नवेदनको कुनै 
औिचZय देिखएन । vरट >नवेदन खारेज हनेु । 
इजलास अ>धकृत: तीथT भ�राई
कo~यटुर: मिqदरा रानाभाट
इ>त संवत ्२०७० साल पसु ७ गते रोज १ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी बै#नाथ 
उपा(ाय, २०७०-WO-०१५८, उZूषेण 
परमादेश, सरुज म�डल (व. गणेशकुमार रायसमेत
 फैसला कायाTqवयनतफT  >बगोमा म_ुा 
च\दाको बखत पY (वपY भै ताvरखमा रह< 
म_ुाको कारवाह< भएको देिखएको अवःथामा 
म_ुामा के कःतो काम भइरहेको छ सोबारेमा 
>नवेदक अन>भ� रहेछन ्भनी माP न>म\ने हुँदा 
अदालतको अिqतम फैसलाले ठहरेको >बगो 
भराउने ूयोजनाथT >ललाम सकार गर< जmगाधनी 
पूजाT ूा� गरेको जmगामा भोगचलन गनT अवरोध 
गरेकोले चलन चलाई माmन आएकोमा फैसला 
कायाTqवयनमा (ढलाई गन] वा ू (बया लo�याउनको 
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ला2गमाऽ अदालतले कानूनस8मत ्:पमा गरेका 
कामकारवाह=लाई अ?यथा गनB वा भD सEने 
अवःथासमेत देिखएन । Kरट 2नवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अ2धकृत: तीथB भRराई
क8Sयटुर: मि?दरा रानाभाट
इ2त संवत ्२०७० साल पसु ७ गते रोज १ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी बै�नाथ 
उपा�ाय, २०६७-WO-०१२४२, उ[ूषेण,  

िशवूसाद आचायB (व. शहर= (वकास म?ऽालयसमेत
 2नवेदकलाई 2नयिु` गदाBको अवःथामा नै 
दईु वषBको पदाव2ध 2निbत ्भएको र पदाव2ध थप 
भएको भDेसमेत नदेिखएको अवःथामा 2नवेदकलाई 
तोकेको पदाव2ध 2म2त २०७०।९।७ गते समाd 
भइसकेको देिखदँा मागबमोिजम पोखरा उप[यका 
नगर (वकास स2म2तको अfयg पदमा जीतबहादरु 
गhुङको पदाव2ध समाd भएप2छ नगर (वकास 
ऐन,  २०४५ को दफा ४.४ बमोिजम सा2धकार 
2नकाय नेपाल सरकारले उ` स2म2तमा हेरफेर 
गनBसEने कानूनी mयवःथाबमोिजम हेरफेर गर= 
अ?य mयि`लाई सो Kर` पदमा बहाल= गनB 
सEने नै देिखयो । यसबाट जीतबहादरु गhुङको 
पदाव2ध समाd भएप2छ सो पदमा 2नयिु`स8म 
भई पदा2धकार नै कायम नभएका 2नवेदक 
िशवूसाद आचायBको 2नयिु` स(बय ह?ुछ 
भनी 2लएको 2नवेदन िजकoर कानूनी एवम ्
तकB सpतसमेत नदेिखदँा ू ःततु Kरट 2नवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अ2धकृत: तीथB भRराई
क8Sयटुर: मि?दरा रानाभाट
इ2त संवत ्२०७० साल पसु ७ गते रोज १ शभुम ्। 

६
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी तक" राज 
भ%, २०६७-CR-०२४४, जबजBःती चोर=, नेपाल 

सरकार (व. िजते?ि शाहसमेत 
 चोर= भयो भ2नएको वःत ु धनमाल 
बरामद भै बरामद= मचुrुका तयार गKरएको भDे 
2म2सल ूमाणबाट नदेिखएको, ू2तवाद=ह:ले के 
क2त धनमाल चोर= गरेका हनु ् भDे प(ुs हनेु 
ठोस सबूद ूमाण वाद= पgले गजुानB नसकेको 
एउटै वारदातको स8ब?धमा दईु जाहेर= दरखाःत 
पर= mयहोरा फरक भई वारदातमा संलuन भएका 
भ2नएको दईु जना पी2डतको प2छrलो अदालतको 
बकपऽ र जाहेर= mयहोरामा दावी गरेको चोKरएको 
वःतकुो (ववरणमा फरक पनB गएको सबूद 
ूमाणको अभावमा ू2तवाद=ह:लाई कसूरदार हनेु 
भनी ठहर गनB कानूनले 2मrने देिखएन । तसथB, 
अ2भयोग दावी नपuुने ठहर ्याएको स:ु दाङ देउखरु= 
िजrला अदालतको 2म2त २०६५।१२।१० को 
फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, तrुसीपरु 
दाङको 2म2त २०६६।८।२४ को फैसला 
2मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ2धकृत: शकु?तला काकx, खेमकुमार= 
बःनेत
क8Sयटुर: मि?दरा रानाभाट
इ2त संवत ्२०७० साल असोज १ गते रोज ३ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ी 
&ाने(बहादरु काक�, ०७०-WO-००९५, 
उ[ूषेण, (वनोदकुमार उपाfयाय (व. सामा?य 
ूशासन म?ऽालयसमेत
 2नवेदकले 2म2त २०७०।११।११ मा 
नै उमेरको हदको कारणले सा(वक कायाBलयबाट 
नै अवकाश पाइसकेको देिखएको हुँदा ूःततु Kरट 
2नवेदनको तzय mयहोरा2भऽ ूवेश गर= 2नणBय 
गनुBपन{ कुनै औिच[य नरहेको देिखएको हुँदा Kरट 
2नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ2धकृत: शकु?तला काकx
इ2त संवत ्२०७० साल फागनु २० गते रोज ३ शभुम ्।
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८
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ा.डा. �ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-CR-०५४०, ०३०८, 

लाग ुऔषध खैरो (हरोइन, नेपाल सरकार (व. राज ु
लामा, राज ुलामा  (व. नेपाल सरकार
 लाग ुऔषध अपराधको ू कृGत सांगठGनक 
अपराध भएकोले यस (कGसमको अपराधमा मMुय 
कताN र मGतयार नभई सबै मMुय कताN हनेु अवःथा 
हRुछ भTे वादU नेपाल सरकारको पनुरावेदन 
िजकWरलाई माTे हो भने लाग ुऔषध (GनयRऽण) 
ऐन, २०३३ को दफा १७ मा भएको कानूनी 
`यवःथा Gनंूयोजनमाऽ नभई षb यRऽ गनc, 
उeोग गनc, दfुgसाहन गनc र मGतयार हनेुलाई 
सजाय गनc (वधा(यकाको मनसाय नै लhु हनु जाने 
देिखRछ । (वधा(यकW मनसाय नै Gनःूयोजन हनेु 
गरU अदालतले `याMयासमेत गनN नGमjने ।
 ूGतवादU राज ु लामाको साथबाट लाग ु
औषध बरामद भएको अवःथा नदेिखए पGन लाग ु
औषध  सेवन गनc केटाहf आlनो सmपकN मा 
रहेकोले सहअGभयnु िजतेशकुमार ौीवाःतवसँग 
बरामद भएको लाग ुऔषध खैरो (हरोइन खरUद 
गनNको लाGग कुराकानी गrररहेको अवःथामा 
पबाउ गरेको तtयलाई बरामद भएका लाग ु
औषध राज ुलामालाई GबबW गनN भनी लाग ुऔषध 
खैरो (हरोइन साथमा Gलई राज ुलामाको ूतीuा 
गrररहेको अवःथामा मेरो सँगसाथमा रहेको लाग ु
औषध खैरो (हरोइन राज ुलामालाई vदन नपाउँदै 
ूहरUले हामीलाई पबाउ गरेको हो भनी ूGतवादU 
राज ु लामाले गरेको उn बयान `यहोरालाई 
प(ुw हनेु गरU बयान गरेको Gनजको सो बयान 
`यहोरा अRयथा हो भनी माT Gमjनेसmमको 
कुनै ठोस एवम ् वःतGुनy आधार ूमाणसमेत 
GमGसल संलzन रहेको नदेिखनकुो अGतrरn 
GमGसल संलzन रहेको २०६६।०७।१७ 
गतेको खानतलासी एवम ् बरामदU मचुjुका, ू.

ना.Gन. भरतबहादरु शाहसमेतको ूGतवेदनसमेतले 
यी पनुरावेदक ूGतवादU उn लाग ुऔषध खरUद 
GबबW गनc कायNमा मGतयार रहेको (ववादर(हत 
तवरबाट संप(ुw भएको देिखदँा सोसमेतको आधार 
ूमाणबाट ूGतवादU राज ुलामालाई लाग ुऔषध 
(GनयRऽण) ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोिजम 
६ वषN कैद र f. ७१,०००।- जरUवाना हनेु ।
इजलास अGधकृत: हrरकृंण ौेy 
कm|यटुर: मिRदरा रानाभाट
इGत संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ा.डा. �ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-CR-१२२१, कतǸ य 
~यान, नेपाल सरकार (व. चjुहाई चौधरUसमेत
 मतृक र Gनजको साथी साइकलमा सवार 
भई घरतफN  आउँदै गदाN बाटोमा अचानक साइकल 
रो�दा ूGतवादU चलुाई चौधरUकW भाउजू तGसNएको 
Gनहुँमा ूGतवादU र मतृकबीच gयसै कुरालाई 
Gलएर आपसमा झगडा गदाNगद� एकाएक कुटपीट 
भएको र सोहU जरUयाबाट उपचारका बममा 
मतृकको मgृय ुभएको भTे कुरा GमGसल संलzन 
बिुझएका माGनसहfको कागज, घटनाःथल तथा 
लास जाँच मचुjुका र शव परUuण rरपोटNसमेतको 
आधारमा भीमनारायणको मgृय ुभएको तtय प(ुw 
हनु आउँछ । मतृकको मgृयकुो कारण कुटपीट 
भए पGन ूGतवादUहfको पूवN rरसइबी भएको भTे 
कहUकंतैबाट खjुन आएको छैन । साइकल 
रो�दा आlनी भाउजू फूलकुमारU तGसNएको कारण 
मतृक र ूGतवादUहfबीच भनाभन झगडा भई 
कुटपीट भएको र gयसैको कारण मतृकको मgृय ु
भएको भए पGन ~यान Gलनेसmमको मनसाय वा 
इबी लाग भएको देिखन नआउने ।
 मतृक भीमनारायण चौधरU र यी 
ूGतवादUहfबीच सा(वकदेिख rरसइबी केहU नभई 
मौकामा नै तgकाल उठेको rरसको कारणबाट 
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आपसमा कुटपीट भई सोह; कुटपीटको चोटको 
कारणबाट मतृकको म>ृय ु भएको भAे कुरा 
ूमाणहCबाट प(ुD भएको हुँदा FयानसGबHधी 
महलको १३ नं. आक(षMत नभई ऐ. को १४ नं. 

