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िवशेष इजलास

१
मा.&या.(ी क+याण (े-, मा.&या.(ी 
सशुीला काक1 र मा.&या.(ी बै5नाथ 
उपा:याय, ०६६-WS-०००१, उ78ेषण, 
रमशेकुमार थापासमते िव. (धानम+,ी तथा 
मि+,प/रषद ्को काया5लयसमते
 िनवेदकह= राि>?य मानव अिधकार 
आयोगमा कायEरत ्Fथायी कमEचारी नभई करार 
सेवामा िनयKु भएका कमEचारी भएकोमा 
िववाद दिेखदँनै । करार सेवामा िनयKु भएका 
कमEचारीको करार अविध थप नभएको 
अवFथामा 7यFतो पदमा िनयKु RयिK Fवत: 
अवकाश हVने भएकोले अFथायी 8कृितको 
करार सेवामा कायEरत ्रहकेा कमEचारी बढुवाको 
सZभाRय उZमदे ्वारसमते हVनस[ने दिेखदँनै । 
यसरी करार सेवामा कायEरत ् कमEचारी बढुवा 
8योजनको लािग Fथायी कमEचारीसरह समान 
अवFथा र हिैसयत नहVने हVदँा िनवेदकह=लाई 
बढुवाको सZभाRय उZमदे ्वार हVनबाट वि]चत 
गरी िवभदेपणूE Rयवहार भएको भ_ने िनवेदन 
दावी िनरथEक दिेखने ।
 जनु RयिKले िव`ापन बदर गराई 
पाउनको लािग दावी िलएका छन,् 7यFता 
RयिKह= आफू पिन बढुवाको लािग 
सZभािवत उZमदे ्वार हVन योcयता पगुेको हVन ु
ज=री छ । 8Fततु मdुामा यी िनवेदकह= 
पदो_नितको लािग काननूले तोकेको िनिeत 

योcयता पगुेको नदिेखएको अवFथामा 7यFता 
RयिKह=ले बढुवामा आफूह=लाई भदेभाव 
गfरयो भ_ने कुरा औिच7यहीन दिेखदँा राि>?य 
मानव अिधकार आयोगका कमEचारीको सेवा 
सतE र सिुवधासZब_धी िनयमावली, २०५८ 
को िनयम २९ को 8ितब_धा7मक वा[यांश 
नेपालको अ_तfरम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२(३)(घ), १३(१), १८(१), १९(१) 
र २७ pारा 8दq मौिलक हकसँग बािझएको 
अवFथा नदिेखनकुो साथै पदपिूतEको लािग 
राि>?य मानव अिधकार आयोगpारा िमित 
२०६६।३।११ को गोरखापtमा 8कािशत 
िव`ापन नं. २/०६५-६६ लगायतका काम 
कारवाहीबाट िनवेदकह=को संिवधान8दq 
कुनै हक हनन ् भएको समते नदिेखदँा 8Fततु 
fरट िनवेदन खारेज हVने ।
इजलास अिधकृत: हfर कोइराला
कZxयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा.&या.(ी क+याण (े-, मा.&या.(ी 
सशुीला काक1 र मा.&या.(ी बै5नाथ 
उपा:याय, ०७०-WS-००३०, उ78ेषण/
परमादशे, लिलतपरु िज8ला, ल.प.ुउ.म.न.पा. 
प8ुचोक अवि=थत >ी लालीगरुाँस बहCDEेयीय 
सहकारी सं=था िल. को तफ5 बाट अिधकार(ाI 
(मखु काय5कारी िनदKशक सरेु+L भNडारी िव. 
भिूमसधुार तथा Qयव=था म+,ालयसमते
 नेपाल FवाFyय सेवा सहकारी संFथा 
िलिमटेडको सो संFथाको आ_तfरक कारोबारका 
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िनिम5 िनवेदक सं8थाबाट काठमाड< िज>ला, 
इचङ् गनुारायण गािवस वडा नं. ६ को िक5ा 
नं. १४७, १६०, १६१ र १६२ को जGगा र 
सो जGगामा बनेको घरहJ िधतोबLधक राखी 
J. ५,००,००,०००।– (अRरेपी पाँच करोड 
Jपैयाँ) उपलXध गराइिदन िनवेदन िदएकोले 
उZ सं8थाले कजा[ िलने गरी लेिखिदएको 
\ि]बLधक^ िलखत पा_रत गन̀ सLदभ[मा 
मालपोत काया[लय, कलङ्क^को र.नं. ८९६९ 
िमित २०७०।३।६ िलखत पा_रत गरी मालपोत 
काया[लय, कलङ्क^को रिसद नं. १४१८४२ 
बाट िनवेदक सं8थासँग J. ५,००,०००।– 
(पाँच लाख Jपैयाँ) राज8व दािखल गन̀ गरी 
भएको िनण[य एवम ् सोसeबLधी कारवाही 
नेपालको अLत_रम संिवधान, २०६३ को धारा 
१०७(२) बमोिजम बदर गरी काननूले नलाGने 
रिज8gेसन द8तरु असलु ग_रएको रकम िनवेदक 
सं8थालाई िफता[ िदन ु भनी िवपRीहJको 
नाउँमा परमादशेको आदशेसमते जारी ग_रपाउँ 
भLनेसमते lयहोराको िनवेदन दावी िलएको 
दिेखदँा सो सeबLधमा नेपालको अLत_रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम 
यस िवशषे इजलासबाट सनुवुाइ गरी िनJपण 
गन[सnने अव8था नदिेखने ।  
 िनवेदक oी लालीगरुाँस बहpqrेयीय 
सहकारी सं8था िलिमटेडको तफ[ बाट िदएको 
s8ततु _रट िनवेदनमा नेपालको अLत_रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजमको माग दावीसमते िलएको 
दिेखएकाले सो सeबLधमा सनुवुाइको लािग 

सeबिLधत इजलासमा पेस गनु[पन̀ दिेखयो । तसथ[ 
िनवेदक सं8थाले माग दावी गरेको आिथ[क 
ऐन, २०६८ (आिथ[क िवधयेक, २०६८/०६९) 
को अनसुचूी ४ दहेाय ग. िविवध खvड ७(क) 
र िस.नं. १६ मा उि>लिखत sावधानहJ 
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३८(१) र 
३८(१)(ख) सँग तादाweयता नभई फरक 
रहकेो भLने एवम ् नेपालको अLत_रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १०७(२) को िवषयमा 
सनुवुाइको लािग िवशषे इजलासको लगत 
कxा गरी िनयमानसुार संयZु इजलासमा पेस 
हpने ।
इजलास अिधकृत: ह_र कोइराला
इित संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.#या.%ी क(याण %े+, मा.#या.%ी 
सशुीला काक2 र मा.#या.%ी बै6नाथ 
उपा;याय, २०६९-WF-००१०, ०००९, 
२०६८-WF-०००२,  परमादशे, अिधव�ा 
अ यतु$साद खरेल िव. ,याय प/रषद ् 
सिचवालयसमते, अिधव�ा िदनेशराज 
स8यालसमते िव. रा9:पितको काया=लय, 
शीतल िनवाससमते, अिधव�ा राजेश 
िसलवाल िव. $धानम,?ी तथा मि,?प/रषदक्ो 
काया=लयसमते
 िनयिुZको लािग िसफा_रस 
मा} गन̀ िनकायलाई िनयिुZ नै गनु[ वा 
पदाविध थप गनु[ भनी अदालतबाट 
कुनै आदशे जारी गन[ संिवधानसeमत 
हpदँनै । संिवधान वा काननूले अिधकार निदएको 
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िवषयमा कुनै िनकायलाई थप अिधकार िदने 
गरी सो अिधकार @योग गनुA भनी अदालतबाट 
आदशे जारी गनुA संिवधान@ितकूल हIनजाJछ । 
Mयसमा पिन Jयायाधीशको िसफाOरस गदाA Jयाय 
पOरषदले् काननूले तोकेको िविभJन आधारमा 
मPूयाङ्कन गरेर माQ िसफाOरस गनुAपनRमा 
सो दाियMवबाट अलग गरी िबनामPूयाङ्कन 
िनवेदकको मागबमोिजम कायAरत ् अSथायी 
Jयायाधीशलाई नै िनयिुT गनुA भनी परमादशे 
जारी गनA पिन निमPने ।
 @धानJयायाधीशको भिूमका 
संिवधानबमोिजम अलगअलग िनकाय र 
हिैसयतमा िभJनिभJन रहकेो छ । Jयाय पOरषदक्ो 
अUयVको हिैसयतमा Jयायाधीशको िनयिुT, 
सWवा वा बखाAसीको लािग @धानJयायाधीश 
िसफाOरसकताAहWमUयेको एक ZयिTका 
Wपमा @Sततु हIJछ भने Jयाय सेवा आयोगका 
अUयVको हिैसयतमा Jयायाधीशबाहके Jयाय 
सेवाको अिधकृतको िनयिुT, सWवा, बढुवा वा 
कारवाहीको स]बJधमा िसफाOरसकताAको 
भिूमका हIJछ । MयSतै सव��च अदालतको 
@धानJयायाधीशको Wपमा JयायकताA, 
अवSथाअनसुार िनयिुTकताA वा Jयाय 
पOरषदक्ो @मखुको भिूमकामा रही कतAZय 
िनवाAह गदAछ । Mयसैले Jयाय पOरषदल्ाई 
िवपVी बनाएको कारणले िनयिुTकताAको 
Wपमा रहकेो @धानJयायाधीशलाई िवपVी 
बनाएसरह नहIने र Jयायाधीश िनयिुT गनR 
िनयिुTकताAको Wपमा @धानJयायाधीशलाई 
िवपVी नबनाएको कारण िनवेदकको 

मागबमोिजम आदशे जारी हIनस_ने अवSथा 
नहIने ।
 संिवधानबमोिजम JयायपOरषद ् Sवयम ्
पदाविध थप गनR वा िनयिुT गनR िनकाय नभई 
सोका लािग िनि`त ् @िaयाबाट गOरएको 
मPूयाङ्कनको आधारमा िनयिुTको लािग 
िसफाOरस गनAस]म स_नेमा संिवधान र 
काननूमा नै नभएको ZयवSथा@ितकूल पदाविध 
थप गनुA वा Sथायी िनयिुT गनुA भनी Jयाय 
पOरषदक्ो नाममा परमादशेको माग गरेको 
MयSतो अपOरप_व सतही दावीका आधारमा 
अित सbूमसंवेदी भई आदशे जारी गनुA मनािसब 
हIदँनै । यSतो िनकायलाई ऐनले तोकेको 
आधार, @िaया र कुनै मPूयाङ्कनिबना सतही 
आधारमा आeनो काम, कतAZय गनुA भनी 
भJनसमते निमPने ।
 गठन भएको पिहलो संसद िवघटन भई 
अक� संसदको िनवाAचन भइनसकेको बीचको 
अविधमा Jयायाधीश िनयिुT गदाA संसदीय 
सनुवुाइ गOररहन नपनR भJने अथA गनA पिन 
िमPदनै । संिवधानको एउटा ZयवSथाले एउटा 
उjkेय वा पjितलाई िनमाAण गनR @यास गरेको छ 
भने सो संवैधािनक ZयवSथा उिचत @िaयाlारा 
संशोधन वा खारेज नभएस]म अदालतले 
Zयाmया गरी सो ZयवSथालाई िनिnaय वा 
िनn@भावी तPुयाउन उिचत र संिवधानस]मत ्
हIन नस_ने ।
 कुनै पिन @िaयाको िनयिुTमा जाँदा 
नेपालको अJतOरम संिवधान, २०६३ को 
धारा १५५ को उपधारा (१) मा उिPलिखत 
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5यव7था 7वत: आकिष=त ह?ने ह?दँा यस 
5यव7थाको िनरथ=क ह?ने गरी 5याDया गन= 
निमEने ।
 तGकाल 5यव7थािपका संसद िवघटन 
भई संसद नरहकेो अव7थामा िनवेदन दायर भएको 
भए पिन हाल दोNो संिवधानसभाको िनवा=चन 
सPपQन भई 5यव7थािपका संसदको गठनसमते 
भइसकेको छ । अक�तफ=  यस अदालतमा 
काय=रत ् रहकेा अ7थायी Qयायाधीशलाई 
संसदीय सनुवुाइिबना नै 7थायी गनु= वा 
अ7थायी पदम ै रहरे कामकाज गनY गरी Pयाद 
थप गन= भनी िवपZी Qयाय प[रषदक्ो नाउँमा 
परमादशेको आदशे जारी ग[रपाउँ भQने िनवेदन 
मागका सPबQधमा यस अदालतमा काय=रत ्
रहकेा अिधकांश अ7थायी Qयायाधीशह] 
हाल सेवािनव_ृ भइसकेको अव7था छ वा नयाँ 
`िaयाबाट िनयिुb पाएको अव7था दिेखQछ । 
यसरी जनु िवशषे प[रि7थितमा `7ततु िववाद 
उपि7थत भएको िथयो, सो प[रि7थित कायम 
नरही 5यव7थािपका संसदको गठन भई संसदले 
आdनो िनयिमत कामकारवाही अथा=त ्संसदीय 
सनुवुाइको `िaयासमते सचुा] भएको 
अव7था ह?दँा अब Gयसको िवकEपमा िवचार 
ग[ररहनपुनY अव7था दिेखन नआउने ह?दँा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह?नसeने 
अव7था नदिेखदँा संसद कायम नरहकेो 
अव7थामा सव��च अदालतका Qयायाधीश 
िनयिुb गदा= संसदीय सनुवुाइिबना पिन 
Qयायाधीशको िनयिुb गन= संिवधानअनकूुल 
ह?ने गरी आवgयक काय= गन= Qयाय प[रषद ्
7वयम ्सZम र समथ= रहकेो अव7थामा `7ततु 

िनवेदन खारेज ह?ने गरी माननीय Qयायाधीश hी 
रामकुमार `साद शाहiारा 5यb राय मनािसब 
दिेखदँा सदर ह?ने ।
इजलास अिधकृत: ह[र कोइराला
कPjयटुर: अिमररGन महज=न
इित संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी क"याण �े%, मा.�या.�ी 
सशुीला काक* र मा.�या.�ी बै0नाथ 
उपा5याय, २०७०-WS-००३७, उG`ेषण/
परमादशे, लिलतपरु िज"ला, लपउुमनपा 
वडा नं. ४ प"ुचोक अवि1थत 3ी लालीगरुाँस 
बह:उ;=ेयीय सहकारी सं1था िल. को तफ@ बाट 
अिधकारCाD Cमखु काय@कारी िनदGशक सरेुIJ 
भLडारी िव. CधानमIMी तथा मिIMपNरषदक्ो 
काया@लयसमते
 कुनै ऐनमा उिEलिखत 5यव7था 
अक� ऐनमा उिEलिखत 5यव7थासँग बािझयो 
भQदमैा नेपालको अQत[रम संिवधान, २०६३ 
को धारा १०७(१) बमोिजम यस िवशषे 
इजलासको अिधकारZेw आकिष=त ह?न 
सbैन । संिवधानिवपरीत काननू बनेकोमा 
बदर घोिषत गनु=पनY अव7थामा माwै िवशषे 
इजलासले हरेी िन]पण गनु=पनY ।
 िनवेदक सं7थाले आिथ=क अxयादशे, 
२०७०/०७१ को दफा ११ अनसुचूी ४ 
अQतग=तको सेवा शEुकसPबQधी दहेाय िस.नं. 
२ र िविवधसPबQधी िस.नं. ७ र १६ को 
`ावधानबमोिजम िवपZीह]को नाउँमा शEुक, 
द7तरु उठाउन नलगाउन ु भनी िवपZीह]को 
नाउँमा नेपालको अQत[रम संिवधान, २०६३ 
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को धारा १०७(२) बमोिजम परमादशेको 
आदशेसमते जारी ग@रपाउँ भनी िनवेदनसमते 
िदएको दिेखदँा सो सFबGधमा नेपालको 
अGत@रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) 
बमोिजम यस िवशषे इजलासबाट सनुवुाइ 
गरी िनNपण गनPसQने अवRथा नदिेखने ।
 िनवेदक Uी लालीगरुाँस बहWउXYेयीय 
सहकारी संRथा िलिमटेडको तफP बाट िदएको 
\Rततु @रट िनवेदनमा नेपालको अGत@रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(२) 
बमोिजमको माग दावीसमते िलएको 
दिेखएकोले सो सFबGधमा सनुवुाइको 
लािग सFबिGधत इजलासमा पेस गनुPपन] 
दिेखयो । तसथP, िनवेदक संRथाले माग दावी 
गरेको आिथPक िवधयेक, २०७०/०७१ को 
दफा ११ अनसुचूी ४ को िस.नं. २ र अनसुचूी 
४ दहेाय ग. िविवध खbड ७ र िस.नं. १६ 
मा उिcलिखत \ावधानहN सहकारी ऐन, 
२०४८ को दहेाय ३८(१) र ३८(१)(ख) सँग 
तादाfFयता नभई फरक रहकेो भGने एवम ् 
नेपालको अGत@रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) को िवषयमा सनुवुाइको लािग 
िवशषे इजलासको लगत कhा गरी िनयमानसुार 
संयiु इजलासमा पेस हWने ।
इजलास अिधकृत: ह@र कोइराला
कFlयटुर: अिमररfन महजPन
इित संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी क"याण �े%, मा.�या.�ी 
सशुीला काक* र मा.�या.�ी बै0नाथ 
उपा5याय, ०७०-WS-००४६, उf\ेषण/

