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योcयता पगु ेको नदेिखएको अवFथामा 7यFता
RयिKह=ले बढुवामा आफूह=लाई भेदभाव
गि3रयो भ_ने कुरा औिच7यहीन देिखँदा राि>?य
मानव अिधकार आयोगका कमEचारीको सेवा
सतE र सिु वधासZब_धी िनयमावली, २०५८
को िनयम २९ को 8ितब_धा7मक वा[यांश
नेपालको अ_ति3रम संिवधान, २०६३ को
धारा १२(३)(घ), १३(१), १८(१), १९(१)
र २७ pारा 8दq मौिलक हकसँग बािझएको
अवFथा नदेिखनक
ु ो साथै पदपिू तEको 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 हनन् भएको समेत नदेिखँदा 8Fततु
ि3रट िनवेदन खारे ज हु3ने ।
इजलास अिधकृत: हि3र कोइराला
कZxयटु र: िवके श गरु ागाई ं
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आयोगमा कायEरत् Fथायी कमEचारी नभई करार
सेवामा िनयK
ु भएका कमEचारी भएकोमा
िववाद देिखँदनै । करार सेवामा िनयK
ु भएका
कमEचारीको करार अविध थप नभएको
अवFथामा 7यFतो पदमा िनयK
ु RयिK Fवत:
अवकाश हु3ने भएकोले अFथायी 8कृितको
करार सेवामा कायEरत् रहेका कमEचारी बढुवाको
त हु3नस[ने देिखँदनै ।
सZभाRय उZमेदवारसमे
्
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8योजनको लािग Fथायी कमEचारीसरह समान
अवFथा र हैिसयत नहु3ने हु3दँ ा िनवेदकह=लाई
बढुवाको सZभाRय उZमेदवार
् हु3नबाट वि]चत
गरी िवभेदपणू E Rयवहार भएको भ_ने िनवेदन
दावी िनरथEक देिखने ।
जनु RयिKले िव`ापन बदर गराई
पाउनको लािग दावी िलएका छन,् 7यFता
RयिKह= आफू पिन बढुवाको लािग
सZभािवत उZमेदवार
् हु3न योcयता पगु ेको हु3नु
ज=री छ । 8Fततु मdु ामा यी िनवेदकह=
पदो_नितको लािग काननू ले तोके को िनिeत

इित सवं त् २०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभु म् ।

२
मा.&या.(ी क+याण (े-, मा.&या.(ी
सश
ु ीला काक1 र मा.&या.(ी बै5नाथ
उपा:याय, ०७०-WS-००३०, उ78ेषण/
परमादेश, लिलतपरु िज8ला, ल.प.ु उ.म.न.पा.
प8ु चोक अवि=थत >ी लालीगरु ाँस बहु3DEे यीय
सहकारी स=ं था िल. को तफ5 बाट अिधकार(ाI
(मख
ु काय5कारी िनदKशक सरु े +L भNडारी िव.
भिू मसधु ार तथा Qयव=था म+,ालयसमेत
नेपाल FवाFyय सेवा सहकारी संFथा
िलिमटेडको सो सFं थाको आ_ति3रक कारोबारका
1
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सeबिLधत इजलासमा पेस गन[पु न` देिखयो । तसथ[
िनवेदक सं8थाले माग दावी गरे को आिथ[क
ऐन, २०६८ (आिथ[क िवधेयक, २०६८/०६९)
को अनसु चू ी ४ देहाय 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
रहेको भLने एवम् नेपालको अLति3रम सिं वधान,
२०६३ को धारा १०७(२) को िवषयमा
सनु वु ाइको लािग िवशेष इजलासको लगत
कxा गरी िनयमानसु ार संयZ
ु इजलासमा पेस
हु3ने ।
इजलास अिधकृत: हि3र कोइराला

िनिम5 िनवेदक स8ं थाबाट काठमाड< िज>ला,
इचङ्गनु ारायण 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।– (अRरे पी पाँच करोड
Jपैयाँ) उपलXध गराइिदन िनवेदन िदएकोले
उZ सं8थाले कजा[ िलने गरी लेिखिदएको
\ि]बLधकी2 िलखत पाि3रत गन` सLदभ[मा
मालपोत काया[लय, कलङ्की2को र.नं. ८९६९
िमित २०७०।३।६ िलखत पाि3रत गरी मालपोत
काया[लय, कलङ्की2को रिसद नं. १४१८४२
बाट िनवेदक सं8थासँग J. ५,००,०००।–
(पाँच लाख Jपैयाँ) राज8व दािखल गन` गरी
भएको िनण[य एवम् सोसeबLधी कारवाही
नेपालको अLति3रम सिं वधान, २०६३ को धारा
१०७(२) बमोिजम बदर गरी काननू ले नलाGने
रिज8gेसन द8तरु असल
ु गि3रएको रकम िनवेदक
सं8थालाई िफता[ िदनु भनी िवपRीहJको
नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गि3रपाउँ
भLनेसमेत lयहोराको िनवेदन दावी िलएको
देिखँदा सो सeबLधमा नेपालको अLति3रम
संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोिजम
यस िवशेष इजलासबाट सनु वु ाइ गरी िनJपण
गन[सnने अव8था नदेिखने ।
िनवेदक oी लालीगरु ाँस बहु3qrे यीय
सहकारी स8ं था िलिमटेडको तफ[ बाट िदएको
s8ततु ि3रट िनवेदनमा नेपालको अLति3रम
सिं वधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोिजमको माग दावीसमेत िलएको
देिखएकाले सो सeबLधमा सनु वु ाइको लािग