आक(षMत हनेु हुँदा ूPतवाद; चQुहाई चौधर; र 
उपेHि चौधर;को हकमा जनह; १० वषM कैद हनेु र 
अकाM  ूPतवाद; नरेHि चौधर;का हकमा आरो(पत 
कसूर गरेको भAे कुरा ूमाणबाट प(ुD भएको 
नदेिखदँासGम सफाइ पाउने ।
इजलास अPधकृत: शकुHतला काक` 
कGaयटुर: मिHदरा रानाभाट
इPत संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी सुशीला काक� र मा.�ा.�ा.डा. �ी 
भरतबहादरु काक�, ०६८-CR-१२६६, कतMeय 
Fयान, कमल (व.क. (व. नेपाल सरकार
 म>ृयकुो कारणका सGबHधमा मखुाकृPतमा 
रहेका (व(वध चोटहC र पानीमा डgुनाको 
कारणले hासूhास बHद भई म>ृय ु(Asphyxial 

death due to drowning with mul!ple injury 

on face and pinna) भएको भAे उQलेख भएको             
छ । यी तlयगत अवःथा र ूमाणहCले राPतको 
समयमा ूPतवाद;हC सबैको उपिःथPतमा कुटपीट 
भएको र हानाहान गदo खोलामा झरेकोमा घाइते 
अवःथामा मतृकलाई खोलामै छाडी आएको 
भAे ूPतवाद;हCको मौकाको कागजको eयहोरा 
ूमािणत हनु गएकोले PनजहCकै सामू(हक 
कुटपीटबाट सा(हँला भAे छ(वलाल दबेुको म>ृय ु
हनु गएको देिखन आयो । यस अवःथामा 
पनुरावेदकहC राज ुकामी र कमल (व.क. लाई 
दोषी ठहर गरेको सCुको फैसला सदर गनs गरेको 
पनुरावेदन अदालत, पोखराको फैसला सदर हनेु ।
 ूPतवाद;हC कPललो उमेरका अपtरपuव 
यवुाहC रहेको र आvनो साथीको लहडमा 
झगडा गरेको समेतका अवःथालाई (वचार गदाM 

PनजहCकै कुटपीट चोटबाट घाइते भई मनM गए 
पPन घटना पtरिःथPत र अवःथालाई मwयनजर 
राxदा PनजहCलाई जHमकैद गदाM चक� पनs 
देिखएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ५ वषM कैद 
गनM मनाPसबै देिखने । 
इजलास अPधकृत: शकुHतला काक`
कGaयटुर: मिHदरा रानाभाट
इPत संवत ्२०७० साल फागनु २१ गते रोज ४ शभुम ्। 

इजलास नं. ५

१
मा.�ा.�ी �काश व'ी र मा.�ा.�ी (ाने*बहादरु 
काक�, ०६८-CI-०४८६, Pनषधेाzा/परमादेश, 

भींमकुमार थापामगर (व. वीरबहादरु ग}ुङसमेत
 Pनवेदकले हामीलाई डर, ऽास र धGक� 
�दएकोले आvनो सरु�ाको लाPग इलाका ूहर; 
कायाMलय, बटुवलमा Pनवेदन �दएका ह� । उ� 
Pनवेदन लेनदेनको (वषयमा नभई शािHत सरु�ाको 
(वषयमा �दइएको र हामीले �दएको Pनवेदनको 
आधारमा (वप�ी Pनवेदकसमेतलाई ूहर; 
कायाMलयले िझकाई छलफल गर; छाPड�दएको 
हो । लेनदेनको (वषयमा �ेऽाPधकार Pनकायमा 
गै कानूनबमोिजमको उपचार खोFन स(कने हुँदा 
िजQला ूहर; कायाMलयबाट लेनदेनको उपचार 
खोिजएको होइन भनी (वप�ीहCबाट Pलिखत 
जवाफमा भनेको देिखदँा Pनवेदकले दावी गरे 
जःतो (वप�ीहCबाट गैरकानूनी  कामकारवाह; 
भएको नदेिखदँा Pनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अPधकृत: यzूसाद आचायM
इPत संवत ्२०७० साल काि�क २८ गते रोज ५ शभुम ्।

 § यसै ूकृPतको ०६९-CI-०६७६, 

Pनषधेाzा/परमादेश, सूयMबहादरु लामा (व. 

हtरबहादरु थापासमेत भएको म�ुामा पPन 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।
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२
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६७-WO-१२९०, 5नषधेा8ा, मनोज झा 
मै5थल बाहनु (व. (वजयचAि झा मैथील बाहनु
 5नवेदन दावीमा आEनो हका5धकार 
रहेको जGगा (कIामा समेत घर बनाउने आशMा 
रहेको भनी ूःततु 5नषधेा8ाको मQुा दताR 
गरेको  देिखAछ । तर,  (वपXीले Yयस जGगामा 
5नवेदकको हका5धकार छैन भनी िजकZर 5लएको 
र आEनो ःवा5म\वमा रहेको भनी िजकZर 5लएको    
देिखAछ । यसर] मूल जGगा (कIाको ःवा5म\व 
र हका5धकारमा नै (ववाद देिखदँा प(हले उ` 
जGगा (कIा कसको हका5धकार र ःवा5म\वको 
जGगा हो भनी 5नणRय गनुRपनb देिखAछ । यसर] 
5नवेदक र (वपXीबीचमा उ` जGगा (कIाको 
हक बेहकमा (ववाद हुँदाहुँदै Yयसको 5नcपण 
नभई 5नषधेा8ाको आदेश जार] गनR न5मeने हुँदा 
5नवेदन खारेज हनेु गर] पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुबाट भएको आदेश 5मलेकै देिखदँा सदर 
हनेु।
इजलास अ5धकृतः य8ूसाद आचायR
कijयटुर: चAिा 5तमeसेना
इ5त संवत ्२०७० साल कािIक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६७-WO-१३३१, 5नषधेा8ा/परमादेश, 
िजeला (वकास स5म5तको कायाRलय, सrर]समेत 
(व. पूवाRsल पोeश] फमR ूा. 5ल.समेत
 नेपालको अAतvरम सं(वधान, २०६३ को 
धारा ८९ मा कानूनबमोिजम बाहेक कुनै कर 
उठाउन वा लगाउन बAदेज लगाएको छ । 
(वधा(यकाले ःथानीय ःवायI शासन 5नयमावल], 
२०५६ माफR त ् िजeला (वकास स5म5तलाई 
कुनकुन वःतमुा कर उठाउन र लगाउन सxने, 
कुनकुन कुरामा सेवाशeुक 5लन पाउने भyे कुरा 

ःपzcपमा उeलेख गरेको अवःथामा ऐन, कानून 
र 5नयमावल](वपर]त गई कर उठाउन 5मeने 
नदेिखदँा 5नवेदन दावीबमोिजमको 5नषधेा8ाको 
आदेश जार] हनेु ।
इजलास अ5धकृत: य8ूसाद आचायR
कijयटुर: चAिा 5तमeसेना
इ5त संवत ्२०७० साल कािIक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६७-CI-१३७५, 5नषधेा8ा/परमादेश, 
हvरनारायण म}डल (व. िजeला िशXा कायाRलय, 

महोIर]समेत
 अ5नय5मतcपमा (व�ाथ� भनाR गर] कृ5ऽम 
अ5भभावक खडा गरेको भyे 5नवेदन दावीलाई 
हेदाR य�द (व�ालय �यवःथापन स5म5तको छनौट 
ू(बयालाई ूभा(वत पानb उQेँय राखी अ5नय5मत 
तवरबाट कृ5ऽम अ5भभावक खडा गvरएको हो भने 
अ5नय5मतता गनbउपर 5नयमबमोिजम नै कानूनी 
उपचार खो�नसxने अवःथा हुँदाहुँदै प(हeयै 
कानून(वपर]त हनेु अनमुान गर] 5नषधेा8ाको 
आदेश जार] गनR 5मeदैन । 5नयमपूवRक भए गरेका 
कामकारवाह]हcलाई बीचमा नै रोकZ राख् न 
5मeने अवःथा नहुँदा 5नवेदन दावीबमोिजमको 
आदेश जार] गनR 5मeने अवःथा नदेिखदँा 5नवेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अ5धकृत: य8ूसाद आचायR
कijयटुर: चAिा 5तमeसेना
इ5त संवत ्२०७० साल कािIक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-००३९, 5नषधेा8ा/परमादेश, 

5सलाकुमार] यादव (व. िजeला िशXा कायाRलय, 

धनषुासमेत
 5नवे�दका िशXक छनौट ू(बयामा 
सहभागी भए प5न Yयसमा छनौट भई 5नयु̀  
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हनु सकेको भने देिखदैँन । अक�तफ<  =नवे>दकाले 
(व?ापन भएको एक वष<प=छमाऽ =नयिुGको 
ला=ग परमादेश जारK गLरपाऊँ भनी =नवेदन 
गरेको देिखOछ । यसरK (वPालयलाई ूाS राहत 
दरबOदKसमेत कTा भइसकेको र एकवष<प=छ 
(वलVब गरK आउनकुो उिचत कारणसमेत 
=नवे>दकाले खलुाउन सकेको नदेिखदँा =नवेदन 
दावीबमोिजमको आदेश जारK गन< =मZने अवःथा 
नदेिखदँा =नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ=धकृत: य?ूसाद आचाय<
कV`यटुर: चOिा =तमZसेना
इ=त संवत ्२०७० साल कािdक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६८-CI-१३३९, परमादेश, नOद=ुसंह 
धामी (व. मालपोत काया<लय, दाच ु<लासमेत
 =नवेदन दावीमा मेरो बाजेको नाउँमा 
दता< रहेको मेरो हक भोगको जjगालाई अkको 
नाउँमा नापी गरK दता< गरेको भनी ूःततु मlुा 
दता< गरेको देिखOछ । =नवेदकले =नवेदनमा 
उठाएका ूnहk हेदा< जjगाको हक बेहक 
सVबOधमा =नण<य >दनपुनo देिखOछ । =नवेदकले 
दावी गरेका जjगा (कdामा (फZडबकुमा अक� 
पqको नाउँमा ज=नएको छ भने =नवेदकले प=न 
rयसमा नै आsनो हक रहेको भनी दावी गरेको 
अवःथा छ । =नवेदकले आsनो ःवा=मtवको 
जjगाहk भएको भuे ूमाण मालपोत काया<लयमा 
पेश गन< सकेको प=न देिखदैँन । (वपqी मालपोत 
काया<लयले प=न =नवेदकले आsनो हकभोग रहेको 
भuे सबूद ू माण पेश गरेको खwडमा सोहKबमोिजम 
कारवाहK गन< स(कने छ भनी =लिखत जवाफ गरेको 
अवःथामा कारवाहK गन< इOकार गरेको अवःथा 
नदेिखदँा =नवेदन मागबमोिजमको परमादेशको 
आदेश जारK गन<पनo अवःथा (वPमानता                                        
देिखदैँन । आsनो हकभोगको जjगामा अk 