परमादशे, क�पना प�त िव. $धानम�'ी तथा 
मि�'प*रषदक्ो काया2लयसमते
 िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
को िनयम ८८(६) को अपवादाfमक 
अवRथामा यो वा fयो पद समावेश गनP 
पनाPको कारण सFबिGधत सेवा सpचालन गन] 
िनकायले िवचार गन] कुरा हो । सेवा सpचालन 
गन] िनकायले आqनो आवYयकता सहुाउँदो 
rमता िसजPना गनP लगाई थप sयवRथा 
गन] कुरा िभGन कुरा हो । fयस अवRथामा 
बढुवाको योuयता िनधाPरण गन] कुरा बेuलै 
हो । तर मौजदुा अवRथामा िनवेदन
मागबमोिजम असमान अवRथाको 
भGन सिकने अवRथा नदिेखने ।
 िनवेिदकाले िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को 
उपिनयम (६) मा उिcलिखत कFlयटुर अपरेटर 
तथा सहायक कFlयटुर अपरेटरसरह आफू 
कायPरत ् रहकेो टेिलफोन अपरेटर पदलाई 
समते समावेश ग@रपाउँ भGने िनवेदन दावी 
सFबGधमा िवचार गदाP िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को 
उपिनयम (६) संशोधन गरी िनवेिदका कायPरत ्
रहकेो टेिलफोन अपरेटर पद समावेश गनुP भनी 
यस अदालतले Gयाियक सिxयता दखेाई 
आदशे जारी गनP िमcदनै । कुनै काननू बदर 
नगरी वा संशोधन हWने प@रणाम िनकाcने गरी 
टेिलफोन अपरेटरको पदलाई िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को उपिनयम 
(६) मा कFlयटुर अपरेटर तथा सहायक 
कFlयटुर अपरेटर पदसरह समावेश गनुP भनी 



6

सव��च अदालत बलेुिटन २०७१, मङ् िसर  - १

िवप6ीह9को नाउँमा यस अदालतबाट आदशे 
जारी गनC िमDने अवEथा दिेखन नआउँदा Hरट 
िनवेदन खारेज हIने ।
इजलास अिधकृत: हHर कोइराला
कOPयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

६
मा.�या.�ी क"याण �े%, मा.�या.�ी 
सशुीला काक* र मा.�या.�ी बै0नाथ 
उपा5याय, ०६८-WS-००७२, उYZेषण/
परमादशे, मोहनकुमार पराजलुी िव. )धानम+,ी 
तथा मि+,प0रषदक्ो काया5लयसमते
 िनयमावलीमा उिDलिखत काननूी 
_यवEथाबाट लेखा _यवसायीह9को 
6मतालाई सु̀ ढ गरी िनEप6ता, Eवतbcता 
एवम ् ZितEपधाCYमक बनाई लेखा _यवसायीको 
माbय िसeाbतबमोिजम एक _यिfले एकै 
समयमा पणूCकालीन नोकरी तथा सो नोकरी 
बाहके अbय पेसा _यवसाय गनC नपाउने 
गरी EथगनसOम गHरएको दिेखbछ । YयEता 
सदEयह9ले लेखा _यवसाय गनC नपाउने 
गरी EथगनसOम गHरएको दिेखbछ । YयEता 
सदEयह9ले लेखा _यवसाय गनC चाहमेा 
पणूCकालीन नोकरी छाडी कुनै पिन बेला 
लेखा _यवसाय गनCसjने दिेखदँा नेपाल चाटCड 
एकाउbटेbट्स ऐन, २०५३ को दफा ३० को 
ZितबbधाYमक वाjयांशबमोिजम दताCवाला 
लेखा परी6कह9ले लेखा परी6कसOबbधी 
ऐन, २०३१ बमोिजम पाइआएको सिुवधाबाट 
विnचत गHरएको अवEथा नदिेखने ।

 उिDलिखत Hरट िनवेदनमा यस 
अदालतको संयfु इजलासबाट आदशे भई 
िन9पण भसैकेको िवषयमा पनु: िववाद उठाई 
पनC आएको ZEततु िनवेदनमा यस इजलासबाट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गनC 
िमलेन । अत: नेपाल चाटडC एकाउbटेbट्स 
िनयमावली, २०६१ को संशोिधत 
िनयमावलीको िनयम २ को ZितबbधाYमक 
खpड २(ण) तथा िनयम ४९(३)(क)ख) र 
४९(४) मा उिDलिखत _यवEथा नेपाल चाटडC  
एकाउbटेbट्स ऐन, २०५३ को दफा ३० को 
ZितबbधाYमक खpडसँग बािझएको अवEथा 
दिेखन नआउँदा Hरट िनवेदन खारेज हIने ।
इजलास अिधकृत: हHर कोइराला
कOPयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभुम ्।

सयुं7 इजलास 

१
स.:.�या.�ी दामोदर:साद शमा= र मा.�या.
�ी क"याण �े%, ०६९-CI-०१६५, 
परमादशे, भिूमसधुार काया5लय, स;रीको 
तफ5 बाट ऐ. काया5लयका भिूमसधुार अिधकारी 
िव+द)ुसाद गरुागाई ंिव. जहDरी धामी यादव
 भिूमसOबbधी ऐन, २०२१ को उf दफामा 
मोही लागेको जxगाको मोही र जxगाधनीबीचको 
EवािमYवको बाँडफाँड गनy तोिकएको Oयाद 
२०६४ साल चतै मसाbत रहकेो भए पिन ZEततु 
मzुाको मोहीले २०६१।१२।२९ मा नै जxगा 
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बाँडफाँड ग9रपाउँ भनी भिूमसधुार कायाBलयमा 
िनवेदन िदएको दिेखFछ । यसरी ऐनले तोकेको 
JयादिभK बाँडफाँडको िनवेदन परी सोसJबFधी 
िमिसलसमते खडा भइसकेको अवMथामा सो 
िनवेदन सJबFधमा ऐनका JयादिभK कारवाही 
ग9रसPनपुनQ कतBRय भिूमसधुार कायाBलयको 
हो । तर कारवाहीको टुङ्गो लगाउने काननूी 
कतBRय भएको भिूमसधुार कायाBलयको आTनो 
काननूी कतBRय परूा गरेको दिेखन आएन । 
यस अवMथामा UMततु मVुामा िनवेदकले 
उWलेख गरेको जYगाको सJबFधमा मोहीको 
तफB बाट परेको जYगा बाँडफाँडसJबFधी 
िनवेदन ऐनको JयादिभK परेको दिेखएकाले 
िनवेदन मागबमोिजम उZ िनवेदनमा यथाशी\ 
काननूबमोिजम टुङ्गो लगाउन ुभनी भिूमसधुार 
कायाBलय, स]रीको नाममा परमादशेको आदशे 
जारी ह̂ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
आदशे मनािसब दिेखदँा िवप`ी भिूमसधुार 
कायाBलय, स]रीको नाममा परमादशेको आदशे 
जारी ह̂ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजको िमित २०६८।१०।८ को आदशे 
िमलेको दिेखदँा सदर ह̂ने ।
इजलास अिधकृत: िवeनाथ भfराई
इित संवत ्२०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभुम ्।

२
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा' र मा.�या.
�ी क)याण �े,, ०६८-CI-०१७१, 
िनषधेाmा, प�चमाया तामाङ िव. पटनामाया 
तामाङ
 िनवेिदकाबाट Uचिलत काननूको 

उWलङ्घन गरी कुनै अपराध गरेमा काननूको 
Uिoया परु ्याएर काननूबमोिजम िनवेिदकालाई 
पoाउ गनB वा थनुामा राखी अनसुFधान 
सPने अिधकार सJबिFधत िनकायलाई रहकैे 
ह̂Fछ । तर काननूबमोिजम बाहके गैरकाननूी 
pपमा पoाउ गनB, थनुामा राqन वा जबजBMती 
कागज गनQ गराउने अिधकार कसैलाई नह̂ने 
ह̂दँा िनवेदकलाई काननूबमोिजम बाहके पoाउ 
गनQ, थनुामा राqने र जबजBMती कागज गराउने 
कायB नगनुB नगराउन ुभनी िवप`ीहpको नाउँमा 
िनषधेाmाको आदशे जारी गनQ ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतको आदशे मनािसब दिेखदँा 
िवप`ीहpको पनुरावेदन िजिकर पYुन नसPने ।
इजलास अिधकृत: िवeनाथ भfराई
इित संवत ्२०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभुम ्।

३
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा' र मा.�या.
�ी क)याण �े,, ०६९-CI-०४३४, 
उuUेषण/परमादशे, त'बहादरु िब- िव. 
क0पदीप राईसमते
 िनवेदकले दावी िलएको अFनपणूB 
इFटरनेशनल Uा.िल.मा तीन सदMयीय 
सyचालक सिमित रहकेोमा बह̂मत शयेरधनी 
सyचालक उपिMथत भई िमित २०६९।२।६ 
मा िवशषे साधारणसभाको बैठक बMने 
भनी िमित २०६९।१।५ मा िनणBय गरेको 
दिेखFछ । िवप`ी कWपनीय राईको िलिखत 
जवाफमा िनवेदकलाई सyचालक सिमितले 
सो बैठक बMनअुिघ कJपनीको आिथBक 
िहनािमना सJबFधमा छलफल गनB उपिMथत ह̂न 
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भनी पटकपटक सचूना पठाउँदा ब=ुन इ?कार 
गरेकोले िनजको नाउँमा उC सचूना कDपनीको 
कायाFलयमा टाँस गGरएको भ?ने िजिकर भई 
सोसँग सDबि?धत कागजातको फोटोकिपसमते 
पेस गरेको दिेखन आयो । यी पनुरावेदकलाई 
सOचालक सिमितले बैठक बQने सचूना िदई 
जानकारी गराउँदासमते बैठकमा उपिQथत 
नभएकोले सOचालक सिमितको बहTमत 
सदQयले िवशषे साधारण सभाको बैठक 
बोलाएको दिेखएकाले उिXलिखत YिZया 
Yाकृितक ?यायको िस\ा?तिवपGरत भएको 
भ?न निमXने ।
 िवप]ीम^येको कDपनी रिजQ_ारको 
कायाFलयबाट Yा` िलिखत जवाफमा 
शयेरधनीहa मदनYसाद Yधान र सजनी 
Yधानको नाममा रहकेा शयेर नामसारी 
गनb सOचालक सिमितको िनणFयबमोिजम 
सो कायाFलयबाट शयेर लगत अिभलेख 
गGरएको र राजQव अनसु?धान िवभागबाट 
उिXलिखत cयिCहaको शयेर रोdका 
नभएको भ?ने िजिकर रहकेो दिेखयो । सोही 
कायाFलयको िलिखत जवाफमा पनुरावेदक 
त`बहादरु िवeले उC िवशषे साधारणसभाको 
िवषयमा कDपनी रिजQ_ारको कायाFलयमा 
दताF गरेको िनवेदन सDब?धमा िनणFय हTन 
बाँकf नै रहकेो भ?ने पिन उXलेख भएको 
दिेख?छ । यसरी यी पनुरावेदक िनवेदकले 
यस िनवेदनपhमा दावी िलएको िवशषे 
साधारणसभाको वैधािनकता सDब?धमा 
कDपनी रिजQ_ारको कायाFलयमा िदएको 
िनवेदन िवचाराधीन रहकेो दिेखन आएको 

समतेका अवQथामा िनवेदन मागबमोिजमको 
आदशे जारी गनुFपनb अवQथा नदिेखएको भनी 
यी िनवेदकको िनवेदन खारेज हTने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतको आदशे मनािसब दिेखदँा 
िनवेदन मागबमोिजम उiYेषण र परमादशेको 
आदशे जारी हTने अवQथाको िवjमानता 
नभएको भनी िनवेदन खारेज हTने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६९।६।१० को आदशे िमलेको दिेखदँा सदर 
हTने ठहछF । िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर पmुन 
नसdने ।
इजलास अिधकृत: िवoनाथ भpराई
कDqयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभुम ्।

४
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा' र मा.�या.
�ी क)याण �े,, ०६९-CI-०७३०, 
उiYेषण/परमादशे, मालपोत काया#लय, 
लिलतपरु िव. उमा ब*ाचाय#
 कुनै पिन cयिCको सDपिu िबना 
कुनै कारण र आधार रोdका राvने अिधकार 
कुनै काननूले कुनै िनकायलाई Yदान गरेको 
छैन । िबनाआधार र कारण cयिCको सDपिu 
रोdका गनुFको अथF cयिCको सDपिuमािथको 
अिधकारलाई कुिwठत एवम ् िनयि?hत गनुF 
हो । YQततु मxुामा मालपोत कायाFलयको 
िलिखत जवाफमा िसि\परु थसी सहकारी 
संQथाको िमित २०६३।७।२४ को पhले 
रोdका रहकेो भ?नेसDम िजिकर िलइएको 
दिेखयो । तर मालपोत कायाFलयको िलिखत 
जवाफ एवम ् सो कायाFलयको तफF बाट यस 
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अदालतमा परेको पनुरावेदनप8मा समते 
िनवेदकको पित नाउँको उ; ज=गा रो?का 
रािखनपुनA काननूी आधार उFलेख भएको दिेखन 
आएन । यस अवKथामा िनवेदकको पितको 
नाम दताM रहकेो ज=गा काननूिवपरीत रो?का 
रािखएको दिेखएकोले िमित २०६३।७।२४ को 
रो?का राRन पठाएको सहकारी संKथाको प8 
एवम ् सो प8को आधारमा रो?का राRने गरेको 
मालपोत कायाMलय, लिलतपरुको िनणMयसमते 
उVWेषणको आदशेले बदर गरी काननूिवपरीत 
रो?का रािखएको उ; ज=गा फुकुवा ग[रिदन ु
भनी िवप\ी मालपोत कायाMलय, लिलतपरुका 
नाममा परमादशेसमते जारी ह]ने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालतको आदशे मनािसब दिेखन 
आउने ह]दँा िनवेदन दावीबमोिजम उVWेषण 
र परमादशे जारी ह]ने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।७।१५ को 
आदशे िमलेको दिेखदँा सदर ह]ने ।
इजलास अिधकृत: िवcनाथ भdराई
कfgयटुर: अिमररVन महजMन
इित संवत ्२०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभुम ्।

५
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा' र मा.�या.
�ी क)याण �े,, ०६९-CI-०८६०, 
उVWेषण/परमादशे, दवेह�र वन िव. ह�रकला 
बढुासमते
 पनुरावेदक दवेह[र वन आफj  
अदालतमा उपिKथत भई आkनो नामको नेपाल 
Wहरीको प[रचयप8समते साथै राखी अड्डाको 
रोहबरमा fयाद बिुझपाउँ भनी हKता\रसिहत 
Fयाgच े सहीछाप गरी िमित २०६७।९।२५ 

मा fयाद बिुझिलई fयादिभ8 Wितउoर 
निदई गजुारी बसेको भpने उFलेख भएको 
दिेखpछ । िनवेदकले आफूले सो fयाद बझुकेो 
होइन अqले नै बझुकेो भpने िजिकर िलए पिन 
िनजको आkनो प[रचय खFुने प[रचयप8को 
Wितिलिपसमते राखी fयाद बिुझपाउँ भनी 
िनवेदन िदई अदालतको रोहबरमा fयाद बझुकेो 
कुरालाई अpयथा भpनपुनA तrयय;ु आधार यी 
पनुरावेदकले दखेाउन सकेको पाइदँनै ।
 िनवेदन मागबमोिजम अq कसैले 
नै िनजको नाउँको fयाद बझुकेो अवKथा 
भए सोतफM  साधारण Wिsयाबाट मtुा 
चलाई उपचार Wाu गनM सिकने अवKथा 
ह]pछ । िनवेदन दावीको िवषयमा सामाpय 
pयाियक कारवाही नचलाई दायर गरेको [रट 
िनवेदनको आधारमा अदालतबाट फैसला 
भई अिpतम रहकेो मtुाको तrयमा Wवेश गनM 
एवम ् उ; सहीछाप िनजको हो वा होइन भनी 
सबदु Wमाण बझुी आदशे जारी गनM िमFने 
ह]दँनै । यस अवKथामा िनवेदकको िनवेदन 
खारेज ह]ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
आदशे मनािसबै दिेखदँा िनवेदकको िनवेदन 
खारेज ह]ने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको िमित २०६९।२।१० को आदशे 
िमलेको दिेखदँा सदर ह]ने ।
इजलास अिधकृत: िवcनाथ भdराई
कfgयटुर: अिमररVन महजMन
इित संवत ्२०७१ साल जेठ २२ गते रोज २ शभुम ्।