कसैले कxजा वा नापी दता< गरेमा rयसउपर 
=नवेदकले सkु िजZला अदालतबाट नै नापी बदरमा 
गई उपचार खोyनसzने अवःथासमेत रहेको 
देिखने हुँदा =नवेदन खारेज हनेु गरK पनुरावेदन 
अदालत, महेOिनगरबाट =म=त २०६८।११।९ 
मा भएको आदेश =मलेकै देिखदँा सदर हनेु 
ठहछ< । =नवेदकको पनुरावेदन िजक{र पjुन 
नसzने ।
इजलास अ=धकृत: य?ूसाद आचाय<
कV`यटुर: चOिा =तमZसेना
इ=त संवत ्२०७० साल कािdक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

७
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-००७०, =नषधेा?ा/परमादेश, 
ूकाश ौे~ (व. ःथानीय (वकास मOऽालय, 

=संहदरबारसमेत
 =नवेदकले िजZला (वकास स=म=तको 
काया<लय, काठमाड�को ःवा=मtवमा बलVब ु
(वकास केOिको अOदाजी २४ रोपनी जjगा 
कृ(ष ूयोजनको ला=ग पाँच वष<सVमको ला=ग 
भाडामा =लने गरK सVझौता गरेको देिखOछ । 
सVझौताको शत< नं. २ मा कृ(ष ूयोजन बाहेक 
अOय ूयोजनमा उG जjगा ूयोग गन< पाइने 
छैन भuे र उG सVझौताको शत< नं. ८ मा 
उG जjगामा ःथायी ूकृ=तको कुनै प=न भौ=तक 
पूवा<धार =नमा<ण गन< पाइने छैन भuे उZलेख 
भएको देिखOछ । =नवेदकले rयस जjगामा 
ःथायी ूकृ=तका सटर/टहरा बनाएको काय< 
सVझौता(वपरKत रहेको देिखOछ । कानूनबमोिजम 
ूाS हकमा आघात पनo आश�ाको िःथ=तमा 
माऽ =नषधेा?ा जारK हनेु हो । =नषधेा?ाको माग 
गन< (व=धसVमत ्अ=धकार =नवेदकले देखाउनपुनo  
हOुछ । सVझौता दईु पqका बीचको कानून                               
हो । सVझौताअनkुप सVपu काय<बाट माऽ 
हकको =सज<ना वा ःथापना हOुछ । =नवेदकले 
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उ4लेख गरेको हक :यस ूकृ>तको देिखएन । 
तसथC >न(वCवाद हकको अभाव देिखएमा >नषधेाHा 
तथा परमादेशको (वषयवःत ुनबLे हुँदा >नवेदन 
खारेज हनेु गरO पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
>म>त २०६८।९।१३ मा भएको आदेशमा 
पUरवतCन गUररहनपुनV अवःथा देिखएन । सो 
>मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछC । >नवेदकको 
पनुरावेदन िजकZर प[ुन नस\ने ।
इजलास अ>धकृत: यHूसाद आचायC
क_`यटुर: (वदषुी रायमाझी
इ>त संवत ्२०७० साल कािeक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

८
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६८-CI-१३७१, >नषधेाHा, ँयामकृंण 
ौेk (व. ौवणकुमार शमाCसमेत
 (वपlीहmबाट रOतपूवCकको जाहेरO 
दरखाःत दताC भएको अवःथामा अनसुoधान 
अ>धकारOले >नवेदकलाई पबाउ गरO मrुा 
हेनV अ>धकारOबाट थनुामा राख् न अनमु>त >लई 
कारवाहOको ू(बयालाई अगा>ड बढाउन पाउने नै 
देिखoछ । तर, >नवेदकउपर जाहेरO दरखाःत नै 
नपरO >नवेदक र (वपlीबीचमा लेनदेन uयवहार 
भएको >थयो भनी :यसलाई नै आधार मानी 
>नवेदकलाई पबाउ गनV र >नजलाई थLुे जःता 
कायC गैरकानूनी हनेु हुँदा रOतपूवCकको उजूरO>बना 
देवानी ूकृ>तको (ववादमा >नवेदकलाई पबाउ 
गरO थLु >म4ने नदेिखदँा पनुरावेदन अदालतबाट 
जारO भएको >नषधेाHाको आदेशलाई अoयथा हो 
भL न>म4ने हुँदा >नवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारO हनेु गरO पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
>म>त २०६८।७।२३ मा भएको आदेश >मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ>धकृत: यHूसाद आचायC
क_`यटुर: (वदषुी रायमाझी
इ>त संवत ्२०७० साल कािeक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

९
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०१३८, >नषधेाHा/परमादेश, 
ल>लतपरु िज4ला, ल>लतपरु उपमहानगरपा>लका 
वडा नं. २ सानेपािःथत रेइना एसेwस डेभलपसC 
ूा.>ल.को अिxतयारूाy पूिणCमा गzुङ (व. गोखाC 
डे|लपमेoट ब}क, पतुलOसडक, काठमाड~समेत
 >नवेदकले (वपlी गोखाC डे|लपमेoट 
ब}कसँग कजाC >लएको कुरामा (ववाद देिखदैँन । 
कजाCको शतC हेदाC वा(षCक १३.५ ू>तशत �याज 
दरमा एक वषCको अव>धमा कजाC च�ुा गनV गरO 
कजाC >लएको र >म>त २०६७।६।२७ मा कजाC 
बझुाउने समयाव>ध समाy भएको देिखoछ । 
यसरO >नवेदक आफ} ले शतCबमोिजमको समय>भऽ 
कजाC च�ुा नगरO बसेको अवःथामा (वपlी ब}कले 
>नयमानसुार नै >धतोमा रहेको स_पिe >ललाम 
गरO आ�नो कजाC रकम असूलO गनCस\ने नै हुँदा 
>ललामस_बoधी ूकािशत सूचनालाई अoयथा भL 
न>म4ने हुँदा >नवेदन खारेज हनेु गरO पनुरावेदन 
अदालत, पाटनबाट >म>त २०६८।१२।१५ मा 
भएको आदेश >मलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछC । 
>नवेदकको पनुरावेदन िजकZर प[ुन नस\ने ।
इजलास अ>धकृत: यHूसाद आचायC
क_`यटुर: (वदषुी रायमाझी
इ>त संवत ्२०७० साल कािeक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

१०
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०२२३, >नषधेाHा, काठमाड~ 
िज4ला, काठमाड~ महानगरपा>लका वडा नं. 

११ थापाथलOिःथत कायाCलय रहेको अर>नको 
बहउुrेँयीय सहकारO संःथा >ल. को तफC बाट 
अिxतयारूाy ऐ. को uयवःथापक नारायणूसाद 
अयाCल (व. देवनारायण भLे देउनारायण ौेk
 (वपlी सहकारOले ऋण �दँदा उ� 
ज[गाको दताCवालासँग कुनै सहम>त नै न>लई 
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ऋण 4दएको र ऋणी वीरे9िकुमार ौे= बाबसँुग 
आAनो अंश Dलई छु(G DभI भई अलग बसेको 
अवःथामा छोराले Dलएको कजाMमा बाबकुो पDन 
सरोकार Dथयो भनी भI नDमPने । सहकारSले 
आफूले ऋण कजाM ूवाह गदाM अपनाउनपुनX 
कानूनी ू(बयासमेत नअपनाई अकाMको नाउँको 
जZगालाई वाःत(वक जZगाधनीको ःवीकृDत नै 
नDलई आफूखशुी Dधतोमा राखी कजाM 4दई Dललाम 
गनM DमPने नदेिखदँा Dनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जारS गनX गरS पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट भएको आदेशलाई अ9यथा भI DमPने 
देिखन आएन । ऋणीसँग ू चDलत कानूनबमोिजम 
ऋण कजाM असूलउपर गनM पनुरावेदकको हक 
सरुि`त नै हुँदा Dनजको हकाDधकारमा आघात 
परS नै हालेको अवःथा देिखएन । मूलत: 

२०६२।७।२४ मा छोरालाई कजाM ूवाह 
गदाM बाबकुो नाउँको जZगालाई Dनज बाबकुो 
कुनै मdूरS वा सहमDतDबना नै Dधतो ःवीकार 
गनुM र सो Dललाम गनM तeपर हनु ुकानूनसfमत 
देिखएन । DमDत २०६७।१२।११ मा अंश 
भरपाई गरS बाब ुछोरा छु(Gएको भIे (वप`ीको 
कथनले सगोलमा रहेको बेलामा खाएको ऋण 
भनी बाबकुा नाउँको सfपिg समाउने आधार 
बI नसhने हुँदा Dनवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जारS गनX गरS पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट DमDत 
२०६९।१।८ मा भएको आदेश Dमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ठहछM । Dनवेदकको पनुरावेदन िजकlर 
पZुन नसhने ।
इजलास अDधकृत: यoूसाद आचायM
कfpयटुर: (वदषुी रायमाझी 
इDत संवत ्२०७० साल कािgक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