६
स.�.�या.�ी दामोदर�साद शमा' र मा.�या.
�ी क)याण �े,, ०६९-CI-०८८७, 
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िनषेधा7ा/परमादशे, यादवराज भारती िव. 
गीताकुमारी खड्कासमते
 िनवेदकले दावी गरेज?तो गरी 
िनवेदकलाई गैरकाननूीDपमा पEाउ गनG, 
थनुामा राIने आशङ्का भएको अव?थामा 
सोही समयमा नै काननूी उपचार गनOसPने नै 
हQRछ । िनवेदकले U?ततु िनवेदनमा उVलेख 
गरेको ज?तो िनजलाई पEाउ गनG वा थनुामा 
राIने आशङ्काको ि?थित नरहकेो अव?थामा 
िनवेदन खारेज हQने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालतको आदशे मनािसबै दिेखदँा िनवेदकको 
िनवेदन खारेज हQने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६९।३।१३ को 
आदशे िमलेको दिेखदँा सदर हQने ठहछO । 
िनवेदकको पनुरावेदन िजिकर प]ुन नसPने ।
इजलास अिधकृत: िवaनाथ भbराई
कcdयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभुम ्।

७
स.".#या.&ी दामोदर"साद शमा- र 
मा.#या.&ी क0याण &े3, ०६९-CI-
०९४८, िनषधेा7ा/परमादशे, िज/ला 1शासन 
काया4लय, सनुसरी िव. रामकृ7ण साह
 आjनो kेlािधकारिभl नपरेको 
दवेानी Uकृितका लेनदने र ज]गासcबRधी 
िवषयमा उजरुी सRुने र कारवाही गनG अिधकार 
िजVला Uशासन कायाOलयलाई कुनै काननूले 
Uदान गरेको छैन । यस अव?थामा पनुरावेदक 
कायाOलयको अिधकार नै नभएको िवषयमा 
िनवेदन mहण गरी िनवेदकलाई पEने, थनुामा 

राIनेलगायतका कायO गनG आशङ्काको 
ि?थितको िवoमानता रहकेो अव?थामा 
पनुरावेदकसमतेका कायाOलयहDका नाममा 
िनषधेा7ा र परमादशेको आदशे जारी हQने 
ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको आदशे 
मनािसबै दिेखदँा आjनो kेlािधकारभRदा 
बािहर गई िनवेदकलाई दवेानी िववादको 
िवषयलाई िलएर पEने, थRुने, कागज 
गराउने कायO नगनुO, नगराउन ु भनी िनषधेा7ा 
र परमादशेको आदशे जारी हQने ठहर ्याएको 
पनुरावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित 
२०६९।९।२३ को आदशे िमलेको दिेखदँा सदर 
हQने ठहछO । िवपkी िजVला Uशासन कायाOलय, 
सनुसरीको पनुरावेदन िजिकर प]ुन नसPने ।
इजलास अिधकृत: िवaनाथ भbराई
कcdयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभुम ्।

८
स.का.मु.".#या.&ी दामोदर"साद शमा- 
र मा.#या.&ी "काश व7ती, ०७०-WH-
००२०, बRदीUrयkीकरण, राजेशबाब ु ;<े 
िव. वैदिेशक रोजगार ?यायािधकरण, घBेकुलो 
काठमाडDसमते  
 दsड सजायको महलको काननूी 
uयव?थाअनसुार धरैे कलमको कैद ठेPन 
परेमा rय?तो धरैे कलमको कैद हद बराबर हQन 
आयो भने सोमvये एक कलमको कैद ठेPनपुनG 
हQRछ । यी wरट िनवेदकउपर लागेको पिहलो 
मxुामा थनुाबाट छुटेपिछ अक� वैदिेशक 
रोजगारसcबRधी मxुा चली कैदको सजाय 
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भएको नभई पिहलो म<ुामा थनुामा बसेकै 
अविधमा अक� वैदिेशक रोजगार म<ुामा कैद 
सजाय भएको दिेखन आएकोले दबैु म<ुाको 
कैद खापी सजाय गनG दHड सजायको महलको 
४१ नं. को काननूी NयवOथाको िवपरीत हPने ।
 मलुकुR ऐन, दHड सजायको महलको 
४१ नं. बमोिजमको काननूी NयवOथा र 
यस अदालतबाट िमित २०४४।१२।१६ 
मा Uितपादन भएको निजरसमतेबाट 
Vरट िनवेदकलाई वैदिेशक रोजगार 
Wयायािधकरणबाट िमित २०६७।९।२७ र 
िमित २०७०।१।३० को फैसलाले लागेको 
कैदको हद बराबर भएकाले कुनै एक 
कलमको कैद भइसकेपिछ थप कैद बOनपुन̂ 
दिेखएन । िनवेदक िमित २०६८।७।१६ 
दिेख थनुामा रहकेाले वैदिेशक रोजगार 
Wयायािधकरणको फैसलाबमोिजमको कैद 
िनजले भु̀ ान गVरसकेको दिेखदँा अब 
िनजको कैद गैरकाननूी हPनजाने भएकाले 
िनजलाई कैदबाट मु̀  गVरिदन भनी 
बWदीUbयcीकरणको आदशे जारी हPने 
ठहछG । वैदिेशक रोजगार Wयायािधकरणको 
िमित २०६७।९।२७ को फैसलाले लागेको 
जVरवाना e.१,५०,०००।– Vरट िनवेदकले 
काठमाडg िजhला अदालतमा िमित 
२०६९।५।१८ मा दािखल गVरसकेको 
दिेखएकाले िमित २०७०।१।३० को फैसलाले 
लागेको जVरवाना िनजले ितरेमा छुटी जाने 
दिेखएको हPदँा सो जVरवाना दािखल गरेमा 
िनजलाई अWय कुनै म<ुामा वा अWय कुनै 

कारणले थनुामा राiन ुनपन̂ भए उ` म<ुाबाट 
थनुाबाट मु̀  गVरिदन ुभनी आजै छुkै आदशे 
भइसकेकाले यसमा अब केही गVररहन ुनपन̂ ।
इजलास अिधकृत: िवnराज भkराई
कopयटुर: रान ुपौडेल
इित संवत ्२०७० साल कािrक १० गते रोज १ शभुम ्।

९
स.�.�या.�ी रामकुमार �साद शाह र 
मा.�या.�ी चोले�- शमशेर ज.ब.रा., ०७१-
WH-००१६, बWदीUbयcीकरण, ओम भ�ने 
सरुज िच'कार िव. लिलतपरु िज/ला अदालत, 
तहिसल शाखा, लगनखले, लिलतपरुसमते
 कसैलाई काननूिवपरीत अिधकारcेu 
नभएको अिधकारीले थनुा वा कैदमा 
राखकेोमा वा काननूको उिचत Uिvया परूा 
नगरी कैद वा िहरासतमा राखकेो दिेखएमा 
अदालतले बWदीUbयcीकरणको आदशे जारी 
गरी थनुामु̀  गनGसwने हPWछ । तर अदालतबाट 
भएको अिWतम फैसलाबमोिजम कसैलाई 
पvाउ गरी कैदमा राखकेो दिेखएमा वा 
Uचिलत काननूको अिधकार Uयोग गरी कैद 
वा िहरासतमा रािखएकोमा bयOतो आदशे 
जारी गनG निमhने ।
 िनवेदकउपर परेको कतGNय xयान 
म<ुामा लिलतपरु िजhला अदालतको फैसला 
केही उhटी गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट 
कैद सजाय भएकोमा सोको सचूना वा 
पनुरावेदनको oयाद नपाएको भए र यOतोमा 
काननूले पनुरावेदन लाyने भए आफू पvाउ 
परेको अवOथालाई थाहा पाएको िमित 
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कायम गरी ऐनमा :यादिभ< यस अदालतमा 
पनुरावेदन िदन र काननूी उपचारको उपायको 
अवल:बन गनAसBने अवCथा हFदँाहFदँ ै सो 
उपायको अवल:बन नगरी अदालतको फैसला 
र सो बमोिजमको लगत यथावत रहकेो थाहा 
हFदँाहFदँ ैिदएको LCततु Mरट िनवेदनको आधारमा 
िनवेदकलाई कैदमQु गनA िमलेन । LCततु Mरट 
िनवेदन खारेज हFने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
क:Yयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७१ साल काि[क ५ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. १

१
मा.$या.&ी रामकुमार +साद शाह र 
मा.$या.&ी िगरीश च$3 लाल, ०६६-CI-
०८9४, नामसारी दताA बदर दताA, िशवकिलया 
दसुािधनको वा(रस भई आ-नो हकमा समते 
भोज हजरा दसुाध िव. ब5ह6 हजरा दसुाध   
 भिूमस:बcधी ऐन, २०२१ लाग ू हFदँा 
भरेको १ नं. अनसुचूी हदेाA मनेुeरी हजरा 
दसुाधले आfनो पMरवारको िववरणमा छोरी 
मिछAया, iवाइ ँ अिमरा हजरा दसुाध भनी 
उjलेख गरेको कुरा वादी बcहF हजरा दसुाधले 
बारा िजjला अदालतमा पेस गरेको उQ 
लगतको Lितिलिपबाट दिेखcछ । यसबाट 
Cव. अिमरा हजरा Cव. मनेुeरी हजराको छोरी 
iवाइ ँहFन ्भcने दिेखcछ । मनेुeरीको छोरी iवाइ ँ
अिमरा हजराले गा.िव.स.बाट  िसफाMरस र 
िजjला Lशासन कायाAलयबाट नाता Lमािणत 

िलई छनk हजरा दसुाधको भाइ भएको भcने 
Lमाण बनाएको दिेखcछ । सािवक जlगा 
दताAवाला Cवगmय छनk हजराको Cव.अिमरा 
हजरा भाइ हFन ् भcने तnययQु आधार 
Lमाणबाट पिुo हFन सकेको अवCथा दिेखदँनै । 
उQ तnयहkबाट अिमरा हजराले गा.िव.स.बाट 
झqुा िववरण र Lमाण बनाई सास ुमनेुeरीका 
भितजा छनk हजराको जlगा खाने िनयतले 
छनk दसुाधको भाइ बनी िववािदत 
जlगाहk नामसारी दताA गरेको िमित 
२०५१।२।५ को मालपोत कायाAलयको िनणAय 
काननूबमोिजम भएको दिेखन नआउने ।
 Cवगmय अिमरा हजराले Cव. छनk 
हजराको नामको िक.नं. २६ र २९ को जlगा 
आfनो नाममा नामसारी दताA गराएको कायA 
अनिधकृत, गैरकाननूीसमते दिेखदँा िमित 
२०५१।२।५ गतेको नामसारी दताA र सोको 
आधारमा अिमरा दसुाधको मsृयपुिछ Lितवादी 
िशवकिलया दसुाधले आfनो नाउँमा िमित 
२०६१।६।१२ गते भएको नामसारी दताA 
बदर ठहर गरी सkुको इcसाफ सदर गरी उQ 
जlगाहk Cवगmय छनk हजराका भाइ नाता 
पनu हकवाला वादी बcहF हजरा दसुाधको 
नाउँमा दताAसमते हFने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, हटेvडाको िमित २०६६।८।१ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हFने 
ठहछA । पनुरावेदक Lितवादीको पनुरावेदन 
िजिकर पlुन नसBने ।
इजलास अिधकृत: ममता खनाल
क:Yयटुर: रामशरण ितिमिjसना 
इित संवत ्२०७१ साल वैशाख १५ गते रोज २ शभुम ्।
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२
मा.�या.�ी रामकुमार $साद शाह र मा.�या.
�ी गोपाल पराजुली, ०६९-RC-०१०८, 
कत9:य <यान, नेपाल सरकार िव. सेती मिुखया 
भ,ने सेतीराम बोहोरा
 कुनै कसरु अपराधमा संलAन 
अिभयDुले वारदात हFदँाको अवIथामा 
मानिसक सKतलुन ठीक नभएको कारणले 
आपरािधक काय9 गरेको हो भKने कुरा िमिसल 
संलAन सबदु Sमाणबाट शङ्कारिहतUपले पिुV 
नभएसWम XयIता अिभयDुले दYड सजायको 
महलको १ नं. बमोिजम सिुवधा पाउनस^ने 
अवIथा नहFने ।
 Sितवादीले पणू9 सझुबझुकासाथ भाइले 
सWपिc आdना छोराका लािग माf लकुाउँदछ
िक भKने मनमा शङ्का िलई पhरवार िनयोजन 
गhरसकेको भाइका छोराहUलाई माhरिदए 
कसका लािग सWपिc बचाउँदो रहछे भKने 
सोचबाट आपरािधक मानिसकताको 
िवकास गरी भाइहU घरमा नभएको मौका 
छोपी रातको समय पारी घरका अKय 
सदIयहU िनदाइरहकेो अवIथामा नाबालक 
छोराहUसँगै सतेुकk मतृककk आमालाई 
चरुोट माAने बहानामा घरको तmलो तलामा 
बोलाई बालकहUलाई माf ए^लै पारी 
बाँ�न र बचाउन नस^ने अवIथा िसज9ना गरी 
पवू9योजनाबमोिजम आफू सXुने गरेको खाटमिुन 
लकुाइ राखकेो बKचरोजIतो घातक हितयारले 
िनम9म तhरकाले Sहार गरी नाबालक Sकाश 
बोहोराको हXया गरेको अवIथा हFदँा Sितवादी 

सेती मिुखया भKने सेतीराम बोहोरालाई 
सव9Iवसिहत जKमकैद हFने ठहर ्याएको सmयान 
िजmला अदालतको फैसला सदर ठहर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, तलुसीपरुको फैसला 
अKयथा नदिेखने हFदँा साधक सदर हFने ।
इजलास अिधकृत: भqकाली पोखरेल
कWrयटुर: मिKजता ढुङ्गाना
इित संवत ्२०७१ साल भदौ २० गते रोज ६ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी रामकुमार $साद शाह र मा.�या.
�ी चोले�2 शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CI-
०४७८, ०४३३, लेनदने,  िदनेशकुमार ितवारी 
िव. गोिव,द4साद ितवारीसमते, िघरा7उ कांद ु
िव. गोिव,द4साद ितवारीसमते
 वादीले पेस गरेको िलखत जालसाजी 
हो भKने िजिकर Sितवादीले िलएपिछ XयIतो 
िजिकर Sमािणत गनw भार Sमाण ऐन, २०३१ 
को दफा २८ बमोिजम Sितवादीमा नै रहने नै 
हFKछ । तर उD िजिकर Sमािणत हFने कुनै पिन 
Sमाण Sितवादीले पेस गन9 सकेको छैन । 
आफूहUको समते अशं हक रहकेो जAगासँग 
सWबिKधत िलखत हFन ु नै जालसाजी िyयाका 
लािग पया9z आधार हFन सDैन । िलखतका 
कारणी रामवली ितवारी Iवयम ्ले हIता{र गरी 
िनजका आdनै नाममा रहकेो जAगा राजीनामा 
गhरिदने गरी भएको घरसारको राजीनामाको 
िलखतलाई अKयथा Sमािणत नभएसWम 
जालसाजी भKन र माKन निमmने ।
 Sितवादीले िववािदत िलखतलाई कkतw 
नभनी जालसाजीसWम भनेको अवIथामा उD 
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िववािदत िलखत जँचाउन ु9माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३ 9ितकूल असAबB 9माण बCुन ु
हEFछ भFने पनुरावेदन अदालतको फैसलामा 
उKलेख गMरएको छ । तर 9ितवादीहQ Rवयम ्ले 
उT िववािदत िलखत जचाई पाउन माग गरेको 
िRथितमा उT िलखत जाँच गराउने आदशे 
भएबमोिजम िवशषेZले जाँच गरी रायसमते 
िदइसकेपिछ िनजले िदएको \यRतो रायलाई 
9माणमा िलन निमKने भFन निमKने हEदँा 
वादीले 9ितवादीलाई िलखतबमोिजम रकम 
िदएको 9मािणत हEदँाहEदँ ैपिन वादी दावी प]ुन 
नस^ने र वादी िदनेशकुमार यादव र िलखतका 
सा_ी िघराaउ कांदलुाई जनही Q.१५,०००।– 
जMरवाना हEनेसमते ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, नेपालगFजको िमित २०६५।९।१३ 
को फैसला उKटी भई वादीले 9ितवादीबाट 
िलखतबमोिजमको साँवा र काननूबमोिजम 
भMरभराउका िमितसAमको hयाजसमते 
भराई िलनपाउने ठहर ्याएको बाँके िजKला 
अदालतको िमित २०६१।११।१० को फैसला 
सदर हEने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
इित संवत ्२०७१ साल असार १० गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं. २

१
मा.$या.&ी क)याण &े, र मा.$या.
&ी सशुीला काक1, ०६६-WO-०३६८, 
उ\9ेषण/परमादशे,  �ेमकुमारी िसंह कटुवाल 

िव. कण+बहादरु िसंहसमते 
 9Rततु िववादमा मतृकको छोरीले 
आमाको पालनपोषण गरेको अवRथामा 
अशं छुMpएको बाब ु जीिवत रह े पिन छोरी 
नै 9मािणत हकदार qयिT माFनपुनr हEFछ । 
राहतको उstेय पिन 9भािवत qयिTलाई िदने 
हो न त अपतुालीको uमअनसुार राहत बाँड्ने 
हो । तसथa मतृककw छोरीको मागबमोिजमको 
राहतलाई अFय qयिTलाई उपलhध गराउने 
भFने कुरा िमKने दिेखएन । यRतो अवRथामा 
यी Mरट िनवेिदकाले 9ाx गनr राहत रकमलाई 
सरकारyारा जारी गMरएको उT मतृकका 
हकदारलाई आिथaक सहायता 9दान गनr 
िनदrिशका, २०६५ को बुँदा ७.४ ले रो^न 
िमKने नदिेखदँा उT िमित २०६६।५।२३ को 
िनणaय उ\9ेषणyारा बदर हEने र िनज मतृक 
पदमकुमारीको म\ृयबुापतको राहत रकम 
िनजको पालन गरी काज िकMरया गनr यी 
िनवेिदकालाई िदन ु भनी िवप_ी शािFत तथा 
पनुिनaमाaण मF{ालय, राहत तथा पनुRथाaपना 
इकाइसमतेको सFदभaमा िव|मान त}यको 
आधारमा गMरने कुरा भएको र उT िनदrिशकामा 
yFyबाट 9भािवत नाममा परमादशे जारी हEने ।
 उिKलिखत िनदrिशकाको बुँदा 
नAबर ७.४ को qया~या yFyबाट 9भािवत 
र अपतुालीको काननूले माFयता िदएको 
छोरीको हक हिैसयत र उनले गरेका कायaको 
कुनै माFयता निदई उपे_ा गरेको दिेखएकोले 
िववािहता छोरीको हकमा समते िवचार गरी 
उT बुँदा नं. ७.४ को पनुरावलोकन गनaसमते 
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उि6लिखत िवप9ी शाि<त तथा पनुिन>मा>ण 
म<@ालयसमतेका सCबD िनकायहFका 
नाममा परमादशे जारी हHने ।
इजलास अिधकृत: िवNणOुसाद गौतम
कCRयटुर: स<तोष अवाल
इित संवत ्२०७१ साल असार २ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी क"याण �े% र मा.�या.
�ी तक( राज भ+, ०६७-WO-०१८३, 
उ\Oेषण, िज�ला झापा, भ#परु न.पा. वडा 
नं. ११ ि+थत 0ी मदन भ4डारी ममेो7रयल 
एकेडेमीको तफ< बाट अि@तयार AाB गरी 
आEनो हकमासमते ऐका अIयJ गKुAसाद 
बरालसमते िव. Lयव+थािपका संसदको 
मिहला, बालबािलका र समाज क�याण 
सिमित, संसद सिचवालयसमते   
 Oािविधक िश9ा तथा ]यावसाियक 
तािलम प^रषद ्(CTEVT) आfनो िनण>य गन> 
gवत<@ छ । अत: िवशषे काननूjारा gथािपत 
gवायk संgथाले गरेको िनण>य Oभावहीन हHने 
गरी ]यवgथािपका संसदको कुनै सिमितले 
िनण>य गन> पाउने अवgथा सिमितलाई रह े
भएको दिेखन आएन । तसथ> Oािविधक िश9ा 
तथा ]यवसाियक तािलम प^रषद ्(CTEVT) 
ले िमित २०६७।५।२ मा आfनै अgपताल 
नभए पिन हHने भ<ने िनण>य गरेकोमा िवप9ी 
]यवgथािपका संसद मिहला, बालबािलका 
तथा समाज क6याण सिमितले िमित 
२०६७।५।३ मा उp िनण>य रq गन> िनदrशन 
िदने भनी गरेको प@ाचार र सोसँग सCबि<धत 
सCपणू> कामकारवाहीहF समते काननूसङ्गत ् 

दिेखन नआउने ।
 Oािविधक िश9ा तथा ]यावसाियक 
तािलम प^रषद ् (CTEVT) काननूबमोिजम 
gथािपत gवायk संgथा भएको हHदँा आfनो 
िनण>य गन> gवत<@ हHने, कुन तह वा िवषय 
िश9ालाई कgतो योजना वा सत> जFरी हH<छ 
उp कुरा Oािविधक िश9ा तथा ]यावसाियक 
तािलम प^रषद ् (CTEVT) gवयम ्ले 
नीितगतFपमा िनण>य िलनसtने िवषय भएको 
हHदँा उp संgथाउपर हgत9ेप गनु>पनr कारण र 
अिधकार9े@ ]यवgथािपका संसद, मिहला 
बालबािलका तथा समाज क6याण सिमितलाई 
नभएकोले O\यथu ]यवgथािपका संसदको 
मिहला बालबािलका र समाजक6याण 
सिमितको िमित २०६७।५।३ को प@ सङ्vया 
०६७।६८, च.नं. ३३ को प@ र पनु: िमित 
२०६७।५।४ को प@ सङ्vया ०६७।६८ च.नं. 
३६ को प@ एवम ् सो प@ाचारसँग सCबि<धत 
सCपणू> कामकारवाही र िनदrशन गैरकाननूी 
दिेखएकोले उ\Oेषणको आदशेjारा बदर हHने र 
िनवेदकको मागबमोिजम िनवेदकले सyचालन 
ग^रआएको काय>zम पवू>वत ्Fपमा यथावत 
सyचालन गनु> गराउन ु भनी िवप9ीहFको 
नाउँमा परमादशेसमते जारी हHने ।
इजलास अिधकृत: िवNणOुसाद गौतम/
आ\मदवे जोशी
कCRयटुर: क6पना बत|ला
इित संवत ्२०७० साल भदौ २५ गते रोज ३ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी क"याण �े% र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६८-WO-०१२३२, 
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परमादशे, लिलताकुमारी ठाकुर हजाम िव. 
िज(ला िश*ा काया,लय, िसरहासमते
 कुनै पिन सरकारी िनकाय एवम ् 
सामदुाियक िव<ालयमा समते काय=रत ्
कम=चारी एवम ् िश>कह@ले आफूले काम 
गरी पकाएको तलब भGा सोही िनकायको 
Hमखुसँग माग गनु=पनK र Lयसरी माग गनK काम 
िनताMत Hशासिनक िवषयिभOको कुरा हो । 
िनवेदकले उपलRध भएसTमको वैकिUपक 
उपायह@ खोजी सोमाफ= त ्उपचार खोWनपुनKमा 
सो केही नगरी तलब भGा जXतो Hशासिनक 
Hकृितको िवषयमा िसध ैसव��च अदालतको 
असारधारण अिधकार>ेOको Hयोग गरी 
Hवेश गन= निमUने ह[दँा िनवेदनमा उठाइएको 
मु̂ य कुरा राहत कोटाको िनयिु_ भMने िवषय 
नै िववािदत दिेखएकोले LयXतो िववािदत 
िवषयमा सTबिMधत िनकायबाट समाधान 
खोWनपुनKमा सो नगरी `रट >ेOमा Hवेश गरेको 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी गन= 
िमUने नदिेखदँा HXततु `रट िनवेदन खारेज ह[ने ।
इजलास अिधकृत: कमलHसाद bवाली
कTcयटुर: कUपना बतdला
इित संवत ्२०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम ्।
 § ०६८-WO-०१२३३, परमादशे, 

सिमराकुमारी यादव िव. िज(ला िश*ा 
काया,लय, िसरहासमते भएको मkुामा 
पिन यसैअनसुार आदशे भएको छ ।

४
मा.�या.�ी क"याण �े% र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६९-WO-०४२९, 

उLHेषण/परमादशे, िविनताकुमारी ठाकुर िव. 
िज(ला धनषुा, जनकपरु नगरपािलका वडा नं. 
१४ ि;थत =ी मािव सोहनी भजुेिलयासमते
 िनवेदकले िनवेदनमा उUलेख 
गरेबमोिजम pी माqयिमक िव<ालय, 
सोहनीलाई Hाs भएको भिनएको Hाथिमक 
िश>क पदको दिलत राहत कोटा र िनवेदक 
िबिनताकुमारी ठाकुरलाई सो राहत कोटामा 
िनयिु_ ग`रएको भMने िवषयमा िववाद 
रहकेो दिेखMछ । िनवेदकलाई दिलत राहत 
कोटाअMतग=त िनयिु_ ग`रएको कुराको िजUला 
िश>ा काया=लय, धनषुाबाट समथ=न भएको 
वा सोको अिभलेख भएको Xपu आधार 
िनवेदकबाट पेस ह[न सकेको पाइदँनै । िजUला 
िश>ा काया=लय, धनषुाका vोत wयि_ले िमित 
२०६८।४।१२ मा िजUला िश>ा काया=लयमा 
पेस गरेको Hितवेदनमा पिन सो wयहोरा उUलेख 
भएको पाइदँनै । दामोदर झा िव<ालयको 
Hधानाqयापक भएको बेलामा आyनै 
छोराबहुारी यी िनवेदकलाई िनयिु_ ग`रएको 
भMने िवषयमा िववाद उठी सो िववाद सTबMधमा 
छानिबन गरी टुङ्गोमा परु ्याउन >ेOीय 
िश>ा िनदKशनालयबाट िमित २०६८।२।१२ 
मा िजUला िश>ा काया=लयलाई िनदKशन 
भई छानिबन भइरहकेो भMने िव<ालयको 
तफ= बाट HXततु ग`रएको िलिखत जवाफमा 
उUलेख गरेको दिेखदँा िनवेदकको िनयिु_ नै 
िजUला िश>ा काया=लय, धनषुाबाट समथ=न 
भइनसकेको र तलब भGाको रकम िनकासा 
नभएको भMने िवषयमा िववाद उठी सो िववादको 
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टुङ्गो लगाउन 8े9ीय िश8ा िनद=शनालयबाट 
िज?ला िश8ा कायाAलय, धनषुालाई िनद=शन 
भई िज?ला िश8ा कायाAलयबाट कारवाही 
अगािड बढाइरहकेो अवJथा रहबेाट LयJतो 
िववािदत िवषयमा Mरट 8े9बाट उपचार िदन 
निम?ने र िनवेदकको काननूबमोिजम हक 
Jथािपत भएको अवJथामा उपचारको बाटो 
खलुा रहने नै हSनाले िववादको छानिबनकै 
चरणमा मागबमोिजम तलब भVासमते 
सWबXधमा उपचार िदनसYने अवJथा नहSदँा 
[Jततु Mरट िनवेदन खारेज हSने ।
इजलास अिधकृत: कमल[साद _वाली
कW`यटुर: क?पना बतaला
इित संवत ्२०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभुम ् ।

इजलास नं. ३

१
मा.$या.&ी िगरीश च$- लाल र मा.$या.
&ी देवे$-गोपाल &े4, ०६८-CI-००४३, 
करारबमोिजम गMरपाऊँ,  िदनदयाल 
अ"वाल िव.  िज%ला लिलतपरु, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ ि4थत राि67य 
8कृित संर;ण कोषको तफ@ बाट अिCतयारवाला 
जDुबहादरु गEुङ
 करारkारा िसिजAत िववादमा करार ऐन, 
२०५६ लाग ूहSXछ । करार ऐन, २०५६ को दफा 
८९(२)(ग)(घ) मा मsुा गनुAपन= कारण उLपXन 
भएको िमितले दईुवषAिभ9 मsुा दायर गMरसYन ु
पछA भXने काननूी tयवJथा रहकेो पाइXछ । [Jततु 

िववादमा वादीले बोलप9 हाली [ाu गरेका 
गाडीहvसमते समावेश गरी िवप8ी कोषले 
िमित २०६०।८।१६ मा िबwxको लािग पनु: 
िस?ड टेyडरको सचूना [कािशत गरेकोमा सोही 
िमित २०६०।८।१६ बाट वादी [ितवादीबीच 
िववाद िसजAना भएकोले सोही िमितलाई नै 
मsुा गनुAपन= कारण उLपXन भएको माXनपुन= 
हSXछ । यसअनसुार िमित २०६०।८।१६ बाट 
दईु वषAिभ9ै अथाAत ्िमित २०६२।८।१५ िभ9मा 
िफराद दायर गनुAपन=मा सोबमोिजम नगरी िमित 
२०६३।१।२७ मा [Jततु िफराद दायर भएको 
दिेखदँा हदWयाद नघाई दायर भएको िफरादबाट 
इXसाफ गनA िम?ने नदिेखदँा पनुरावेदन 
अदालतको फैसला अXयथा हSनसYने अवJथा 
नदिेखने हSदँा िनषधेा_ा मsुा फैसला भएको 
िमित २०६१।४।१३ लाई हदWयाद सvु भएको 
िमित कायम गरी इXसाफ गरेको सvु काठमाडz 
िज?ला अदालतको िमित २०६५।९।१३ को 
फैसला उ?टी गरी वादीको िफराद करार ऐन, 
२०५६ को दफा ८९(२)(ग) र (घ) को Wयाद 
दईुवषAिभ9 दायर भएको नदिेखएकाले िफराद 
दावी खारेज हSने भनी पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट भएको िमित २०६७।९।१४ को 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हSने ।
इजलास अिधकृत: फिणX{ पराजलुी
कW`यटुर: क?पना बतaला
इित संवत ्२०७१ साल कािVक ९ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा.$या.&ी िगरीश च$- लाल र मा.$या.
&ी देवे$-गोपाल &े4, ०६८-CI-०१०७, 
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िलखत बदर, रेशमकुमारी बढुाथोक' िव. 
गेदलाल बढुाथोक'समते
 िक.नं. ५२९ को ज=गाभ@दा बढी नै 
ज=गा िनज Dितवादीले आफूसँग राखी केवल 
०.००५९२.६० ज=गा माJ Dितवादी पावLती 
चौधरीलाई राजीनामा पाPरत गPरिदएका र 
यी पनुरावेदक वादीका नाउँमा समते कPरब 
०-१७-० ज=गा रहकेो तUय िमिसल संल=न 
ज=गाधनी DमाणपजुाLबाट दिेखन आउँछ । 
उिYलिखत िक.नं. ५२९ को ज=गा Dितवादी 
गेदलालका नाउँमा रहकेा अ@य ज=गाहZ 
भ@दा [याद ैमYूयवान ् रहकेो हो िक भ@नलाई 
पिन वादीले िफरादपJमा सो कुरा उYलेख गरी 
दावी िलन सकेको दिेखएन । यस अदालतमा 
पनुरावेदन गदाL िववािदत ज=गाभ@दा मYूयवान ् 
रहकेो भनी वादीले पनुरावेदनपJमा िजिकर 
िलएको भएता पिन मYूयवान ् ज=गा रहकेो 
दिेखनेस\मको DमाणपJसमते पेस गनL सकेको 
नदिेखएकोले िबनाआधार िलएको पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब नदिेखने ।
 िववािदत ज=गाभ@दा बढी नै ज=गा 
यी पनुरावेदक वादी र Dितवादी गेदलाल 
बढुाथोक^का नाउँमा रहकेो र राजीनामा 
पाPरत गPरिदएको िववािदत ज=गा िनज 
Dितवादी गेदलालका नाउँमा रहकेा अ@य 
ज=गाभ@दा धरैे मYूयवान ् रहकेो भनी यी 
पनुरावेदक वादीले िफरादमा उYलेख गनL 
सकेको नदिेखनकुा साथै पनुरावेदनपJमा समते 
सो ज=गा मYूयवान ् हो भ@ने दिेखनेस\मको 
Dमाण पेस गनL सकेको नदिेखएको अव_थामा 
उिYलिखत काननूी `यव_थाबमोिजम 