११
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०४१३, उeूषेण/परमादेश, 

ौीपती चौधरS (व. हेटxडा Dसमे9ट उzोग 
DलDमटेडसमेत  
 हेटxडा Dसमे9ट उzोग DलDमटेडको 
कमMचारS सेवा शतM DनयमावलS, २०५५ लाई 
हेदाM Dनवेदकलाई उzोगले 4दएको अDनवायM 
अवकाशको DनणMयउपर िचg नबझेुमा Dनवेदकले 
उzोगको स{ालक सDमDतसम` पनुरावेदन गनुMपनX 
देिख9छ । यसरS Dनवेदकले वैकिPपक उपचारको 
बाटोबाट नै उपचार पाउनसhने अवःथा रहेको 
र उ| }यवःथाबमोिजमको उपचारको बाटोमा 
नै उपचार पाउनसhने अवःथा रहेको र उ| 
}यवःथाबमोिजमको उपचारको बाटोमा Dनवेदक 
गैसकेको अवःथामा DनणMय आउन (ढला भयो 
भनी असाधारण अDधकार`ेऽबाट अदालतसम` 
आउन DमPने नदेिखदँा Dनवेदन खारेज गनX गरS 
पनुरावेदन अदालत, हेटxडाले गरेको आदेशलाई 
अ9यथा हो भनी भI नDमPने हुँदा Dनवेदन खारेज 
हनेु गरS पनुरावेदन अदालत, हेटxडाबाट DमDत 
२०६९।३।६ मा भएको आदेश Dमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अDधकृत: यoूसाद आचयM
कfpयटुर: (वदषुी रायमाझी
इDत संवत ्२०७० साल कािgक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

१२
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०४९९, उeूषेणसमेत, अDधव|ा 
टSकाूसाद पोखरेल (व. नेपाल (वzतु ूाDधकरण, 

सखुXत शाखासमेत
 (वzतु ूाDधकरण एक ःवशाDसत 
अवि�छI उgराDधकारवाला संःथा रहेको र 
यसले (वzतु ऐन, २०४९ को दफा १६ र १७ 
बमोिजम नै नेपाल सरकारबाट ग4ठत महसूल 
DनधाMरण आयोगले DनधाMरण गरेको महसूल 
दरमाऽ Dलन पाउने अDधकार ूाDधकरणमा 
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रहेको र (व6तु खपतको य:ुनटअनसुार महसूल 
:नधा>रण हुँदा उपभोग गरेको (व6तु सेवाको 
महसूललाई :नवेदन मागबमोिजम (फता> Hदन 
न:मIने । 
 कानूनअनसुार नै काबबुा(हरको 
अवःथामा (व6तु ूा:धकरणले लोडसे:डP 
गन>सQने देिखRछ । उT लोडसे:डP को सूचना 
(व6तु ूा:धकरणले आम सVारको माWयमबाट 
र आXनो वेबसाइटमाफ> त ् प:न सव>साधारणको 
जानकार[को ला:ग ूकाशन र ूसारण गरेको र 
अRय आवँयक सूचनाह^समेत :नवेदकलगायत 
अRय सव>साधारणसमेतले माग गरेमा जनुसकैु बेला 
आफू सूचना Hदन तयार नै रहेको भनी (वप`ी 
(व6तु ूा:धकरणले :लिखत^पमा नै ू:तबaता 
जनाएको हुँदा :नवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जार[ गनु>पनcसdमको अवःथा (व6मान नदेिखदँा 
:नवेदन मागबमोिजमको आदेशह^ जार[ गन> 
न:मIने हुँदा :नवेदन खारेज गनc गर[ पनुरावेदन 
अदालत, सखुcतबाट :म:त २०६९।४।२९ मा 
भएको आदेश :मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ:धकृत: यjूसाद आचय>
कdkयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ:त संवत ्२०७० साल कािoक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

१३
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०५३५, :नषधेाjा/परमादेश, 

गणेशदo पौडेलसमेत (व. ौी सहकार[ संःथा :ल., 

जमनुी, बHद>यासमेत
 :नवेदकह^ले (व:भv :म:तमा 
सहकार[बाट ऋण लगेको र सोह[अनसुार 
:नजह^को नाउँको जxगासमेत रोyा रािखएको 
तर सहकार[मा आगलागी भै कागज ूमाणह^ 
नz भएकोले {यसको अनिुचत फाइदा :लई 
ऋण न:तन>को ला:ग :नवेदन Hदएको हो भनी 

सहकार[ संःथाले आXनो :लिखत जवाफमा 
उIलेख गरेको पाइRछ । यी :नवेदकह^ले प:न 
सहकार[मा आगलागी भएको कुरालाई इRकार 
गरेको अवःथा देिखदैँन । मालपोत काया>लयको 
:लिखत जवाफ हेदा> :नवेदकह^को नाउँका जxगा 
(कoाह^ सहकार[को पऽबाट रोyा रहेको भvे                      
देिखRछ । :नवेदकह^ले (वप`ीबाट कजा> 
:लएको हो होइन भvे मूल ूमाण नz भए प:न 
अRय गौण ूमाणबाट सो कुरा :नरो(पत गन> 
ूःततु म}ुाबाट  स(कने िःथ:त हुँदैन । साधारण 
अ:धकार `ेऽबाट :नरो(पत हनुसQने (वषयमा 
यस :नषधेाjा/परमादेशको (ववादबाट ूवेश गन> 
न:मIने, हुँदा :नवेदन खारेज हनेु गर[ पनुरावेदन 
अदालत, नेपालगRजबाट :म:त २०६८।१०।११ 
मा भएको आदेश :मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ:धकृत: यjूसाद आचय>
कdkयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ:त संवत ्२०७० साल कािoक २८ गते रोज ५ शभुम ्।

१४
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०५८६, उ{ूषेण/परमादेश, 
ग~ाबहादरु बढुाथोक� (व. ते॑थमु िजIला, 
खाdलालङु ७ िःथत का:लका :नdन माWय:मक 
(व6ालयसमेत
 :नवेदक पर[`ामा सहभागी भए प:न 
{यसमा आफू नै उoीण> भई छनौट भएको भनी 
भv सकेको :नवेदनमा  देिखदैँन । पर[`ामा 
अमया>Hदत काय> भएको भनी सोह[ आधारमा 
पर[`ालाई र} गर[ पनु: अक� पर[`ा :लने भनी 
(वप`ीह^बाट :नण>य भई सोको जानकार[ िजIला 
काया>लयमा समेत Hदएको देिखRछ । यसर[ पनु: 
:लने पर[`ामा :नवेदक सहभागी हनु नपाउने 
भvे ू� नै नरहेको हुँदा यसबाट :नवेदकको 
हक अ:धकारमा हनन ्भयो भv :मलेन । अब 
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पनु: 3लने पर45ामा कसैबाट कुनै अ3नय3मतता 
भए गरेमा >यसउपर मका@ पनA प5ले कानूनी 
उपचारको बाटो अवलEबन गन@ पाउने नै देिखदँा 
3नवेदन खारेज गनA गर4 पनुरावेदन अदालतले 
गरेको आदेशलाई अMयथा हो भनी भP न3मQने 
हुँदा 3नवेदन खारेज गनA गर4 पनुरावेदन अदालत, 

धनकुटाबाट 3म3त २०६९।२।२४ मा भएको 
आदेश 3मलेकै देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ3धकृत: यYूसाद आचय@
कE[यटुर: (वदषुी रायमाझी
इ3त संवत ्२०७० साल काि`क २८ गते रोज ५ शभुम ्।

१५
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६९-CI-०५९१, उ>ूषेण/3नषधेाYा, 
3सयाराम ख(टक (व.  िजQला ूशासन काया@लय, 

बाँकेसमेत
 3नवेदकले दावी गरेको जeगा (क`ामा 
आफू बाब ु बाजेको पालादेिख बःदै आएको 
भनी िजकhर गरे प3न >यस जeगामा आiनो 
ःवा3मjव रहेको भPे कुरा 3नवेदनमा देिखदैँन । 
उk जeगा (क`ामा आiनो ःवा3मjव नभएको 
कुरालाई 3नवेदकले प3न ःवीकार गदl गा.(व.स.मा 
3नय3मतmपमा शQुक बझुाएको कारण आiनो हो 
भPे दावी 3लएको देिखMछ । यसर4 गा.(व.स. 
काया@लयलाई शQुक बझुाएको कारणले साव@ज3नक 
जeगामा oयिkको ःवा3मjव ःथा(पत हनु                                      
नसpने । 
 3नवेदकले भोग गदl आएको जeगामा 
ःथानीयबासीहmबीचमा (ववाद 3सज@ना भई 
अशािMतको वातावरण 3सज@ना भएको भनी िजQला 
ूशासन काया@लयमा उजूर4 परेप3छ िजQला 
ूशासन काया@लयले ःथानीय ू शासन ऐन, २०२८ 
को दफा ९(६)(क) बमोिजम उk साव@ज3नक 
जeगाको संर5ण गर4 ःथानीय ःतरमा शािMत 
सरु5ा कायम गन@ आवँयक 3नण@य गरेको 

भPे देिखदँा उk 3नण@य कानूनसEमत नै भए 
गरेको देिखदँा उ>ूषेणको आदेशले बदर गनु@पनA   
नदेिखने ।
इजलास अ3धकृत: यYूसाद आचाय@
कE[यटुर: चMिा 3तमQसेना
इ3त संवत ्२०७० साल काि`क २८ गते रोज ५ शभुम ्।

१६
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ी �ाने�बहादरु 
काक�, ०६८-CI-०८८४, परमादेश, चMतराम 
थाmसमेत (व. िजQला ू शासन काया@लय, बाँकेसमेत
 सकुुEबासी समःया समाधान आयोगले 
सकुुEबासीका नाममा जeगा (वतरण गदा@ 
(ववादाःपद ढwले कामकारवाह4हm गरेको भनी 
अिxतयार दmुपयोग अनसुMधान आयोगमा उजूर4 
परेको कारणले अिxतयार दmुपयोग अनसुMधान 
आयोगले नै >यसको छान3बनको ला3ग िजQला 
ूशासन काया@लयका ूमखु िजQला अ3धकार4लाई 
आदेश गरेकोले उk आदेशबमोिजम नै िजQला 
ूशासन काया@लय, बाँकेले िजQलािःथत सकुुEबासी 
समःया समाधान आयोगबाट सकुुEबासीलाई 
जeगा (वतरण गनAसEबMधी कागजात फाइलहm 
3नयMऽणमा 3लएको देिखदँा यसलाई गैरकानूनी 
भP 3मलेन । 3नयMऽणमा 3लएका कागजात 
फाइलहm सरुि5तmपमा नै रािखएको र 
3नवेदकहmलगायत सकुुEबासीहmको जeगा 
ूा3zको कामकारवाह4मा बाधा अ{चन, रोकावट 
पनA कुनै गैरकानूनी कामकारवाह4 िजQला ूशासन 
काया@लयबाट ग|रएको छैन भनी 3लिखतmपमा नै 
आफूले पेश गरेको 3लिखत जवाफमा (वप5ीहmले 
oयk गरेको देिखदँा 3नवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जार4 गनु@पनA अवःथाको (व}मानता 
नदेिखदँा 3नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ3धकृत: यYूसाद आचाय@
कE[यटुर: चMिा 3तमQसेना
इ3त संवत ्२०७० साल काि`क २८ गते रोज ५ शभुम ्।
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१६
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६७-CI-००७४, अंश चलन, 
(क8बा शेपा: (व. ओ<छू शेपा:
 ू@तवादAका दोॐो ौीमती ए@लजावेथ 
िःक@नयर र @नजबाट जMमेको भ@नएका छोरा @छमे 
दोजO शेपा: तथा अकP ौीमती इMद ुशेपा: र @नजबाट 
जMमेको भ@नएका छोरा नोवाR दोजO शेपा:समेतलाई 
पेशीको Tदन इजलाससमU हाजीर गराउन ु
भनी @म@त २०६९।१।६ मा आदेश Tदएको                                            
देिखMछ । तर, पेशीको Tदनमा ू@तवादAह]ले 
@नजह]लाई इजलाससमU उपिःथत गराउन 
सकेको देिखएन । यसरA ू@तवादAले आफूले 
@लएको िजक_रलाई आफ̀ले नै सूमाण प(ुc 
गनु:पनOमा सो गन: नसकेको र अदालतको आदेशको 
पालनासमेत भएको देिखएन । ू@तवादAले अMय 
अंिशयार भएको कुरा सूमाण प(ुc गन: नसकेको 
र अंिशयार छन ् भeे कुरामा मौिखक िजक_र 
गदgमा अदालतबाट hयःतो मौिखक िजक_रलाई 
आधार मानी अMय अंिशयार अनमुान गन:                                
न@मjने ।
 ू@तवादA बाबआुमासँग छु(l@भe भएको 
नदेिखदँा ू@तवादAको मूल अंिशयार सात भएको 
देिखMछ । िजjला अदालतको फैसलाउपर 
वादAको पनुरावेदन परेकोसमेत पाइँदैन । तसथ:, 
िजjला अदालतले फैसला गरेअन]ुप ू@तवादAको 
मूल अंश भागबाट सात भागको  एक भाग अंश 
कायम हनेु देिखMछ । यसरA ू@तवादAले मूल 
अंशबाट आफूले पाएको एक भाग अंशलाई पनु: 
तीन अंश भाग लगाई hयसमnये वादAको आoनो 
एक भाग र छोरा pयालजेन शेपा:को एक भाग 
कायम भई अंश पाउने देिखने ।
 वादAले ू@तवादA लोpनेको अंशलाई तीन 
भाग लगाई आफू र छोराको समेत गरA दईु 
भाग अंश माग गरेकोमा सोहAबमोिजम िजjला 

अदालतले गरेको फैसलालाई केहA  उjटA गरA 
ू@तवादAको अंशलाई सात भाग लगाई सोको 
एक भाग वादAको अंश कायम गरेको फैसला 
@मलेको नदेिखदँा सो हदस8म पनुरावेदन अदालत, 

पाटनबाट भएको फैसला केहA उjटA हनेु ।
इजलास अ@धकृत: यrूसाद आचाय:
इ@त संवत ्२०७० साल असोज ९ गते रोज १ शभुम ्।

१८
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६९-CR-०७७३, कत:uय 
vयान, राम ुनेपालA (दमाई) (व. नेपाल सरकार
 मौकामा ूhयUदशyको ]पमा रहA 
अदालतमा आई बकपऽ गनO @तलक प{रयार, 

ीवु प{रयार र महेMि प{रयारसमेतले मतृकले 
ू@तवादAसँग कुटपीट गन: खोvदा क̀चीले ए~ासी 
घाँटAमा रो(पन गएको भनी बकपऽ ग{रTदए प@न 
धेरैजना uयि�ह] काय:रत ्रहेको ठाउँमा झगडा 
हनु गएमा हारगहुार मागेमा सबै ज8मा भई 
घटना हनुबाट ब�नस�ने अवःथा हुँदाहुँदै सोतफ:  
ू@तवादA राम ुनेपालAले कुनै ूय� गरेको @म@सल 
संलpन ूhयUदशyसमेतका बकपऽबाट खjुन 
आउँदैन । क̀ची जःतो घातक तीखो फलामे 
औजारले ूहार गदा: मा@नसको vयान जानस�छ 
भeे सामाMय अनमुान प@न तhकाल पनुरावेदक 
ू@तवादA राम ु नेपालAबाट भएको पाइँदैन । 
क̀ची जःतो घातक ह@तयारको ूहारबाट भएको 
घटनालाई मलुकु_ ऐन, vयानस8बMधी महलको ५ 
नं.  मा उिjलिखत मा@नस मला: जःतो नदेिखएको 
कुनै काम कुरा रहेछ भनी अदालतले अनमुान 
गन: कानूनत: Mयायोिचत र यथाथ:परक नहनेु हुँदा 
पनुरावेदक ू@तवादA राम ुनेपालAलाई मलुकु_ ऐन, 

vयानस8बMधीको १ नं. को कसूरमा ऐ. १३(१) 
नं. बमोिजम सव:ःवस(हत जMमकैद हनेु ।
 माःटर कम:चारAको नाताले केहA 
स8झाउन खोvदा मतृक ःवयं असामाMय भै 
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झैझगडा गन6 खो9दा हातमा रहेको क= ची घटनामा 
ूयोग हनु पगेुको, असल Cनयतवश काम गनE 
बममा सGझाउँदा हातमा रहेको धाKरलो औजार 
क= चीको चोट पन6 गई सोहO कारण मतृकको मRृय ु
भएको र ूCतवादOले मतृकलाई मानु6पनEसGमको 
पूव6 मनसाय तVव CमCसल संलXन सYCलत सGपूण6 
ूमाणबाट खZुन आएको नपाइँदा मलुकु] ऐन, 

9यानसGब_धीको १३(१) नं. को सजाय चक� पनE 
िचdले देखी अ.बं. १८८ बमोिजम ९ वष6 कैद 
सजाय हनु hयi रायूCत घटनाको ूकृCत हेदा6 
अ.बं.१८८ ूयोग हनुसjने अ_तर ्वःत ुदेिखएबाट 
सmु काठमाडo िजZला अदालत एवम ्पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको सो रायसमेत मनाCसब        
देिखने ।
इजलास अCधकृत: कृंणूसाद पौडेल
इCत संवत ्२०७० साल फागनु २६ गते रोज २ शभुम ्। 

१९
मा.�ा.�ी �काश व�ी र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�, ०६७-CI-०६७९, परमादेश, 

रामलखन कुमv (व. सwरO िजZला, गोबरगाडा 
गा(वसमा रहेको शारदा रा(xय ूाथCमक 
(वzालयका ूधाना{यापकसमेत
 Cनवेदकले िश|ा ऐन, Cनयमानसुार 
तो(कएको योXयता र अ{ययन अनमुCतपऽलगायतका 
आवँयक कागजातहm साथै राखी (वzालय 
hयवःथापन सCमCतले िजZला िश|ा काया6लयको 
अनमुCत Cलई Cनयिुi गरेको कागजात पेश गरेको 
अवःथामा तलब भdा पाउने नै देिखदँा अ{यापन 
अनमुCतपऽ र अ_य आवँयक कागजातहmCबना 
नै तलब भdा Cनकासी गनु6 भनी (वप|ीहmलाई 
परमादेशको आदेश �दन CमZने नदेिखदँा पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुले Cनवेदन खारेज हनेु ठहर ्याई 
गरेको आदेशलाई अ_यथा भ� नCमZने ।
इजलास अCधकृत: य�ूसाद आचाय6
इCत संवत ्२०७० साल कािdक २४ गते रोज १ शभुम ्। 

इजलास नं. ६

१
मा.�ा.�ी बै)नाथ उपा/ाय र मा.�ा.�ा.
डा.�ी भरतबहादरु काक�,  ०७०-CI-०१९०, 

मानाचामल, गोब�6नलाल नकमvसमेत (व. स(ृ�ना 
नकमvक] संरि|का कमला नकमv 
 वादO नाबाCलका रहेको र Cनज बाबसँुग 
नबसी आमासँग बसेको अवःथा रहेको देिखदँा 
लोXने ःवाःनीको ३ नं. को देहायको ५ अनmुप 
छोरO स(ृ�ना नकमvको मानाचामलबापत रकम 
(पता गोब�6नलाल नकमvबाट भराई �दनपनE नै 
देिखन आयो । तसथ6 छोरO स(ृ�ना नकमvलाई 
मानाचामल भराई �दन उपयiु देखी मानाचामल 
भराई �दने गरO िजZला अदालतबाट भएको फैसला 
सदर गनE गरO पनुरावेदन अदालत, पाटनको CमCत 
२०६८।८।२४ को फैसला Cमलेकै देिखदँा 
सदर हनेु ।
इजलास अCधकृत: समुनकुमार _यौपाने 
कG�यटुर: अCमरर� महज6न
इCत संवत ्२०७० साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी बै)नाथ उपा/ाय र मा.�ा.�ा.डा.�ी 
भरतबहादरु काक�,  ०७०-CR-०२०७, सGब_ध 
Cब�छे�, अंश, गोब�6नलाल नकमvसमेत (व. 