िववािदत ज=गा Dितवादी गेदलाल बढुाथोक^ले 
आफूखसु गनL  पाउने  नै  दिेखदँा वादी
दावीबमोिजम २ भागको १ भाग िलखत बदर 
हaने ठहर ्याएको सZु दाङ दउेखरुी िजYला 
अदालतको फैसला उYटी गरी वादी दावी 
प=ुन नसcने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, 
तलुसीपरु दाङको िमित २०६७।१२।१ को 
फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हaने ठहछL । 
पनुरावेदन िजिकर प=ुन नसcने ।
इजलास अिधकृत: फिण@g पराजलुी
क\hयटुर: स@तोष अवाल
इित संवत ्२०७१ साल कािjक ९ गते रोज १ शभुम ्।

इजलास नं. ४

१
मा.$या.&ी सशुीला काक+ र मा.$या.&ी 
-काश व0ती, ०६९-CI-००२६, ००२७, 
००२८, ०६८-CI-१५०८, िनषधेाoा/
परमादशे, िव0णलुाल 23ेसमते िव. ह5र6साद 
शमा7 आचाय7, काठमाड> िज@ला, काठमाड> 
मनपा वडा नं. ११ मा काया7लय रहकेो चाइना 
टाउन Hयापार संघको तफ7 बाट अिLतयार6ाM 
अNयO भ ैआRनो हकमा समते SानेTU िसपाई 
िव. ह5र6साद शमा7 आचाय7, काठमाड> िज@ला 
काठमाड> मनपा वडा नं. ११ मा रहकेो चिच7ल 
होटल िलिमटेडको अिLतयार6ाM ऐ.ऐ. 
बXने जयकुमारनाथ शाह िव. ह5र6साद शमा7 
आचाय7, ह5र6साद शमा7 आचाय7 िव. SानेTU 
िसपाईसमते
 िनवेदकले चाइना टाउनमा आqनो 
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कारोबार स7चालन गरेको र 9यसरी 
कारोबार स7चालन गदा< िव=तु लाइन 
अ9याव?यक पनA भCने कुरामा िववाद हEन 
सFैन । िनवेदकले िव=तु लाइनबापत I. 
६५२३।– दािखल गOरसकेको भCने दिेखएकाले 
िनवेदकको Qयवसायलाई S9यT Sभाव पनA 
िव=तु लाइन जVतो अ9याव?यक सेवाबाट 
िनवेदकलाई वि7चत गराउन िमXने नहEदँा 
िव=तु Sािधकरणको दVतरुअनIुपको Sचिलत 
महसलु िलई िव=तु सेवाबाट िनवेदकलाई 
वि7चत नगनु<, नगराउन ुभनी परमादशेको आदशे 
जारी हEने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालतको 
आदशे मनािसबै दिेखदँा िनषधेा`ातफ< को 
दावी खारेज गरी परमादशेको आदशे जारी 
हEने ठहर ्याएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
िमित २०६८।८।२८ को आदशे िमलेकै दिेखदँा 
सदर हEने ।
इजलास अिधकृत: िवeनाथ भgराई
कhiयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी सशुीला काक& र मा.�या.�ी 
(काश व*ती, ०६८-CI-१५०७, परमादशे,  
ह�र�साद शमा$ आचाय$ िव. महानगरीय �हरी 
प�रसर हनमुानढोका, काठमाड6समते
 पनुरावेदकले पनुरावेदन अदालत, 
पाटनको आदशेबमोिजम िमित २०६८।८।१४ 
मा गरेको कागजमा आफूले िवपTीहIउपर 
गाली बेइoजती मpुा दायर गरी कारवाहीयFु 
अवVथामा रहकेो भCने Qयहोरा उXलेख गरेको 
दिेखCछ । यसरी िनवेदकले SVततु मpुामा दावी 

रहकेो िवषयमा िजXला अदालतमा गाली 
बेइoजती मpुा दायर गOरसकेको अवVथामा 
सोही मpुाबाट िनIपण हEनसrने िवषयमा पनु: 
जाहरेी दरखाVत दता< गरी कारवाही चलाउन 
िमXने अवVथा नहEने भनी पनुरावेदन अदालतले 
गरेको आदशे मनािसब दिेखदँा िनवेदकको 
िनवेदन खारेज हEने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६८।८।२८ को 
आदशे िमलेकै दिेखदँा सदर हEने ।
इजलास अिधकृत: िवeनाथ भgराई
कhiयटुर: िवकेश गरुागाई ं
इित संवत ्२०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी सशुीला काक& र मा.�या.�ी 
बै0नाथ उपा5याय, ०७०-CR-००६०, 
कत<Qय oयान, नेपाल सरकार िव. नाङ्गा ढुलपु 
लामा  
 Sितवादीले मतृकलाई पछािडबाट 
चrकु Sहार गरी मारेको हE ँभनी अिधकारSाu 
अिधकारी तथा अदालतमा समते कसरुमा 
पणू<Iपमा सािबत भई बयान गरेको, Sितवादीको 
सािबती बयानलाई मौकामा कागज गनA रेशम 
लामा, िचwबहादरु गIुङ, गोपाल लामा, फुCजो 
लामा, इCxबहादरु लामा तथा जाहरेवाला 
नाङ्गा yयाXजेन लामासमतेको बकपwले 
पिुz गरेको, मतृकको शरीरका िविभCन भागमा 
धाOरलो हितयारले काटेको घाउ चोटहI दिेखन 
आयो । वारदातVथलमा बरामद भएको 
चrकुलाई Sितवादीले सनाखत गOरिदएको र 
सोही चrकुको चोटबाट मतृकको म9ृय ुभएको 
लास जाँच Sकृित मचुXुकाबाट दिेखएको 
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समतेका आधार 8माणबाट 8ितवादी नाङ्गा 
ढुडुप लामाले मतृक ङवाङ @याBजो लामालाई 
फलामको धाGरलो चHकु 8हार गरी सोही 
चोटबाट मतृकको मJृय ु भएको िमिसल 
8माणबाट पिुM भएको अवNथामा िनज 
8ितवादीलाई मलुकुP ऐन, RयानसBबSधीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सवYNवसिहत 
जSमकैदको सजाय ह[ने ठहर ्याएको स]ु 
गोरखा िज_ला अदालतको फैसला सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पोखराबाट िमित 
२०७०।०२।२७ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा साधक सदर ह[ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
कBdयटुर: सिबना अिधकारी
इित संवत ्२०७१ साल भदौ २७ गते रोज ६ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी सशुीला काक& र मा.�या.�ी 
बै*नाथ उपा0याय, ०७०-CR-०११४, 
कतYkय Rयान, नेपाल सरकार िव. राजे&' 
खड्का
 8ितवादी र मतृकका बीचमा करणीका 
िवषयमा िववाद भएकोले 8ितवादीले मतृकलाई 
खपुाYले कािटिदएको भनी सािबत भएको र सो 
सािबतीलाई मतृकको लास जाँच मचु_ुका, 
शव परीmण 8ितवेदन र सो 8ितवेदन िदने 
डाHटरसमतेले अदालतमा गरेको बकपnबाट 
पिुM भएको पाइयो । 8ितवादीले मतृकलाई मानY 
8योग गरेको खपुाY बरामद भई आएको िमिसलमा 
दिेखSछ । िमिसल संलpन मतृकको तीन8ित 
रङ्गीन तिNबर हदेाY मतृकको अनहुार तथा 

योनीमा समते 8ितवादीले खपुाY 8हार गरी 
mत ्िवmत ् पारी िनमYम, qूर तथा पाशिवक  
तवरबाट मारेको दिेखदँा 8ितवादी राजेSs 
खड्काले आtनो uीमती टीकाकुमारी 
खड्कालाई कतYkय गरी िनमYम तथा अमानवीय 
तवरबाट मारेको पिुM भएको अवNथामा 
स]ु िसSधपुा_चोक िज_ला अदालतले 
8ितवादी राजेSs खड्कालाई मलुकुP ऐन, 
RयानसBबSधीको महलको १ र १३(१) 
नं. को कसरुमा सोही महलको १३(१) नं. 
अनसुार सवYNवसिहत जSमकैदको सजाय ह[ने 
ठहर ्याएको फैसलालाई सदर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको िमित २०६८।०२।१० को 
फैसला िमलेकै दिेखदँा साधक सदर ह[ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
इित संवत ्२०७१ साल भदौ २७ गते रोज ६ शभुम ्।

५
मा.�या.�ी सशुीला काक& र मा.�या.�ी 
बै*नाथ उपा0याय, ०६८-WO-०३९३, 
उJ8ेषण/परमादशे, धनकृ-ण पा0डे िव. 1हरी 
1धान काया5लय, सश8 1हरी िनद:शनालय, 
काठमाड=समते
 िनवेदकले तोिकएको िजBमवेारी8ित 
बेवाNता गरी अनशुासनबािहर गई आtनो 
पदीय िजBमवेारी परूा गरेको नपाइदँा 8हरी 
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८८(झ) को 
कसरुमा सोही िनयमावलीको िनयम ८४(छ) 
बमोिजम भिव~यमा सरकारी नोकरीको लािग 
अयोpय नठहGरने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी 
म�यपि�म mेnीय 8हरी कायाYलय, सखु�तका 



21

सव��च अदालत बलेुिटन २०७१, मङ् िसर - १

5हरी उपरी:क मह<े=कुमार पोखरेलको 
िमित २०६६।०२।०७ मा गरेको िनणDयलाई 
सदर गरेको सोही कायाDलयका 5हरी नायब 
महािनरी:क केदार5काश साउदबाट िमित 
२०६८।०३।२१ मा भएको िनणDय काननू 
िनयमसङ्गत ्दिेखदँा मागबमोिजमको आदशे 
जारी गPररहन परेन । 5Qततु िनवेदन खारेज
हRने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
कXYयटुर: सिबना अिधकारी/मि<दरा रानाभाट
इित संवत ्२०७१ साल साउन २९ गते रोज ५ शभुम ्।

६
मा.�या.�ी सशुीला काक& र मा.�या.�ी 
दीपकराज जोशी, ०६६-CR-०७५७, लाग ु
औषध फेि<सिडल, कलाम म�सरुी िमयाँ िव.  
नेपाल सरकार
 राdयबाट खास 5कारका औषिधहeको 
सfचय, बेचिवखन तथा सेवन गनD िनषधे 
गPरएका औषिधहe थोरबहRत जQतोसकैु 
पPरमाणमा भए पिन hयQतो औषिधहeको 
सfचय गनुD मा<यता5ाi िचिकhसकको 
िसफाPरसिबना लाग ुऔषध खPरद गरी सेवन 
गनj कायDसमते गैरकाननूी भई दkडनीय हRने ।
 पनुरावेदक 5ितवादीबाट बरामद लाग ु
औषध फेि<सिडल डाlटरको सmलाहबाट 
सेवन गदn आएको भ<ने िजिकर िलएको भए 
तापिन hयसलाई पिुo गनj कुनै 5माण पेस 
गनD नसकेको, 5ितबि<धत औषिध खPरद, 
िबpq िवतरण तथा सfचय गनD अिधकार5ाi 
अिधकारी तथा िनकायबाट Qवीकृित िलएको 

नपाइएको, पनुरावेदकले सfचालन गरेको 
औषिध पसलबाट नै 5ितबि<धत लाग ूऔषध 
बरामद भएको अवQथामा पनुरावेदन 5ितवादी 
कलाम म<सरुी िमयाँले लाग ुऔषध (िनय<sण) 
ऐन,  २०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च) 
xारा िनषिेधत कायD गरेको पिुo भएकोले 
िनजलाई सोही ऐनको दफा १४(१) को (झ) 
अनसुार सeु सनुसरी िजmला अदालतको 
फैसला केही उmटी गरी 5ितवादी कलाम 
म<सरुी िमयाँलाई दईु वषD कैद र एकलाख 
eपैयाँ जPरवाना हRने ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६५।९।१ 
को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर हRने ठहछD । 
पनुरावेदक वादीको पनुरावेदन िजिकर प|ुन 
नसlने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजलुी
कXYयटुर: मि<दरा रानाभाट
इित संवत ्२०७१ साल साउन २७ गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं. ५

१
मा.�या.�ी बै4नाथ उपा7याय र मा.�या.
�ी दीपकराज जोशी,  ०७१-WH-०००३, 
ब<दी5hय:ीकरण, समीर खानसमते िव. 
कारागार काया0लय, जग�नाथदवेल, ि4परेु5र 
काठमाड8समते
 एउटै अिभयोगपsबाट चलेको म�ुामा 
दईु वा सो भ<दा बढी ऐन लगाई कैद सजाय 
भएकोमा ऐनले नै कैद सजाय खाYने �यवQथा 
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नगरेस6म कैद सजाय खा<न िम=ने अव>था 
रहदँनै । दईु वा सोभFदा बढी ऐनअनJुप सजाय 
गरेको अव>थामा जनु ऐनको कैद सजाय 
सबैभFदा ठूलो छ Oयही ऐनको कैद 
सजाय माP हQFछ । अFय ऐनबाट 
भएको कैद सजाय, सजाय पाउनेले 
भोTन पदUन र कैद सजायको खत खा<न पिन 
िम=दनै । धरैे कलमको कैद ठेWनपुनX अव>थामा 
जनु कलमको कैद सबैभFदा ठूलो छ सो हद 
ननाYने गरी कैद ठेिकने हQFछ । मलुकुZ ऐन, 
द[ड सजायको महलको १० नं. को काननूी 
_ावधानले ठूलो सजाय माP गनु`पनX अव>था 
दिेखन आयो । िनवेदकहJलाई कैद ठेWदा 
मलुकुZ ऐन, द[ड सजायको महलको ४१ नं. 
को काननूी _ावधानबमोिजम कैदको सबभFदा 
ठूलो हद ननाYने गरी कैद ठेWनपुनX दिेखयो । 
एउटै अिभयोगपPबाट तीन कलममा 
िनवेदकहJलाई कैद सजाय भएकोमा 
नेपाल नागcरकता ऐन, २०६३ को दफा 
२१(१) ले जनही १३ मिहना कैद गनX नै तीन 
कलमको सबैभFदा ठूलो कैद सजाय भएको 
हQदँा सोही ऐनबाट हQने सजाय माP हQनपुनX 
र अJ ऐनको खत खा<न िम=ने अव>था 
रहने । तसथ̀ १३ मिहना ननाYने गरी कैद 
ठेWनपुनXमा नागcरकता ऐन, २०६३ को दफा 
२१(१) बमोिजमको १३ मिहना, राहदानी ऐन, 
२०२४ को दफा ५ बमोिजमको ६ मिहना र 
मलुकुZ ऐन, कZतX कागजको महलबमोिजमको 
१ वष ̀कैद अविध जोडी २ वष ̀७ मिहना कैद 
ठेWने काय̀ काननूस6मत ् नदिेखने हQदँा 

िनवेदकहJलाई कैदको ठूलो हद ननाYने 
गरी कैद ठेWनपुनX भई िनवेदकहJ िमित 
२०७०।३।१८ दिेख थनुामा रहकेो र 
िनजहJलाई लागेको ठूलो हदको कैद 
१३ मिहना िमित २०७१।४।१७ मा नै 
भlुान भसैकेको हQदँा िनवेदक सिमर 
खान, अmदलु खान र जान त=ुलालाई 
तOकाल कैदमlु गनु` भनी िवपnीहJका 
नाममा बFदी_Oयnीकरणको आदशे जारी 
हQने ।
इजलास अिधकृत: कृtण_साद पौडेल
क6<यटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत ्२०७१ साल भदौ ९ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.�या.�ी बै#नाथ उपा(याय र मा.�या.
�ी गोिव�दकुमार उपा(याय,  ०६७-CR-
११३८, अदालतको अवहलेना, मनोज झा 
मिैथल बाह'न िव. िवजयच+- झा मिैथल बाह'न 
 Fयायालयको गcरमामा दखल पTुने 
काय̀ वा Fयायालय तथा Fयाियक कारवाही_ित 
अना>था पैदा गनX _कारका िzयाकलाप 
_Oयथ{बाट भएको भFने त|यलाई पिु} गनX 
िकिसमका कुनै पिन _माण िनवेदकले _>ततु 
गन̀ नसकेको, िनवेदन ~यहोरामा अवहलेना 
गरेको भFने कुनै दावी िजिकर नगरेको अव>थामा 
केवल “अदालतको अवहलेना गरेको” भFने 
िवषयस6म उ=लेख गरी िनवेदन दायर गरेकै 
आधारमा माP अदालतको अवहलेना भएको 
भFन निम=ने ।
 िवपnीको कुन काय̀ले अदालतको 
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अवहलेना भएको हो भ:ने िनवेदकले ;प= दावी 
िलन नसकेको र िवप?ीबाट अवहलेनाज:य 
कायB भएको भ:ने तCय कुनै पिन Eमाणबाट 
पिु= हGन नसकेको अव;थामा िनवेदन खारेज 
हGने ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट 
िमित २०६७।३।१५ मा भएको फैसला िमलेकै 
दिेखदँा सदर हGने ।
इजलास अिधकृत: कृVणEसाद पौडेल
कYZयटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत ्२०७१ साल भदौ १० गते रोज ३ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी बै#नाथ उपा(याय र मा.�या.
�ी देवे�-गोपाल �े2,  ०६८-CR-०२८८, 
कतBcय dयान, स�रता चाहार िव. नेपाल सरकार
 E;ततु मeुाको वारदातमा Eितवादीले 
मतृकलाई dयान िलनपुनf पवूB इिवलाग 
मनसाय केही दिेखदँनै । जोिखमी हितयार र 
िवषको Eयोग भई dयान गएको पिन दिेखएको 
छैन । दिैनक मजदरुी गरी घर फकj आउँदा 
मतृक िवmालय नगएको दखेी र?ा िश?ा 
गनf सानी आमा भएको नाताले कुटपीट गदाB 
मतृकले Eितवादीमािथ रnडी फँुडी ज;ता 
अभo शpद Eयोग गरी गालीगलौज गरेको 
कारण तqकाल आवेशमा आई मनि;थित 
पrरवतBन भ ै मानिसक उिstनता उsगेsारा 
अक;मात उuिेजत हGन आई rरसको झोकमा 
कुचो सलसमतेका व;तsुारा कुटपीट गनf बाँvने 
कायB गदाB मqृय ु हGन पगुेको दिेख:छ । य;तो 
पrरि;थितमा Eितवादी सrरता चाहारलाई 
िनजले गरेको कसरुको Eकृितअनसुार कैद वषB 
१० हGन मनािसब दिेखएकोले अ.बं. १८८ नं. 

अनसुार राय cयx गरी पनुरावेदन अदालत, 
इलामबाट िमित २०६७।११।१७ मा भएको 
फैसला र राय िमलेकै दिेखदँा सदर हGने हGदँा 
पनुरावेिदका Eितवादीको पनुरावेदन िजिकर 
पtुन नसyने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
कYZयटुर: िवदषुी रायमाझी
इित संवत ्२०७१ साल असोज २२ गते रोज ४ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी बै#नाथ उपा(याय र मा.�या.�ी 
चोले�- शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०४९४, 
घर हटाई िखचोला मटेाई चलन चलाइपाऊँ, 
िचतवन िज*ला, र+ननगर नगरपािलका वडा नं.  
३ शाि3तचोकि5थत शाि3तधारा द:ुध उ+पादक 
सहकारी सं5था िल. को अि>तयार@ाA BयिC 
िनमEलनाथ रे:मी िव. केदारबहादरु भHडारीसमते
 स~ु िचतवन िज�ला अदालतले 
मोहनकुमार र Eितवादीह~बीच चलेको 
िखचोला मeुा िमित २०३२।१२।२७ 
मा िमलाप� भएको र उx मeुा 
िमलाप� हGदँा दावीको घर २०३० 
सालम ै बनेको कुरा पिु= हGन आएको 
छ । तसथB स~ु िज�ला अदालतले मलुकु� 
ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को हदYयाद 
नाघी सकेकोले हदYयादको अभावमा िफराद 
खारेज हGने ठहर गरेकोमा पनुरावेदन अदालत, 
हटे�डाले उx फैसला केही उ�टी गरी न.नं.२ मा 
रहकेो घरको पवूBतफB  खाली रहकेो जtगासYम 
Eितवादीले िखचोला गरेको ठहर गरेको 
पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको फैसलालाई 
अ:यथा मा:नपुनf ि;थित नदिेखदँा स~ु िचतवन 
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िज6ला अदालतबाट भएको खारेजी फैसला 
उ6टी गरी न.नं. २ मा खाली रहकेो जDगासEम 
Fितवादीले िखचोला गरेको ठहर गरी सोही 
हदसEम वादीले Fितवादीको िखचोला 
मटेाई चलनसमते पाउने ठहर गरेको िमित 
२०६७।१।२७ को फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर 
हMने ठहछO । नPसा नं. २ मा रहकेो Fितवादीले 
बनाएको घरसमते हटाइपाउँ भSनेसEमको 
वादीको पनुरावेदन िजिकर पDुन नसPने ।
इजलास अिधकृत: रामFसाद बWयाल
इित संवत ्२०७१ साल असार २३ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. ६

मा.$या.&ी गोपाल पराजुली र मा.$या.
&ी चोले$0 शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR-
०१८२, ०१८३, ०१८४,  ०१८५,  ०१८६, 
ठगी, किव�साद गौतम िव. नेपाल सरकार, 
राजकुमार चौधरी िव. नेपाल सरकार, 
शलेैशकुमार अया6ल िव. नेपाल सरकार, 
अशोककुमार शमा6 िव. नेपाल सरकार, बलदवे 
चौधरी िव. नेपाल सरकार
 नेकाप २०६२, अङ्क ५, पृ̀  ५१८, 
िन.नं. ७५३४ र नेकाप २०४३, अङ्क ११, 
पृ̀  १०६२ को निजर िसaाSतसमतेको 
आधारमा यो काननूी बाटो रहकेो भनी भSन 
निम6ने र पdररहकेो मeुामा उठेको िववादको 
समाधान जनु काननूअSतगOत परेको हो सोही 
काननूी fयवWथाअSतगOत रही िनणOय िदनपुनi 
दिेखSछ । सो िसaाSतबमोिजम मकाO पनi 
उjोगले कEपनी ऐन, २०५३ अनlुप नभ ै

मलुकुm ऐन, ठगीको महलअSतगOत 
मeुा चलाउनको लािग िदएको जाहरेी र 
नेपाल सरकारको तफO बाट ठगीको १ नं. 
अSतगOत अिभयोग दायर भएको FWततु 
मeुामा अSयथा बोिलरहनपुनi नदिेखने ।
 Fितवादीहlको िजEमा रहकेो चकेमnये 
चके नं.३३७६२७५०, ३३७६२२५२, 
३३७६२२५३, ३३७६२२५४, ३३७६२२५६ 
र ३३७६२२६१ बाट उख ुकृषकको िववरणमा 
उ6लेख नै नभएका सdरफ अSसारीसमतेका ८ 
जना fयिpहlको नाममा चकेबाट 
l.६९३५६०।४५ ठगी भएको भSने अिभयोग 
दावी रहकेो छ । Fितवादीहlको िनवेदन 
तथा बयानसमतेबाट उp चकेबाट उि6लिखत 
६,९३,५६०।५४ बराबरको रकम भpुानी 
भएको दिेखSछ । रकम भpुानी गdरएका भिनएका 
सdरफ अSसारीसमतेका fयिpहl उख ु
िकसानको नामावलीमा समावेश नभएका 
fयिpहl भएकोमा पिन िववाद छैन । 
उि6लिखत आधारबाट भpुानी गनुOपनi उख ु
िकसानको िववरणमा उ6लेख ै नभएका 
fयिpहlलाई उjोगको रकम भpुानी गरी 
उjोगलाई ठगी गdरएको अवWथा पिुr हMन 
आउने ।
 Fितवादीहl सबै एकै Wथानमा 
बसी लेखामा कायO गनi कमOचारीहl रहकेो 
दिेखSछ । उख ु िकसानहlको िववरण राsने 
भpुानी गदाO सो िववरणसँग िभडाउने, चके 
संरuण गरी राsनेसमतेका कायOहlमा 
कुनै न कुनै lपमा िनजहlको संलDनता 
रहदँनै भSन सिकँदनै । यी Fितवादीहl 
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अिधकृतको मातहत सहयोगीको =पमा रहने 
ह?दँा आBनो शाखामा कुनै दिूषत कायH ह?दँा 
सजग रहनपुनJ र KयLतो कायH भएमा तKकालै 
मािथPलो अिधकृत एवम ् QयवLथापकलाई 
जानकारी गराउनपुनJ िनजह=को कतHQय 
रहTछ । तर WLततु वारदातमा िनजह=बाट 
KयLतो नभ ै ३-३ मिहनासYम वारदातलाई 
गपुचपु राखी बसेको दिेखTछ । िनजह=ले 
QयवLथापकलाई बझुाएको Lप[ीकरण पिन 
एकआपसमा िवरोधाभास रहकेो दिेखदँा 
WLततु वारदातमा िनजह=को संल^नता छैन 
भTन नसिकने ह?दँा िनज Wितवादीह=लाई 
मलुकु_ ऐन, ठगीको महलको १ नं. बमोिजम 
कैद र जcरवाना ह?ने गरी पनुरावेदन अदालत, 
िवराटनगरबाट िमित २०६४।१०।१७ मा 
भएको फैसला िमलेकै दिेखदँा सदर ह?ने ।
इजलास अिधकृत: चाणकमिण अयाHल
कYiयटुर: रान ुपौडेल
इित संवत ्२०७१ साल असार १७ गते रोज ३ शभुम ्।

इजलास नं. ७

१
मा.$या.&ी दीपकराज जोशी र मा.$या.&ी 
ओम0काश िम&, २०७१-WO-००७८, 
उKWेषण/परमादशे, यादव अिधकारी िव. 
%धानम()ी तथा मि()प-रषदक्ो काया2लयसमते
 जनु िनणHयले यो^यता (Merit) लाई 
नै माTयता िददँनै, Kयो िनणHय TयायपणूH भएको 
भनी अदालत चपु ला^ने हो भने संगठनको 

मनोबल Qयिwपरक माx हो भTन पनJ ह?Tछ । 
KयLतो मनोगत कथनलाई आफूलाई संLथागत 
बनाउन आफँैले िनमाHण गरेको मापदyडलाई 
सो खलेको िनयममा मलेै िकन सहमत भइन भTन 
यसको िनयम म आफँैले नै बनाउने अिधकार 
राzछु Kयसैले कसैले छानिबन नगनुH भTन ु
Tयाय र सद ्िववेकलाई समते पcरKयाग गनुH 
हो । KयLतो अवLथामा सरकारले आBनो 
औिचKय समा| गरेको भTन पनJ भएकोले 
TयायपणूH िववेकको Wयोग गनJ रा}यको 
अथH कसैले पिन समा| भएको माTन नपनJ र 
रा}यको उ~रदाियKव बोध गरेको दिेखनपुनJ 
नै ह?नपुछH । सLुप[ काननूको परमािधकारी 
काननू माx हो, कसैको तजिवजी होइन, तसथH 
समान अवLथामा Wा| अङ्कको गणना भ ै
रहकेो नं. १३ को हक सYममा िवशषे दरबTदी 
िसजHना भएकोमा सो भTदा अिघका अङ्कमा 
दिेखएकाह=लाई KयLतो सिुवधाबाट वि�चत 
राzन ुTयायपणूH ह?न नस�ने ।  
 cरट िनवेदक २०६६।६। २१ मा 
Wहरी नायब महािनरी�क पदमा बढुवा 
भ ै ५ वषHको कायHकाल २०७१।६।२१ मा 
समा| ह?ने र बढुवा पाएका Wहरी अितcरw 
महािनरी�कह= पिन सोही िमितमा Wहरी 
नायब िनरी�क पदमा बढुवा भएको दिेखदँा सो 
िनणHय बदर भएमा िनवेदक यादव अिधकारी र 
बढुवा भएका Wहरी अितcरw महािनरी�कह= 
पिन बढुवा ह?नबाट वि�चत भ ै अवकाश 
ह?नपुनJ अवLथा िसजHना ह?ने र मािथPलो 
पद खाली ह?न गै आसTन दि�ण 
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एिसयाली सहयोग संगठनको स>मलेनको 
अवसरसमतेमा शाि@त AयवBथामा Dितकूल 
Dभाव पनHसIने िBथितलाई समते बेवाBता 
गनH िमKने िBथित नहLदँा मि@NपOरषदक्ो 
२०७१।४।२९ को िनणHयलाई पणूH बदर 
गOररहन औिचVयपणूH र AयवहाOरक दिेखन 
नआउने ।
 Oरट िनवेदक यादव अिधकारी बढुवा 
सिमितको २०७१।२।१३ को िनणHयबाट 
]मसङ्^या १० नं. मा रहकेोमा बढुवाको 
उजरु स@ुने सिमितको िमित २०७१।३।३ को 
िनणHयबाट ८ नं. मा परेको दिेख@छ । Dहरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ३०(२) 
बमोिजम पाएको अङ्कअनसुार Dहरी 
अितOरe महािनरीfक पद Oरe ७ मा बढुवा 
नपाए पिन बढुवा उजरुी स@ुने सिमितको िमित 
२०७१।३।३ को िनणHयबाट ८ नं. मा परेको 
दिेख@छ । Dहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
३०(२) बमोिजम पाएको अङ्कअनसुार Dहरी 
अितOरe महािनरीfक पद Oरe ७ मा बढुवा 
नपाए पिन बढुवा उजरुी स@ुने सिमितले १० 
नं. मा िसफाOरस गरेका रमशे शखेर बhाचायH 
र १३ नं. मा िसफाOरस भएका केदार Dकाश 
साउदलाई ]मशः ६ र ७ नं.मा राखी बढुवा 
गरेको र ४ र ६ नं. मा िसफाOरस गरेको 
गणशेराज राई र नारायणDसाद बBताकोटीलाई 
८ र ९ नं. मा राखी दरब@दी भ@दा बढी २ पद 
िसजHना गरी Dहरी अितOरe महािनरीfक 
पदमा बढुवा गरेको पाइ@छ । यी िनवेदक 
बढुवा सिमितको िसफारीसको ]मसङ्^या 

१० मा रहकेो र बढुवाको उजरुी स@ुने 
सिमितले िसफाOरस गरेको बढुवा सचूीको 
]मसङ्^या ८ रहकेो दिेखदँा १० र १३ 
नं. मा रहकेा ]मशः रमशेशखेर बhचायH 
र केदारDकाश साउदको भ@दा बढी अङ्क 
Dाl गरेको कारणले िनजहm २ जना भ@दा 
बढी अङ्क Dाl गरी अगािड रहकेाले Dहरी 
अितOरe महािनरीfक पदमा बढुवा गनुHपनoमा 
िनजलाई बढुवा नगरेको नेपाल सरकार, 
मि@NपOरषदक्ो िमित २०७१।४।२९ को िनणHय 
@यायोिचत मा@न निमKने । 
 कुनै पिन काननू कसैलाई लाग ू
हLने र कसैलाई नहLने गरी वगqकरण गदाH 
VयBतो वगqकरण औिचVयपणूH र िववेकपरक 
हLनपुदHछ । अ@यथा VयBतो वगqकरण 
Bवे�छाचारी भई अ@यायपणूH हLन जाने 
भनी (नेकाप २०६३, िनणHय नं. ७७४४, 
पsृ ९९२, पणूH इजलास)  िनवेदक 
DिदपDताप मKल िवmt Dधानम@Nी 
तथा मि@NपOरषदक्ो कायाHलयसमते भएको 
मuुामा िसtा@त Dितपादन भएको पाइदँा 
Dितपािदत मा@य िसtा@त एवम ् सिुवधा 
स@तलुनको vिwकोणबाट समते यी Oरट 
िनवेदक यादव अिधकारीलाई िमित 
२०७१।४।२९ गतेदिेख लाग ू हLने गरी Dहरी 
अितOरe महािनरीfक पद Oरe भए सोही 
पदहmमा र Oरe नभएमा िवशषे पद िसजHना 
गरी Dहरी अितOरe महािनरीfक पदमा 
बढुवा गनुH गराउन ुभनी िवपfी नेपाल सरकार, 
Dधानम@Nी तथा  मि@NपOरषदक्ो कायाHलय, 
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गहृ म89ालय र ;हरी ;धान काया?लयको 
नाममा परमादशेको आदशे जारी हEने । 
इजलास अिधकृतः जवाहर;साद िसंह
कJKयटुर: ;ेमबहादरु थापा
इित संवत ्२०७१ साल असोज ८ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं. ८