कमला नकमv 
 कुनै अंिशयार मरेकोमा उसको हाँगातफ6  
उसको अंशभाग जानेबाहेक मKरसकेकाको अंश 
भाग लाXदैन । यहाँ मरेको भनेको आमा Cमौी 
नकमv भएकोले उसको हाँगातफ6  जाने कुरै 
नभई उसका छोराछोरOबीच अंश जाने भएकोले 
मKरसकेक] आमा Cमौी नकमvको अंश भाग लाXने 
िःथCत नरहने ।
 एकासगोलका अंिशयारबीच एकले 



26

सव��च अदालत बलेु(टन २०७1, असार - १

अक�बाट सगोलको स6पि9 बकसपऽ पाएकै 
अवःथामा प@न सो स6पि9मा सबै अंिशयारको 
भाग लाEने हGुछ । वादJ कमला नकमKको 
मLुाबाट ू@तवादJको बकसपऽबाट पाएको भनी 
ू@तवादJको भाग भनी एकासगोल@भऽको स6पि9 
सगोल पOरवारबाट भएको सगोल पOरवार@भऽैको 
बकसपऽबाट ू@तवादJको कुनै ना@लस नै नपरJ 
ू@तवादJलाई सो स6पि9 Qदलाई Qदने भराईQदने 
कायR हनुसSने अवःथा देिखन नआउने ।
 @मौी नकमK मLुामा वादJ ू@तवादJ 
केहJ प@न रहेको नदेिखएको तथा ूःततु स6बGध 
@ब�छेY मLुा दायर हुँदा @मौी नकमK बाँचेको 
भएताप@न अ[ ू@तवादJलाई अंश ूयोजनाथR 
ब]ुदा @नजको म_ृय ुभइसकेको देिखएको र पa 
कायम भई कसैले सकार गरेको प@न नदेिखएको 
हुँदा पa कायम नभई सकार नभएकोमा प(हले नै 
म_ृय ुभइसकेको bयिcलाई अंिशयार कायम गनR 
नस(कने ।
इजलास अ@धकृत: समुनकुमार Gयौपाने
क6fयटुर: अ@मररg महजRन
इ@त संवत ्२०७० साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम ्। 
यसै लगाउका @न6न मLुाह[मा प@न यसैअनसुार 
फैसला भएका छन:्

 § ०६९-WO-०८८५, उ_ूषेण, मकुुGदलाल 
नकमKसमेत (व. कमला नकमKसमेत 

 § ०७०-CI-०१८९, अंश चलन, गोबqRन 
लाल नकमK (व. कमला नकमK 

३
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
गोिव�कुमार उपा�ाय,  ०६९-CI-०३३२, अंश 
चलन, (वनेsर सरवरJयासमेत (व. फगनुीकुमारJ 
मtडलसमेत
 पनुरावेदक ू@तवादJले देखाएको अंश 
मLुामा सदुJज मtडल वादJ ू@तवादJ नरहेको 

देिखदँा अ.बं. ८५ नं. यहाँ आकृv हनुसSने देिखन 
आएन । यसथR पनुरावेदन अदालतबाट स[ुले 
गरेको खारेजी फैसला बदर गरJ पनु: @नणRयाथR 
@म@सल पठाउने गरेको फैसला @मलेको देिखने । 
 स[ु सनुसरJ िजxला अदालतको फैसला नै 
बदर भई पनु: @नणRयाथR @म@सल _यहाँ गइसकेको 
र हाल यस मLुाको कारणबाट मलुतवी रहेको र 
यस मLुाको @नणRयपyात ्मलुतवीबाट जागी @नणRय 
हनेु यस िःथ@तमा ती ूzह[ _यहJबंाट @नराकरण 
हनेु र मातहतको अदालतमा (वचाराधीन रहने 
(वषयमा _यहाँबाट फैसला हनुपूुवR नै हनुसSने 
फैसलालाई असर पनRसSने गरJ मा@थxलो 
@नकायबाट बो@लन ुउपयcु हनेु नदेिखदँा नातामा 
(ववाद भएको अवःथामा अ.बं. ८० नं. को ू(बया 
अपनाई यक}न गरJ फैसला गनुRपन~मा (फराद 
दावी नै खारेज गरेको स[ु सनुसरJ िजxला 
अदालतको फैसला बदर गरJ जो जे ब]ुनपुछR 
बझुी फैसला गनुR भनी @म@सलसमेत स[ु सनुसरJ 
िजxला अदालतमा पठाई Qदने ठहरJ पनुरावेदन 
अदालत, (वराटनगरबाट @म@त २०६८।०९।२० 
मा भएको फैसला @मलेको देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अ@धकृत: क(पलमिण गौतम
क6fयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ@त संवत ्२०७१ साल जेठ १६ गते रोज ६ शभुम ्।

एकल इजलास

१
मा.�ा. �ी िगिरश च* लाल, २०७०-WO-
०६३२, उ_ूषेणसमेत, [पसरJ @बvसमेत (व. 

सकुलाल @बvसमेत
 अंश मLुामा भएको अिGतम फैसलाले 
ज6मा ७ अंिशयार कायम गरेको भए ताप@न 
बGडा नहुँदै ू@तवादJ मिGजता @बvको गभRबाट 
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जि4मएका िशवलाल 9ब:लाई समेत यी वाद> 
ू9तवाद>हAको अंिशयार मानी जDमा ८ अंिशयार 
कायम गर> सोको ३ भाग यी 9नवेIदका वाद>ले 
ब4डा पाउने भनी भएको पनुरावेदन अदालत, 

तलुसीपरुको 9म9त २०७०।३।१३ को आदेश 
कानूनबमोिजम भएको देिखदँा Rरट 9नवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अ9धकृत: फिण4ि पराजलु> 
इ9त संवत ्२०७० साल फागनु २८ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.�ा.�ी �काश व�ी, ०७०-WO-०४९९, 

उ]ूषेण, राजकुमार शाह (व. बारा िज_ला, (पपरा 
गाउँ (वकास स9म9त वडा नं. ४ िःथत सूयb नेपाल 
ूा. 9ल. समेत
 आफू कायbरत ्ू 9तcानको आ9थbक उd9त 
भएमा नै कामदार कमbचार>हAको प9न उd9त हनेु 
गदbछ । gयवःथापनको सवbमा4य 9सhा4त प9न 
यह>  नै हो । कारखानाबाट उ]पाIदत चरुोट नै 
9लई (हँiने कायbले 9नवेदकमा खराब आचरण 
रहेको देिखएको अवःथामा gयवःथापनले आjनो 
लगानीको सरुkा र कारखानाको आ9थbक (हतका 
ला9ग 9नवेदकमा9थ (वlास नगरेको देिखयो । 
9नवेदक र gयवःथापकबीच चोर>ज4य कायbबाट 
उ]पd भएको (वlासको सm कटलाई कानूनले 
प9न गDभीरAपमा 9लई सेवाबाट हटाउनेसDमको 
अ9धकार gयवःथापकलाई ूदान गरेको देिखने ।
 9नवेदकले पाँचबnा चरुोट 9लई 
कायbःथलबाट बा(हर गएको तoय ःवीकारै गरेका 
र उp कुरा ू]यkदशq सरुkा गाडbसमेतको 
ू9तवेदन, बरामद> मचु_ुका तथा ौम अदालतमा 
बकपऽ गनt ू]यkदशqसमेतको gयहोराबाट 
सम9थbत भएको अवःथा देिखदँा ौम ऐन, २०४८ 
को कानूनी gयवःथासमेतका आधारमा 9नवेदकलाई 
सेवाबाट हटाउने भनी कारखाना महाूब4धकको 
9नणbय सदर गरेको ौम अदालतको 9म9त 

२०७०।६।४ को फैसला कानूनसDमत ् र 
4यायोिचत नै देिखने ।
इजलास अ9धकृत: कृंणूसाद पौडेल
कDyयटुर: (वदषुी रायमाझी
इ9त संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

३
मा.�ा.�ी �काश व�ी, ०७०-WO-०५२८, 

उ]ूषेण/परमादेश, राज ुराई (व. गहृ म4ऽालयसमेत
 कैद>लाई 9बनापऽ र 9बनाहातह9तयार 
लैनचौरमा सामान (कनाई ग_फुटारिःथत र>ता 
रानामगरको कोठामा परु ्याउने कायbमा आjनो 
संल�नता 9नवेदकले यस 9नवेदनमा प9न ःवीकार 
गरेको पाइ4छ । केवल सो कायb ूहर> 9नर>kक 
डोलराज शाह>को 9नदtशनमा गरेको र 9नजको 
9नलDबन फुकुवा भएकोले समान ू9तवाद>का 
हकमा असमान gयवहार भयो भdेसDम 
िजक�र 9नवेदकको पाइ4छ । ूःततु (वभागीय 
कारवाह>अ4तगbत कसूरको माऽाको आधार सबूद 
ूमाणको रोहमा अ9धकारूा� अ9धकार>ले कानूनको 
अ�तयार>9भऽ रह> सजाय 9नधाbरण गनt हो । 
यसर> भएको सजायको औिच]यको पर>kण यस 
अदालतले सम4या(यक आधारमा गदाb 9नवेदकको 
सफा हातका साथै (वलDबको 9सhा4तमा समेत 
�यान केि4ित गनुbपदbछ । प9छ_लो 9म9त 
२०६८।१२।२८ को पनुरावेदक�य 9नणbयसमेत 
बदर गराउन 9म9त २०७०।१०।१३ मा 
9नवेदक कर>ब दईु वषbप9छ यस अदालतमा ूवेश 
गरेको पाइ4छ । यसर> 9नवेदक अनिुचत (वलDब 
गर> अदालत ूवेश गरेको अवःथा देिखयो । 
कारण 9सजbना भएको लामो समयाव9धप9छमाऽ 
अदालत ूवेश गरेको देिख4छ । (वलDब हनुाको 
भरपद� आधार र कारण 9नवेदकले 9नवेदनमा 
खलुाउन सकेको पाइएन । Rरट 9नवेदक आफू 
ःवयं अदालतमा उपिःथत हनु नस(कने अवःथामा 
वारेसमाफb त Rरट 9नवेदन दायर गनb स(कने नै 
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हुँदा उ6 स(ुवधा उपभोग नगर< समयमै @रट 
Aनवेदन दायर गनB नस(कएको भEे Aनवेदन िजकHर 
तकB सIत ्नदेिखदँा भरपद� र (वLासलायक आधार 
र कारणAबना अनिुचत (वलOब गर< दायर भएको 
ूःततु @रट Aनवेदनमा माग ग@रएबमोिजमको 
आदेश जार< गनुBपनS अवःथा (वUमान नहुँदा 
ूःततु Aनवेदनमा कारण देखाउ आदेश जार< 
ग@ररहन परेन, ूःततु @रट Aनवेदन खारेज हनेु । 
इजलास अAधकृत : कृंणूसाद पौडेल
कO]यटुर: (वदषुी रायमाझी
इAत संवत ्२०७० साल माघ १५ गते रोज ४ शभुम ्।

४
मा.�ा.�ी �काश व�ी, २०७०-WO-०६९६, 

उgूषेण, डOबरकुमार< सेन ठकुर< (व. िजiला वन 
अAधकृत, िजiला वन कायाBलय Aलवाङ, रोiपासमेत 
 मालपोत कायाBलयले Aनवेदन मागबमोिजम 
छूट जmगा दताB गनB इnकार गरेको जmगा नेपाल 
सरकारको नाममा दताB भएको र सामदुा(यक 
वन oेऽलाई हःताnतरण भएको समेतका (वrs 
सबूद ूमाणको मूiयाtन गर< हक बेहकमा 
AनणBय गनB असाधारण अAधकारoेऽबाट सOभव 
हुँदैन । चार (कiला Aभडाउन, नाप नuसा गनB 
तथा Aनवेदनसाथ संलmन कागजात यह< जmगासँग 
सOबिnधत हो होइन भEे AनणBय vदन पAन यस 
असाधारण अAधकार oेऽबाट सOभव नहुँदा @रट 
Aनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अAधकृत: केशवूसाद िघAमरे
कO]यटुर: (वदषुी रायमाझी
इAत संवत ्२०७० साल चैत २१ गते रोज ६ शभुम ्।

५
मा.�ा.�ी �काश व�ी, २०७०-WO-०७१०, 

उgूषेण/परमादेश, राममूAतB यादव (व. ूधानमnऽी 
तथा मिnऽप@रषwको कायाBलयसमेत
 छूट दताBका लाAग AमAत 
२०४१।१२।३० र AमAत २०५६।१।१९ मा 

मालपोत कायाBलय, rपnदेह<मा Aनवेदन दताB भएको 
र सो कायाBलयबाट AमAत २०५१।९।६ मै उ6 
जmगा तgकाल<न ौी ५ को सरकारको नाममा दताB 
गनB AनणBय भई नापी शाखा, zपnदेह<लाई पऽाचार 
भएको अवःथामा सो AनणBयको जानकार< AमAत 
२०७०।१२।१३ मा माऽ भएको भEे Aनवेदन 
िजकHरका सOबnधमा यAतका vदनसOम आफूले 
पेश गरेको Aनवेदनउपर के काम कारवाह< भएको 
रहेछ भनी खोजतलास गर< जानकार< नAलनकुो 
उिचत र मनाAसब कारण @रट Aनवेदकले उiलेख 
गनB सकेको अवःथा नदेिखदँा @रट Aनवेदन खारेज 
हनेु ।
इजलास अAधकृत: केशवूसाद िघAमरे
इAत संवत ्२०७० साल चैत २७ गते रोज ६ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी �काश व�ी, २०७०-WO-०७१२, 

उgूषेण, नरबहादरु काक| (व. महेशबहादरु 
Aसंहसमेत
 Aनवेदकले आ}नो फमBलाई कालोसूचीमा 
राख् ने आशtा ~य6 गर< पनुरावेदन अदालत, 

पाटनमा Aनषधेा�ाको @रट Aनवेदन दायर गरेका 
र यस अदालतसमo ूःततु Aनवेदनमा मेघा ब�क 
AलAमटेडले कजाB सूचना केnि AलAमटेडमा Aनवेदक 
र Aनजको फमBलाई कालोसूचीमा राख् न लेखी 
पठाएको भEे Aलिखत जवाफको ~यहोराबाट थाहा 
पाएको भनी उiलेख गरेको भएतापAन Aनवेदक 
वा Aनजको फमBलाई कालोसूचीमा राखी स(कएको 
भEे कुनै AनणBय भइसकेको भEे नदेिखएको हुँदा 
आशtाको आधारमा ूःततु @रट Aनवेदन दायर 
भएको देिखयो । oेऽाAधकार सOपE पनुरावेदन 
अदालतमा (वचाराधीन म�ुालाई ूभाव पानS गर< 
यस अदालतबाट @रट Aनवेदनका मा�यमले बोiन 
नAमiने हुँदा @रट Aनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अAधकृत: केशवूसाद िघAमरे
इAत संवत ्२०७० साल चैत २७ गते रोज ५ शभुम ्।
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रीत/बेरीत आदेश

१
स.".#ा.%ी दामोदर"साद शमा( र मा.#ा.%ी 
ओम"काश िम%, ०७०-RE-०२२४, ०२२५, 

०२२९ ठगी, (वंणुू साद उपा=यायसमेत (व. नेपाल 
सरकार, Aनराजन खDका (व. नेपाल सरकार, काEछा 
ौेH (व. नेपाल सरकार
 ूAतवादIहK (वंणुू साद उपा=याय, 

Aनराजन खDका, काEछा ौेH, (वAनतकुमार 
रौAनयार र ूMदप शमाO आरो(पत कसूरमा इEकार 
रहI सKु काठमाडU िजWला अदालतमा बयान 
गरेको देिखEछ । ूAतवादI (वAनतकुमार रौAनयार 
र (वंणुू साद उपा=याय संःथाको पदाAधकारI 
नै नरहेको ^यःतो अवःथामा पAन पदाAधकारI 
कायम गरेको स_बEधमा काठमाडU िजWला 
अदालतमा क`तa जालसाजी मbुा दायर भई उe 
मbुा (वचाराधीन रहेको भfे कुरा देिखन आएको 
छ । यःतो अवःथामा धरौटI रकमको माऽा 
AनधाOरण गनa अAधकारको ूयोग EयायाAधकारIले 
वःतAुनH आधारमा गनुOपनaमा कुनै आधारAबना 
सKु काठमाडU िजWला अदालतबाट माग भएको 
धरौट रकमलाई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
अःवाभा(वकKपमा व(ृj गरI ूAतवादIहKबाट 
जनहI K. ५०,००,०००।- (पचास लाख) Kपैयाँ 
माग गnरएको धरौट रकम Eयायस_मत ् नभई 
बेरIतको देिखएकोले Aनवेदक ूAतवादIहKको 
हकमा पनुरावेदन अदालत, पाटनको AमAत 
२०७०।११।३० को आदेश बदर हनेु ।
इAत संवत ्२०७१ साल असार ४ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.#ा.%ी रामकुमार "साद शाह र मा.#ा.%ी 
देवे2 गोपाल %े6, ०७०-RE-०१८४, बr(कङ 
कसूर,  बालनरAसँह  घतuसमेत (व. नेपाल सरकार

ऋणीलाई २०६७।३।३१ मा उe 
कजाO ूवाह भएकोमा ऋणीका साथमा रहेको 
चल स_पिxको AनयAमत ूमाणीकरण गनa बममा 
बrकका अAधकृतहKzारा २०६७।५।३ मा 
परI{ण गदाO K. १७०५०००००।- (सऽ 
करोड पाँच लाख) को स_पिx पाइएको भनी 
(क| बै} कको अAधकृतले Mदएको ूAतवेदनबाट 
देिखएको हुँदा कजाO ूवाह गरेको समयमा र 
कजाO ूवाह गरेको करIब २ म(हनापAछ पAन 
ऋण रकमको अनपुातमा Aधतोको मूWया~न 
यथे| देिखएको िःथAतमा करIब ३ वषOपAछ AमAत 
२०७०।२।३१ मा माऽ खराब कजाO भनी नेपाल 
रा� बै} कले ूAतवेदन Mदई ूःततु मbुा चलेको 
देिखदँा यी ूAतवादIहKले कजाO ःवीकृत गदाOको 
अवःथा कम Aधतो Aलई वा ब� AनयतपूणO तवरले 
कामकारवाहI गरेको वा कसूरजEय कायO गरI ऋण 
ूवाह गरेको नदेिखई पAछको अवःथाको आधारमा 
मbुा दायर गरेको देिखदँा त^काल ूा� ूमाणबाट 
AनजहK कसूरदार हो भfे (व�ास गनa मनाAसब 
आधार (व�मान नदेिखदँा यी ूAतवादIहKलाई 
मलुकु` ऐन, अदालती बEदोवःतको महलको 
११८ को देहाय २ बमोिजम पपुO{ AनAमx थनुामा 
राख् ने भनी पनुरावेदन अदालत, पाटनको वािण�य 
इजलासबाट AमAत २०७०।९।१७ मा भएको 
आदेश बेरIतको देिखदँा बदर गnरMदएको छ । 
अब अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० नं. बमोिजम 
पAछ ूमाण ब�ुदै जाँदा ठहरेबमोिजम हनेु नै हुँदा 
यी ूAतवादIहK बालनरAसंह घतu मगर र ूगणु 
ौेHले जनहI K.  २५,००,०००।-  (प�चीस 
लाख) नगद धरौट वा सोबापत जेथा जमानत 
Mदनसके ताnरखमा राखी र धरौट वा जमानत 
Mदन नसके ूचAलत कानूनबमोिजम थनुामा राखी 
मbुाको पपुO{ गनूO ।
इAत संवत ्२०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम ्।
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३
मा.�ा.�ी बै�नाथ उपा�ाय र मा.�ा.�ी 
ओम�काश िम�, ०७०-RE-०१५६, ब6(कङ कसूर 

(कजा< द=ुपयोग), =बी जोशी (व. नेपाल सरकार
 नेपाल राE ब6कको पऽसंHया ब6.स.ु(व./
एन.Kब. डेःक/(व(वध/६/०७०/७१ KमKत 
२०७०।५।२६ को कजा< Qयाज पूण<=पमा 
चSुा भइसकेको भनी लेिखएको पऽ KमKसल 
संलXन रहेको र सोहZ पऽलाई आधार मानी 
(यनै Kनवेदकसरहका ूKतवादZह= ौीराम 
लाKमछाने ूKतवेदन नं. ०७०-RE-०१५० र 
ूKतवादZ गौरZशbर चौधरZ ूKतवेदन नं. ०७०-
RE-०१०७, मा यस अदालतको बमश: KमKत 
२०७१।२।१४ र २०७१।२।७ को 
आदेशबाट साधारण ताfरखमा रहेको देिखदँा 
सोसमेतका आधारमा समानःतरको Kनवेदक =बी 
जोशीको हकमा पKन hयस अदालतबाट भएको 
KमKत २०६९।८।१८ र २०७०।६।७ को 
आदेश Kमलेको नदेिखदँा बदर गfरkदएको छ । 
Kनजलाई मलुकुl ऐन, अ.बं. ११८ नं. को देहाय ७ 
बमोिजम थनुामा राख् न उपयSु नहुँदा अबं ४७ 
नं. बमोिजम साधारण ताfरखमा राखी मqुाको पपु<r 
गनू< ।
इKत संवत ्२०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम ्।
यसै ूकृKतका Kनtन मqुाह=मा पKन यसैअनसुार 
आदेश भएका छन:्

 § ०७०-RE-०१५३, ब6(कङ कसूर, (कजा< 
द=ुपयोग) =बी जोशी (व. नेपाल सरकार

 § ०७०-RE-०१५४, ब6(कङ कसूर, (कजा< 
द=ुपयोग) =बी जोशी (व. नेपाल सरकार

 § ०७०-RE-०१५५, ब6(कङ कसूर, (कजा< 
द=ुपयोग) =बी जोशी (व. नेपाल सरकार

 § ०७०-RE-०१५७, ब6(कङ कसूर, (कजा< 
द=ुपयोग) =बी जोशी (व. नेपाल सरकार

 § ०७०-RE-०१५८, ब6(कङ कसूर, (कजा< 
द=ुपयोग) =बी जोशी (व. नेपाल सरकार

४
मा.�ा. �ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा. �ी चोले( 
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-RE-००५९/०७०-
RE-००७३,  भuसार चोरZ पैठारZ, खमुराज 
पuुजालZसमेत (व. नेपाल सरकारसमेत