१
मा.$या.&ी गोिव$दकुमार उपा3याय र 
मा.$या.&ी चोले$6 शमशेर ज.ब.रा., ०६८-
CR-११००, जबज?Tती करणी, न�दिकशोर 
थेवे िव. नेपाल सरकार
 आफूले लालनपालन, िशXादीXा िदई 
सXम नागZरक बनाउनपुन\ र कसैले अनिुचत 
काय? गरेमा सो िव^_ अ`सर भई संरXण 
;दान गनु?पन\ दाियaव भएका यी पनुरावेदक 
;ितवादीले आcनै नाबािलका दईुजना 
छोरीह^लाई कुटपीट गरी, डर 9ास दखेाई 
अनिुचत ;भावमा पारी जबज?Tती करणी जTतो 
जघ8य र घिृणत आपरािधक काय? गरेको कुरा 
;माणबाट पिुh भएको दिेखदँा िनजलाई 
मलुकुj ऐन, जबज?Tती करणीको महलको १ नं. 
र हाडनाता करणीको महलको १ नं. को कसरु 
अपराधमा ऐ. जबज?Tती करणीको महलको 
३(२) नं. बमोिजम कैद वष? १० र हाडनाता 
करणीको महलको १ नं. बमोिजम थप कैद 
वष? १० हEने र जबज?Tती करणीको महलको 
१० नं. बमोिजम पीिडताह^ दबैुजनाले 
;ितवादीबाट जनही १,००,०००।–(एक लाख) 
Xितपिूत?समते भZरपाउने ठहर ्याएको सु̂  

झापा िजsला अदालतको िमित २०६७।५।२७ 
को फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६८।५।२५ को फैसला 
मनािसब दिेखदँा सदर हEने ठहछ? । ;ितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर पuुन नसvने ।
इजलास अिधकृत: स8तोष;साद पराजलुी
कJKयटुर: ;ेमबहादरु थापा
इित संवत ्२०७१ साल कािwक १० गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.$या.&ी गोिव$दकुमार उपा3याय र 
मा.$या.&ी चोले$6 शमशेर ज.ब.रा., ०६८-
CR-१११९, कत?yय zयान, ईरमान तामाङ िव.  
नेपाल सरकार
 मान\ मनसाय राखी, योजना बनाई 
जोिखमी हितयारले ;हार गरी भएको 
हaया आवेश;ेZरत हaयाको कोटीमा पन\ 
दिेखदँनै । आवेश;ेZरत हaयामा पीिडतको 
कुनै काय?बाट ;ितवादी उwिेजत भ ै
आवेशमा आई आaमिनय89ण गमुाई 
पीिडतको काय?को ;िति{याको ^पमा 
तaकालीन अवTथामा नै पीिडतउपर हमला 
गरेको र सोही कारणबाट पीिडतको मaृय ु
भएको हE8छ । यTतो अवTथामा ;ितवादीले 
आिंशक ;ितरXाको िजिकर िलन र ;मािणत 
भएमा सो सिुवधा ;ा| हEने ।
 पनुरावेदक ;ितवादीले आcनो व_ृ 
बाबलुाई Zरसको आवेगमा एक पटक ;हार 
गरी भइुमँा लिडसकेपिछ पनु: ;हार गरेको 
दिेखएको, aयTतो काय?बाट मािनस मन?सvने 
भ8ने कुरा सामा8य समझको मािनसले Tवत: 
अनमुान गन?सvने हEदँा आफूले ;हार गरेको 
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चोटकै कारणबाट बाबकुो म:ृय ु होला भ>ने 
नलागेको, कुठाउँमा लाCन गै भिवतDय पनF 
गएको भनी िलएको िजिकर उपयुFJ काननूी 
DयवLथाको रोहमा खOबीर हPनसQने नदिेखने ।
 यी पनुरावेदक Sितवादी ईरमान 
तामाङले Uरसको आवेगमा आWनो वXृ 
बाब ु धनबहादरु तामाङलाई मQुका तथा 
लातले क>चट, छातीसमतेमा Sहार गरेको 
चोटका कारणबाट म:ृय ु भएको दिेखदँा िनज 
Sितवादी ईरमान तामाङलाई मलुकु[ ऐन, 
]यानसOब>धीको महलको १४ नं. को कसरुमा 
सोही नं. बमोिजम कैद वषF १० सजाय गनb 
ठहर ्याएको सcु नवुाकोट िजdला अदालतको 
िमित २०६७।११।२५ को फैसला सदर 
गरेको पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६८।५।२७ को फैसला मनािसब दिेखदँा 
सदर हPने ठहछF । पनुरावेदक Sितवादीको 
पनुरावेदन िजिकर पCुन नसQने ।
इजलास अिधकृत: स>तोषSसाद पराजलुी
कOkयटुर: गीता िघिमरे िगरी
इित संवत ्२०७१ कािmक १० गते रोज २ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा+याय र 
मा.�या.�ी चोले�0 शमशेर ज.ब.रा., ०७०-
CR-१३२२, मानव अपहरण धOक[, झलनाथ 
�यौपाने िव. नेपाल सरकार
 जाहरेवालाले मोबाइल गनb र पाउने 
एउटा दइुटा होइन अनेकr नOबर, सो भएको समय, 
िमित र अविध जLता यावत कुरा कृिsम िनमाFण 
गरे होलान ् भ>ने कुराको अनमुान घटनाtम 
र :यसको िसलिसलाको Lवािभमानलाई 

िवचार गदाF गनu िमdदनै । ती सब िववरण 
Sहरी कायाFलयको आदशेानसुार पेस भएको 
छ । एसएमएस आएको कुरा जाहरेवालाले 
आफूहcलाई भनेको, सdलाह मागेको र 
आफूहcले सdलाह िदएको भनी वLतिुLथितका 
DयिJहcले मौकामा र अदालतमा बकपsसमते 
गUरिदएको दिेख>छ । यसमा जाहरेवालाबाट सो 
टाइप िववरण नआएको भए पिन Sितवादीको 
बयान, वादीका साwीहcको बकपs, 
Sितवादीको बxक खाता नं. आिद Sमाण 
दिyला Sमाणका cपमा रहकेा र ती Sमाणबाट 
जाहरेवालाले पेस गरेको मौकाको एसएमएस 
िववरण िनिवFवाद तवरबाट Sमािणत भएको 
कुरामा शङ्का गनb ठाउँ दिेखदँनै । पिहले आफx  
यावत कुरा बझुी :यसको िS>टसमते िनकाली 
कसैका िवcX झ{ुा म|ुा नचलोस ् भ>ने 
कुरामा िव}Lत भई जाहरेी िदने जाहरेवाला 
जLता चतेनशील नागUरक ध>यवादका पाs 
हPनहुP>छ । जाहरेवालाको यो कुशलताले 
अदालतलाई र अनसु>धानकताFलाई फौजदारी 
>यायको सOब>धमा ठूलो म|त भएको दिेखने ।
 पनुरावेदक Sितवादी झलनाथ 
>यौपानेले आरोिपत कसरु गरेको कुरा पिु~ हPन 
आएकोले िनजलाई मलुकु[ ऐन, अपहरण गनb 
तथा शरीर ब>धक िलनेको महलको ६ नं. को 
कसरुमा ऐ.को ३ नं. को सजायको आधारमा 
ऐ.को ६ नं. बमोिजम ३ वषF ६ मिहना कैद र 
c. २५,०००।– जUरवानासमते हPने ठहर ्याएको 
झापा िजdला अदालतको िमित २०६८।६।२ 
को फैसला सदर गरेको पनुरावेदन अदालत, 
इलामको िमित २०६९।३।२६ को फैसला 



29

सव��च अदालत बलेुिटन २०७१, मङ् िसर - १

मनािसब दिेखदँा सदर ह8ने ठहछ; । पनुरावेदक 
?ितवादीको पनुरावेदन िजिकर पCुन नसDने ।
इजलास अिधकृत: सIतोष?साद पराजलुी
कKLयटुर: ?ेमबहादरु थापा
इित संवत ्२०७१ साल कािPक १० गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. ९

मा.$या. &ी देवे$+गोपाल &े0 र मा.$या. 
&ी चोले$+ शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-
१६२०, िखचोला छोडाई टप घर छा?ो 
िनकास बIद गरी चलन पाऊँ, िबचारी पि"डत 
कु'हाल िव. िझगंन पि"डत भ1ने िझगंन पि"डत 
कु'हालसमते
 वादीको िनिव;वाद भोगमा रहकेो 
िक.नं. ९८ को ज.िव. ०-०-११-६३/

४
 र न.नं. 

६ को ०-०-०१३३/
४
 को िववािदत जCगा 

जोड्दा ज.िव. ०-०-१२-४३/
४
 ह8न आई 

bायल चकेबाट वादीको कायम ह8न आएको 
dेeताभIदा बढी जCगा दिेखन आउँछ भने 
यसै लगाउको ०६७-CI-१६१९ को जCगा 
िखचोला घर छा?ो हटाई बाटो खलुाई चलन 
मiुाबाट िववाद जिनएको न.नं. ११ तथा न.नं. 
१० मjयेको न.नं. ५ को पवूm िसमारेखादिेख 
सीधा दिnणतफ;  बढ्द ैजाँदा पिqमतफ;  बाँकr 
रहने न.नं. १० को पिqम िहeसामा रहकेो 
जCगामासKम ?ितवादीले िखचोला गरेको 
ठहsरएकोले सो न.नं. १० को पवू;तफ; को यी 
पनुरावेदकको कायम भएको बाँकr जCगासमते 
जोड्दा अझ बढी जCगा यी पनुरावेदकको 

दिेखन आएको अवeथा छ । अब ?ितवादीको 
िक.नं. १०० को िनिव;वािदत जCगा ०-०-७-
१५ मा िववािदत न.नं. २, ३, ४ र ५ को जCगा 
०-०-०-४३/

४
 तथा उu लगाउको मiुाबाट यी 

?vयथm ?ितवादीको ठहर भएको न.नं. ११ को 
०-०-०-१०१/

४ 
 र १० मjयेको न.नं. ५ को पवूm 

िसमा रेखादिेख सीधा दिnणतफ;  न.नं. १० को 
दिnण िसमा रेखातफ;  बढ्द ै जाँदा पिqमतफ;  
बाँकr रहने न.नं. १० को  पिqम िहeसामा रहकेो 
जCगासमते जोड्दा पिन िनजको dेeतामा कायम 
भएको ०-०-११-८ जCगा नपगुेको अवeथा 
दिेखIछ । उu नDसा मचुwुका तथा नDसा 
ि?Iटको ?कृितबाट समते ती िववािदत जCगा 
?ितवादीको िक.नं.१०० िभxकै दिेखदँा 
?ितवादीले वादीको दावीबमोिजम िखचोला 
गरेको भIन िमwने अवeथा दिेखन नआउने 
ह8दँा न.नं. ६ को जCगामा िखचोला गरेको 
नठहर ्याएको हदसKम न.नं. ५ को जCगामा 
रहकेो टप भvकाउने ठहर ्याएको हदसKम र 
िनकास बIद गsरपाउँ भIने दावी रहकेोमा 
िनकास बाटो खलुाई पाउँ भनी उwलेख 
भएको हदसKम सyु बारा िजwला अदालतको 
िमित २०६६।३।२२ को फैसला केही उwटी 
भई न.नं. ६ को जCगा ?ितवादीले िखचोला 
गरेको ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, हटेzडाबाट 
िमित २०६७।९।४ मा भएको फैसला 
िमलेकै दिेखदँा सदर ह8ने ठहछ; । पनुरावेदक 
वादीको पनुरावेदन िजिकर पCुन नसDने ।
इजलास अिधकृत: सयू;?साद रेCमी
इित संवत ्२०७१ साल असोज २ गते रोज १ शभुम ्।
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 § यसै लगाउको ०६७-CI-१६१९, 
िखचोला छोडाई घर छाBो हटाई बाटो 
खलुाई चलन, िबचारी पि"डत िव. कृत 
पि"डत कु)हाल 

एकल इजलास

१
मा.#या.%ी रामकुमार )साद शाह, ०७१-
WO-०२०९, उEBेषण/परमादशे, ,ह-/छेमान 
महज5न िव. 6ेमबहादरु मान,धरसमते  
 कैद जMरवाना लागेको NयिPले 
पनुरावेदन गनQ काननूबमोिजम जेथा जमानत 
िदई रोTका रहकेो सUपिV िनज Bितवादीलाई 
लागेको कैद जMरवाना असलुउपर भएपिछ 
मा[ फुकुवा ह]न सTने ।

िनवेदन दावीको िक.नं. १६२ को 
०-३-०-० जbगा Bितवादी Bेमबहादरु मानcधर 
भएको सरकारी छाप दeतखत कfतg मhुामा िनज 
Bितवादीले पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
प[अनसुार रोTका रहकेो र िनज Bितवादी 
Bेमबहादरु मानcधरलाई उP सरकारी छाप 
दeतखत कfतg मhुामा लागेको कैद जMरवाना 
असलुउपर ह]न सकेको अवeथा  नह]दँा  Eयeतो 
जbगाको रोTका फुकुवा नगMरिदएकोबाट 
िनवेदकको सUपिVसUबcधी संवैधािनक हक 
एवम ् काननूी हक हनन ् भएको भcन िमjने 
अवeथा दिेखएन । काननूबमोिजम भए गरेको 
कायQबाट कसैको हकमा Bितकूल असर परेको 
वा सो हकमा आघात पगुेको सUझन निमjने ।

िक.नं. १६२ को ०-३-०-० जbगा 
Bेमबहादरु मानcधरसमते Bितवादी भएको 
सरकारी छाप दeतखत कfतg मhुामा िनज 
Bितवादीले पनुरावेदन िददँा तEकालीन 
बागमती अmचल अदालतबाट जेथा 
जमानतको Bिnया सoु भई उP अदालत 
िवघटन भएपिछ सो अदालतको िजUमवेारी 
सरी आएको िनकाय पनुरावेदन अदालत, 
पाटनबाट रोTका राखकेो दिेखएको र िनज 
Bितवादी Bेमबहादरु मानcधरलाई काठमाडq 
िजjला अदालतको फैसलाले १(एक) वषQ कैद 
र o. १,२७,०००।– जMरवाना भएकोमा िनज 
पपुQtको िसलिसलामा १३ िदन कैद बसेको र 
िनजउपर जरीवाना o. १,२७,०००।– जMरवाना 
भएकोमा िनज पपुQtको िसलिसलामा १३ िदन 
कैद बसेको र िनजउपर जMरवाना o.  
१,२७,९८३।–  र कैद ११ मिहना १७ िदन 
बाँकf रहकेो भcने िनवेदकको लेखबाट दिेखदँा 
हालसUम सो कैद जMरवाना भPुान भइनसकेको 
अवeथामा उP जbगा फुकुवा ह]नसTने काननूी 
अवeथा नरहकेो र काननूबमोिजम भए गरेको 
कामकारवाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक 
एवम ् काननूी हक हनन ् भएको भcने Bथम 
wिxमा  सUझन निमjने ह]दँा Mरट जारी ह]ने 
अवeथा नह]दँा Beततु िनवेदन खारेज ह]ने ।
इजलास अिधकृत: भ{काली पोखरेल
कU|यटुर: मिcजता ढुङ्गाना
इित संवत ्२०७१ साल असोज २२ गते रोज ४ शभुम ्।

२
मा.#या.%ी िगरीश च#2 लाल, ०७१-WO-
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००७०, उ67ेषण, जगतबहादरु शाहीसमते 
िव. गठुी सं-थान शाखा काया4लय, तबहाल, 
लिलतपरुसमते

लिलतपरु िज<ला अदालत एवम ् 
पनुरावेदन अदालत, पाटनसमतेबाट 
भएको Aमश: िमित २०६७।९।१२ र 
िमित २०६८।११।१५ का फैसलाअनसुार 
नै गठुी संOथान केQRीय कायाTलयबाट 
िमित २०७०।११।१९ मा िनणTय भएको 
दिेखएको र Vरट िनवेदकहXले अदालतबाट 
भएका उि<लिखत फैसलाहXउपर कुनै 7Y 
उठाएको समते नदिेखएकोले 7थम Zि[मा नै 
िनवेदन मागबमोिजमको आदशे जारी ह]नस^ने 
आधार र अवOथा नदिेखदँा 7Oततु Vरट िनवेदन 
खारेज ह]ने ।
इजलास अिधकृत: फिणQR पराजलुी
कcdयटुर: क<पना बतeला
इित संवत ्२०७१ साल कािfक १३ गते रोज ५ शभुम ्।

३
मा.�या.�ी गोपाल पराजुली, ०७१-WH-
००१९, बQदी76यjीकरण, एल.िब. ट:डन 
भ=ने लोकबहादरु ट:डनको हकमा लोकमाया 
ट:डन िव. महानगरीय ?हरी अपराध महाशाखा, 
हनमुानढोका, काठमाडCसमते

कुनै पिन kयिl वा िनकायले कसैको 
वैयिlक OवतQmताको हरण ह]ने कुनै पिन कायT 
गरेमा िनजको वैयिlक OवतQmताको रjा 
गनn िजcमवेारी संिवधानत: यस अदालतको 
भएकाले 6यOतो कायTका िवXo यस 
अदालतले उपयlु आदशे िदनस^ने कुरामा 

िववाद ह]न सlैन । तर लिलतपरु िज<ला 
अदालतका तहिसलदारले उl संवैधािनक 
एवम ् काननूी kयवOथातफT  िवचार नगरी 
िनवेदकले अ.बं. १९४(१) नं. तथा दuड 
सजायको महलको २३ नं. बमोिजम िदएको 
िनवेदनमािथ िनवेदन दावीबमोिजम गनुTपनn 
हो होइन भQने िवषयमा नै िनकासा िदनेतफT  
सिAयता नदखेाई िनवेदकलाई थनुामा राxन 
पठाउने भनी गरेको आदशे मािथ उि<लिखत 
काननूी kयवOथाको िवपरीत भई िनवेदकलाई 
अ.बं. १९४(१), १९३ दuड सजायको २३ 
नं. एवम ् सरकारी मyुासcबQधी ऐन, २०४९ 
को दफा २६ तथा Qयाय 7शासन ऐन, २०४८ 
को दफा ८ समते{ारा 7दf हक अिधकारमा 
7ितकूल असर परेको दिेखन आउँदा अ.बं. 
१९४(१) नं. बमोिजम सिुवधाको माग गनn 
िनवेदकलाई सोको िनकासा िदनेतफT  जागXक 
नभई ५:०० बजे आएकाले कारगारमा 
पठाउने गरी भएको आदशेमा मलुकु| ऐन,  
अदालती बQदोवOतको महलको १९४(१) 
नं. दuडसजायको महलको २३ नं.  र मyुाको 
रोहमा एकतह पनुरावेदन गनT पाउने हक7ित 
नै mिुट गरेको दिेखदँा यी िनवेदकले सXु 
लिलतपरु िज<ला अदालतमा िदएको िमित 
२०७१।६।८ को िनवेदनमा िनकासा िदने 
7योजनका लािग सो अड्डा खलेुका िदन 
लिलतपरु िज<ला अदालतमा हािजर ह]न 
जानेछु भQने कागज िनजबाट गराउन ुर िनजले 
सो कागज गरेमा सो हािजर ह]ने cयादसcमका 
लािग यस अदालतका सहरिजO~ारको 
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रोहबरमा थनुाम8ु ग:रिदन ुभनी िवप>ीह?का 
नाउँमा बCदीDEय>ीकरणको आदशे जारी 
हKने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
कRSयटुर: मिCजता ढुङ्गाना
इित संवत ्२०७१ साल असोज १३ गते रोज २ शभुम ्।

४
मा.�या.�ी गोिव�दकुमार उपा+याय, ०७१-
WH-००७१, बCदीDEय>ीकरण, अिधव�ा 
िबमला यादव िव. िज'ला (शासन काया-लय, 
काठमाड2समते
 मलुकुZ ऐन, अदालती बCदोव\तको 
महलको ११८ को दहेाय ८ को काननूी 
_यव\थाअनसुार मु̀ ा हनेa अिधकारीले माग 
गरेको धरौट दािखल गनd नसeनेलाई थनुामा 
पठाउनपुनa हKCछ । केही सावdजिनक (अपराध 
र सजाय) ऐन, २०२७ अCतगdतको मु̀ ा हनेa 
अिधकारDाk Dमखु िजlला अिधकारीले उ8 
ऐनअCतगdत दायर भएको मु̀ ामा माग भएको 
धरौटी नबझुाउने िवजय रानामगरलाई थनुामा 
राoन पठाउने कायdलाई काननूिवपरीतको 
कायd भCन र माCन निमlने ।

Dमखु िजlला अिधकारीले माग 
गरेको धरौटका सRबCधमा िचp नबqुने प>ले 
मलुकुZ ऐन, अदालती बCदोव\तको महलको 
१७ नं. बमोिजम पनुरावेदन तहमा िनवेदन गरी 
साधारण उपचार Dाk गनdसeने मागd हKदँाहKदँ ै
सोको अवलRबन नगरी बCदीDEय>ीकरणको 
:रट िनवेदन िदएको पाइएको तर धरौटी ितनd 
नसकेको कारणबाट काननूबमोिजम थनुामा 
रहकेा _यि8लाई थनुाम8ु गनुdपनa घोर काननूी 

tिुट िवuमान नरहकेो तvय र काननूी अव\था 
रहकेो D\ततु िवषयमा बCदीDEय>ीकरणबाट 
ह\त>ेप हKन ुकाननू र CयायसRमत नहKने ।

D\ततु िनवेदन Dमखु िजlला 
अिधकारीले सावdजिनक अपराध मु̀ ामा 
माग गरेको धरौट ?. ४०००।– माt बझुाउन 
नसकेका कारणले दायर हKन आएको थनुवुाको 
मु̀ ासँग सRबिCधत दिेखदँा मु̀ ाको Dकृित 
र माग गरेको धरौट रकमसमतेलाई xिyगत 
गदाd िजlला Dशासन कायाdलय, काठमाड{मा 
िनज िवजय रानामगरउपर चलेको सावdजिनक 
अपराध मु̀ ालाई लR|याउन ु Cयायोिचत 
नहKदँा यो आदशे Dाk भएको िमितले ७ 
(सात) िदनिभt जे जो Dमाण बqुनपुछd बझुी 
मु̀ ाको िकनारा गनुd भनी िवप>ी Dमखु 
िजlला अिधकारीका नाउँमा आदशे जारी 
हKने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
कRSयटुर: रामशरण ितिमिlसना
इित संवत ्२०७१ साल वैशाख २१ गते रोज १ शभुम ्।

पुनरावलोकन िन0सा

मा.�या.�ी िगरीश च�4 लाल,  मा.�या.�ी 
 ओम6काश िम� र मा.�या.�ी जगदीश 
शमा8 पौडेल, ०६९-RV-०१७७, कतd_य 
�यान, यमनाथ खनाल िव. नेपाल सरकार
 िनवेदक Dितवादी मानिसक रोगबाट 
पीिडत रहकैे अव\थामा D\ततु मु̀ ाको घटना 
घटेको दिेखदँा िनजलाई �यानसRबCधीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सवd\वसिहत 
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ज6मकैदको सजाय ह<ने ठहर ्याएको यस 
अदालतको संय@ु इजलासको िमित 
२०६९।७।१५ को फैसला मलुकुG ऐन, दIड 
सजायको महलको १ नं. तथा यस अदालतको 
फुलबेMचबाट िमित २०४२।५।७ मा भएको 
फैसला (नेकाप २०४२ भदौ, िन.नं. २३५५, 
प.ृ ४३५) समतेको िवपरीत भई Xिुटपणू[ दिेखन 
आएकोले 6याय ^शासन ऐन, २०४८ को 
दफा ११(१) को खIड (ख) बमोिजम मaुा 
पनुरावलोकन गरी हनेc िनdसा ^दान ह<ने ।
इित संवत ्२०७१ साल कािeक २८ गते रोज ६ शभुम ्।

रीत/बेरीत आदेश

१
मा.%या.'ी क)याण 'े+ र मा.%या.'ी 
जगदीश शमा0 पौडेल, ०७१-RE-००११, 
उg^ेषण, भीम$साद उपा(याय िव. सङ्घीय 
मािमला तथा 3थानीय िवकास म45ालयसमते
 यसमा िमित २०७१।१।२३ मा 
gयहाँबाट अ6तjरम आदशे जारी ह<नभु6दा अगावै 
िमित २०७१।१।२२ मा नै िनवेदकलाई सkवा 
गjरसकेको भ6ने आधारमा िमित २०६१।१।२३ 
को अ6तjरम आदशे खारेज गनc िमित 
२०७१।२।७ मा आदशे भएको दिेख6छ । 

िवचाराधीन jरट िनवेदनमा परूा तवरले िवचार 
गरी आवnयक आदशे जारी गरी हdतoेप 
गनु[पनc नदिेखएकोले काननूबमोिजम ह<ने ।
इित संवत ्२०७१ साल मङ् िसर १२ गते रोज ६ शभुम ्।

२
स.;.%या. रामकुमार ;साद शाह, ०७१-
AP-०१३२, ठगी, छ5बहादरु ग<ुङ िव. 
िहतजङ्ग ग<ुङ
 यी िनवेदकले ^ितवादी िहतजङ्ग 
गkुङउपर ठगी गरेको भनी जाहरेी िदई दायर 
भएको ^dततु मaुामा काठमाडr िजsला 
अदालतबाट फैसला ह<दँा ठगीको अिभयोग 
दावी पtुन नसuने र सरकारी मaुासvब6धी ऐन, 
२०४९ को दफा २७ बमोिजम ^dततु मaुा 
चके अनादरमा पjरणत ह<ने ठहर भएउपर वादी 
नेपाल सरकारको पनुरावेदन अदालत, पाटनमा 
पनुरावेदन दायर भएको दिेख6छ । यी िनवेदक 
मaुाको जाहरेवाला भएको र जाहरेवालाले 
ठगी मaुाको िबगोका सvब6धमा जtगा रोuका 
राwन िनवेदन िदने काननूी xयवdथा नरहकेो 
पjर^ेyयमा ^ितवादी बाहकेका अ6य xयि@को 
नामको जtगा रोuका राwन निमsने भनी gयस 
अदालतबाट िमित २०७१।७।२ मा भएको 
आदशे मनािसब ह<दँा पjरवत[न गjररहन नपनc ।
इित संवत ्२०७१ साल मङ् िसर १२ गते रोज ६ शभुम ्।

 



34

सव��च अदालत बलेुिटन २०७१, मङ् िसर  - १

 5याियक काय8लाई िछटो, छ<रतो एवम ् 
सहज र @भावकारी बनाउन मDुा EयवFथापनमा 
सचूना @िविधको @योग गरी सव��च अदालतले 
सेवाLाहीलाई िनMन सेवा @वाह गन8 लागेकोले ती 
सेवाहN @योग गरी लाभाि5वत हOनहुOन सMबि5धत 
सबैको जानकारीको लािग यो सचूना @कािशत 
ग<रएको छ ।  

१. अनलाइन ता"रख सेवा

 सव��च अदालतमा पनुरावेदनपS, 
<रट तथा िनवेदन दता8 गरी ता<रखमा बसेका 
मDुाका पUहNलाई सिुवधा @दान गनV उDWेयले 
सव��च अदालतमा नआइकनै आफूलाई पायक 
पनV निजकको िज[ला अदालत तथा पनुरावेदन 
अदालतबाट स\टवयर माफ8 त अनलाइन ता<रख 
िलनस]ने EयवFथा ग<रएको छ । पिहलो चरणमा 
आवWयक पनV पवूा8धार तयार भएका पनुरावेदन 
अदालत िवराटनगर, राजिवराज, जनकपरु, 
हटे_डा, पोखरा, बाaलङु, बटुवल, नेपालग5ज, 
मह5ेbनगर तथा मोरङ, सनुसरी, झापा, िसरहा, 
सdरी, धनषुा, महोfरी, सला8ही, बारा, पसा8, 
मकवानपरु, िचतवन, काFकg, Fयाङ्जा, तनहO,ँ 
पव8त, Mयाaदी, बाaलङु, Nप5दहेी, किपलवFत,ु 
नवलपरासी, ग[ुमी, दाङ, बाँके, बिद8या, कैलाली, 
डोटी, कiचनपरु, काठमाड_, लिलतपरु र भkपरु 
लगायतका िज[ला अदालतहNबाट थप कुनै 
श[ुक नलाaने गरी यो सिुवधा @योग गन8 सिकने 

EयवFथा िमलाइएको छ । यो सिुवधा िलन चाहने 
मDुाका पUहNले सव��च अदालतको सMबि5धत 
फाँटमा सMपक8  गरी Eयिkगत िववरण फारम नं.१ 
भनु8 हOन अनरुोध ग<र5छ ।

२. अनलाइन )याद तामेली /यव0थापन सेवा

 Mयाद तामलेी काय8लाई िछटो छ<रतो 
बनाउनका लािग सव��च अदालतले Mयाद 
तामलेीसMब5धी अनलाइन  स\टवयर िनमा8ण गरी 
अ5य िज[ला अदालतबाट तामले गनु8पनV सचूना 
MयादहN सMबि5धत िज[ला अदालतमा पठाउने 
EयवFथा िमलाइएको छ । यFता Mयाद सचूनाहN 
सMबि5धत िज[ला अदालतले डाउनलोड तथा 
ि@5ट  गरी ताम[ेदारमाफ8 त सMबि5धत पUलाई 
बझुाइ5छ । Mयाद तामलेी भएपिछ पिन तामलेी 
@ित सMबि5धत अदालतले उk स\टवेयरमाफ8 त 
अपलोड गरी सव��च अदालतमा पठाएपिछ 
सव��च अदालतले यFतो Mयाद तामलेी 
डाउनलोड तथा ि@5ट गरी सMबि5धत िमिसलमा 
समावेश ग<रने छ ।

३. एस.एम.एस. माफ6 त मु8ाको जानकारी

 मDुाका पUहNलाई मDुा, <रट तथा िनवेदन 
दता8 भएको िमितको जानकारी, पेसी िमितको 
जानकारी र पेसीमा इजलासबाट भएका आदशे 
तथा फैसलाका जानकारीहN FवचािलतNपमा 
एस.एम.एस. माफ8 त पठाउने एस.एम.एस. सेवा 

सचूना >िविध >योगस)बCधी सवDEच अदालतको 
सचूना
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र प6ह8ले एस.एम.एस. माफ< त जानकारी िलन 
स@ने AयवCथा िमलाएको छ ।

क. अदालतले पठाउने एस.एम.एस. सेवा

 सव��च अदालतमा मHुा, Iरट तथा 
िनवेदन दता< हJनासाथ दता< भएको जानकारी, 
पेसीमा चढेको मHुा पेसीमा चढाउनासाथ पेसी 
िमितको जानकारी र पेसीका िदन इजलासबाट 
आदशे वा फैसला भएको छोटकरी Aयहोराको 
जानकारी प6ह8ले उपलRध गराएको मोबाइल 
नं. वा इमले ठेगानामा Cवतः पXुने AयवCथा 
िमलाइएको छ । सो को लािग सYबिZधत सबैले 
आ-आ[नो मोबाइल नं. वा इमले ठेगाना यस 

अदालतको सYबिZधत मHुा फाँटमा उपलRध 
गराउन ुहJन अनरुोध छ ।  

ख. प+ह-ले जानकारी मा2ने एस.एम.एस.  

      सेवा

 सव��च अदालतमा दता< भएका मHुा, 
Iरट तथा िनवेदनमा मHुाका प6ह8ले (मHुाको 
िCथित, मHुाको पेसी, साधारण ताIरख, फैसला 
वा आदशे) को जानकारी एस.एम.एस. माफ< त 
जानकारी िलन चाहमेा सो को जानकारी एस.एम.
एस. माफ< त नै aाb हJने AयवCथा समते गIरएको 
छ । cयसको लािग िनYन aिdया अपनाउनपुनe 
हJZछ ।

१. म"ुा, िरट तथा िनवेदनको दता0 िमित र दता0 नं. 3ा4 गन0 :-

२. पेसी िमितको जानकारी 3ा4 गन0 :-

३. म"ुाको ि>ितको छोटो जानकारी 3ा4 गन0 :-

RG Space म"ुा नं. टाइप गनB
जCै : rg 068-WO-1268

30303 मा Message Send गन� 

HD Space म"ुा नं. टाइप गनB
जCै : hd 068-WO-1268

30303 मा Message Send गन� 

ST Space म"ुा नं. टाइप गनB
जCै : st 068-WO-1268

30303 मा Message Send गन� 
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फारम नं.१

सव��च अदालत

म8ुा तथा :रट महाशाखा

म8ुाका प@ वा वा:रसको परूा नाम, थर र वतन :-

मोबाइल नं. :-

सEपकF  नं. :-

इमले :-

नेपाली नाग:रकको हकमा नाग:रकता नं. :-

िवदशेी नाग:रकको हकमा पासपोटF नं. वा IपJ प:रचय खLुने अMय कागजात :-

हIता@र हIता@र

हIता@र हIता@र

दायाँ बायाँ

हालसालै 

िखिचएको फोटो