 ूKतवादZह= मोहनकुमार अमवाल, नाtगेल 
भxे ओमबहादरु बळाचाय< र Xयाtसो लामासमेत 
तीनैजना ूKतवादZ अनसुuधान अKधकारZसमrको 
बयानमा कसूरमा इuकारZ बयान गरेको, 
अपराधसँग सtबिuधत सनु Kनजह=बाट बरामद 
भएको नदेिखएको, Kनजह=ले ूKतवादZम{येका 
Kनमा Kछfरङ तामाङलाई बरामद भएको उS सनु 
Kलन पठाएको भxे भनाई नभई Kनज ूKतवादZलाई 
उS बरामद भएको सनु नागा भोटे (लामा) भxेले 
kदएको भनी र उS सनु क(हले Xयाtसोलाई 
kदन भनेको र क(हले मोहन (माडे) लाई kदन ु
भनेको भनी Kनज ूKतवादZ Kनमा Kछfरङले पथृक 
बयान गरेको अवःथा देिखएको छ । ूKतवादZ 
Kनमा Kछfरङको भनाइबमोिजम बरामद भएको 
सनु नागा भोटेले kदएको भxे भएपKछ Kनज 
नागा भोटे (लामा) लाई (वपrी बनाएको समेत                                                                                        
देिखदैँन । ूKतवादZह= मोहनकुमार अमवाल र 
Xयाtसो लामालाई ू. Kनमा Kछfरङ|ारा सनाखत 
गराइएको छैन, उS बरामद भएको सनु (यनै 
ूKतवादZह=को भx स(कने हालसtमको 
KमKसलका कागजबाट नदेिखएको समेतका 
आधारबाट ूKतवादZ {याtजो लामाका हकमा 
ताfरखमा राख् ने गरेको आदेश बेरZतको                                                  
देिखएन । ूKतवादZ मोहनकुमार अमवालको 
हकमा (वचार गदा< बरामद भएको सनु Kनजको 
हो भxे वःतKुन} ूमाणबाट प(ु~ हनु नसकेको 
र पोललाई प(ु~ गन� श�ृलाब� ूमाणसमेत 
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2म2सलमा नदेिखएको अवःथामा 2नजको हकमा 
धरौट मा?ने गरेको आदेश बेरCतको देिखदँा बदर 
भै 2नजलाई अ.बं. ४७ नं बमोिजम ताJरखमा 
राख् नपुनM र अकाN ू2तवादC नाPगेल भQे 
ओमबहादरु बळाचायNका हकमा बरामद भएको 
शक 2नजको देिखएको सPमका आधारबाट 
2नजबाट V. १,००,०००।- (एक लाख) नगदै 
धरौट माग गनुNपनMमा V. ३,७४,९८,५१९।- 
नगद धरौट माग गनM गरेको आदेश सो हदसPम 
2मलेको देिखएन । अत: राजःव अनसु_धान 
(वभागको 2म2त २०७०।३।३१ को आदेशलाई 
सदर गनMसमेत गरC गरेको राजःव _याया2धकरण, 
काठमाडcको 2म2त २०७०।०४।१८ को आदेश 
2नवेदक ू2तवादC मोहनकुमार अमवाल र नाPगेल 
भQे ओमबहादरु बळाचायNका हकमा 2मलेको नभई 
बेरCतको देिखदँा बदर हनेु । अब ू2तवादCमeये 
मोहनकुमार अमवाललाई अ.बं.४७ नं. बमोिजम 
ताJरखमा राखी र अकाN ू2तवादC नाPगेल भQे 
ओमबहादरु बळाचायNसँग V. १,००,०००।- 
(एक लाख) नगदै धरौट 2लई ताJरखमा राख् न ुर 
ू2तवादC eयाPजो लामालाई अ.बं. ४७ बमोिजम 
ताJरखमा राख् ने गरेको आदेश बेरCतको नदेिखदँा 
पJरवतNन गनN नपनM ।
इ2त संवत ्२०७१ साल जेठ २८ गते रोज ४ शभुम ्।

५
मा.�ा. �ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा. �ी 
दीपकराज जोशी, ०७०-RE-०१२०, व_यज_त ु
चोरC िशकारC, राममाया वाईबा (व. नेपाल सरकार

 ू2तवादC राममाया वाईबाउपर ूःताव 
गJरएको कसूरमा हनुसkने सजायमा ःव(ववेकlय 
अ2धकार ूयोग गरC ५ वषN कैद गनुNपनMसPमको 
अवःथा नदेिखई लो?नेले गरेको िशकारमा यी 
ू2तवादCलाई थनुामा राख् नपुनMसPमको अवःथाको 
(वnमानता नदेिखदँा व_यज_त ु आरoण 

कायाNलयको 2म2त २०६९।३।२४ को आदेश 
सदर गनM गरेको पनुरावेदन अदालत, हेटcडाको 2म2त 
२०७०।५।१३ को आदेश बदर गJरqदएको 
छ । अ.बं. ११८ को देहाय ५ र १० समेतू2त 
(वचार गरC V. ५०,०००।- (पचास हजार) 
नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत qदन sयाए 
2लई ताJरखमा राख् न,ु qदन नसके थनुामा राखी 
मtुाको पपुNo गनूN ।
इ2त संवत ्२०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम ्।

६
मा.�ा.�ी गोपाल पराजलुी र मा.�ा.�ी दीपकराज 
जोशी, ०७०-RE-००३५, ००३६, बu(कङ कसूर, 

योगे_िूसाद ौेy (व. नेपाल सरकार
 ू2तवादCका उपर हनुसkने अ2धकतम ्
कैद सजाय तथा थनुाको ूयोजनमा रहेको 
कैदलाई (वचार गदाN २ वषN ९ म(हना कैद 
ब2ससकेको देिखएको, मtुाको ूकृ2तले Fast 

Track मा गई मtुा 2छQुपनM देिख_छ । अ.बं. 

१२३ नं. ले प2न यःता ूकारका थनुामा 
रहेका ू2तवादCहVका मtुाहVमा १ वषN2भऽमा 
(कनारा गJरसkनपुनM बाeया|मक }यवःथा गरेको                                        
देिख_छ । मtुामा लामो समयसPम (कनारा नहुँदा 
धरौट माग गनNसkने }यवःथा प2न सो ऐनले तोकेको                                        
देिख_छ । अ2भय�ुको उपर अपराध हुँदाको 
पJरिःथ2त ू2तवादCको प(हलेको आचरणसमेतलाई 
हेदाN अब धरौट माग गनNसkने कानूनी आधार 
देिखएकोले कानूनको Pयाद2भऽ मtुा (कनारा 
नहुँदा |यसको स(ुवधा अ2भय�ुमा जाने भएकोले 
|यस अदालतको 2म2त २०६८।८।४ को 
आदेश बदर गJरqदएको छ ।अब ू 2तवादCसँग V. 

३५,००,०००।- (पैतीस लाख) नगद वा जेथा 
जमानत qदन sयाए 2लई ताJरखमा छो�न,ु qदन 
नसके कानूनबमोिजम गनूN । 
इ2त संवत ्२०७१ साल असार ११ गते रोज ४ शभुम ्।
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सव��च अदालत बलेु(टन २०७1, असार - १

७
मा.�ा.�ी ओम�काश िम�, ०७०-AP-०४०९, 
उ6ूषेण, भोजराज भ=डार? (व. ूधानमBऽी तथा 
मिBऽपHरषIको कायाLलयसमेत
 Mनवेदकले उठाएको (वषय हेदाL 
२०७१।१।८ मा आएको ूहर? Mनयमावल?का 
(वMभT ूावधानहU (वभेदकार? भएको, नेपालको 
अBतHरम सं(वधान, २०६३ को धारा १२६(५) 
(वपर?त भएको भTेसमेतका कुराहUको िजक\र 
Mलएको देिखदँा यःतो (वषय दरपीठ गनL Mमaने 
ूकृMतको नभएको हुँदा दरपीठ गनc गर? यस 
अदालतको रिजःशारबाट MमMत २०७१।२।३० 
मा भएको आदेश बदर हनेु ।
इMत संवत ्२०७१ साल असार १० गते रोज ३ शभुम ्।

अ"िरम आदेश

मा.�ा.�ी चोले+ शमशेर ज.ब.रा., २०७०-
WO-०९०२, उ6ूषेण, खमुाूसाद अयाLल (व. 

िशhा मBऽालयसमेत
 Hरट Mनवेदक यMुनभसLल इिBःट�यटु 
अफ एडभाBस ःटMडज ए=ड HरसचL ूाMललाई 
Mऽभवुन (वk(वlालय िच(क6सा शाm अnययन 

संःथानले यस शैिhक वषLको लाMग PG Program 

को ४५ Mसट ूदान गरेको देिखएको, Mऽभवुन 
(वk(वlालयले सpालन गरेको ूवेश पर?hाको 
नMतजा MमMत २०७१।३।९ मा ूकािशत भई 
भनाL ू(बया सUु भइसकेको समेत अवःथाबाट 
Mनवेदकले ूाr गरेको ४५ Mसट संsया घटाई 
Mऽभवुन (वk(वlालय िच(क6सा शाm अnययन 
संःथानको १२ Mसटमा सीMमत गनc MनणLयबाट 
Hरट Mनवेदक HरसचL ूा.Mल. लाई त6काल अपूरणीय 
hMत पvुन जाने देिखएकाले शिw सBतलुन र 
स(ुवधासमेतलाई (वचार गर? ू ःततु Hरट Mनवेदनको 
अिBतम टुxो नलागेसyम मेMडकल काउिBसलको 
MमMत २०७१।२।९ गतेको MनणLय एवम ्Mऽभवुन 
(वk(वlालय िच(क6सा शाm अnययन संःथानको 
MमMत २०७१।२।१२ गतेको MनणLय त6काल 
कायाLBवयन नगनुL नगराउन ुसाथै Mनवेदकले ूाr 
गरेको ४५ Mसट संsयाबमोिजम (वlाथz भनाL 
गनL गराउन कुनै अवरोध नगनुL नगराउन ु भनी 
ू6यथzहUका नाममा सव��च अदालत Mनयमावल?, 
२०४९ को Mनयम ४१(१) बमोिजम अBतHरम 
आदेशसमेत जार? हनेु ।
इMत संवत ्२०७१ साल असार १३ गते रोज ६ शभुम ्।

 