इित संवत् २०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभु म् ।

३
मा.#या.%ी क(याण %े+, मा.#या.%ी
सश
ु ीला काक2 र मा.#या.%ी बै6नाथ
उपा;याय, २०६९-WF-००१०, ०००९,
२०६८-WF-०००२, परमादेश, अिधवा
अ यतु $साद खरे ल िव. ,याय पि3रषद्
सिचवालयसमेत, अिधवा िदनेशराज
स8यालसमेत िव. रा9:पितको काया=लय,
शीतल िनवाससमेत, अिधवा राजेश
िसलवाल िव. $धानम,?ी तथा मि,?पि3रषदक
् ो
काया=लयसमेत
लािग
िसफाि3रस
िनयिु Zको
मा} गन` िनकायलाई िनयिु Z नै गन[ु वा
पदाविध थप गन[ु भनी अदालतबाट
कुनै आदेश जारी गन[ संिवधानसeमत
हु3दँ नै । सिं वधान वा काननू ले अिधकार निदएको
2
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मागबमोिजम आदेश जारी हु3नस_ने अवSथा
नहु3ने ।
संिवधानबमोिजम Jयायपि3रषद् Sवयम्
पदाविध थप गनR वा िनयिु T गनR िनकाय नभई
सोका लािग िनि`त् @िaयाबाट गि3रएको
मPू याङ्कनको आधारमा िनयिु Tको लािग
िसफाि3रस गनAस]म स_नेमा संिवधान र
काननू मा नै नभएको ZयवSथा@ितकूल पदाविध
थप गनAु वा Sथायी िनयिु T गनAु भनी Jयाय
पि3रषदक
् ो नाममा परमादेशको माग गरे को
MयSतो अपि3रप_व सतही दावीका आधारमा
अित सbू मसंवेदी भई आदेश जारी गनAु मनािसब
हु3दँ नै । यSतो िनकायलाई ऐनले तोके को
आधार, @िaया र कुनै मPू याङ्कनिबना सतही
आधारमा आeनो काम, कतAZय गनAु भनी
भJनसमेत निमPने ।
गठन भएको पिहलो ससं द िवघटन भई
अक संसदको िनवाAचन भइनसके को बीचको
अविधमा Jयायाधीश िनयिु T गदाA ससं दीय
सनु वु ाइ गि3ररहन नपनR भJने अथA गनA पिन
िमPदैन । सिं वधानको एउटा ZयवSथाले एउटा
उjेkय वा पjितलाई िनमाAण गनR @यास गरे को छ
भने सो संवैधािनक ZयवSथा उिचत @िaयाlारा
संशोधन वा खारे ज नभएस]म अदालतले
Zयाmया गरी सो ZयवSथालाई िनिnaय वा
िनn@भावी तPु याउन उिचत र सिं वधानस]मत्
हु3न नस_ने ।
कुनै पिन @िaयाको िनयिु Tमा जाँदा
नेपालको अJति3रम संिवधान, २०६३ को
धारा १५५ को उपधारा (१) मा उिPलिखत

िवषयमा कुनै िनकायलाई थप अिधकार िदने
गरी सो अिधकार @योग गनAु भनी अदालतबाट
आदेश जारी गनAु संिवधान@ितकूल हु3नजाJछ ।
Mयसमा पिन Jयायाधीशको िसफाि3रस गदाA Jयाय
पि3रषदल
् े काननू ले तोके को िविभJन आधारमा
मPू याङ्कन गरे र माQ िसफाि3रस गनAपु नRमा
सो दाियMवबाट अलग गरी िबनामPू याङ्कन
िनवेदकको मागबमोिजम कायAरत् अSथायी
Jयायाधीशलाई नै िनयिु T गनAु भनी परमादेश
जारी गनA पिन निमPने ।
@धानJयायाधीशको
भिू मका
संिवधानबमोिजम अलगअलग िनकाय र
हैिसयतमा िभJनिभJन रहेको छ । Jयाय पि3रषदक
् ो
अUयVको हैिसयतमा Jयायाधीशको िनयिु T,
सWवा वा बखाAसीको लािग @धानJयायाधीश
िसफाि3रसकताAहWमUयेको एक ZयिTका
Wपमा @Sततु हु3Jछ भने Jयाय सेवा आयोगका
अUयVको हैिसयतमा Jयायाधीशबाहेक Jयाय
सेवाको अिधकृतको िनयिु T, सWवा, बढुवा वा
कारवाहीको स]बJधमा िसफाि3रसकताAको
भिू मका हु3Jछ । MयSतै सवच अदालतको
@धानJयायाधीशको Wपमा JयायकताA,
अवSथाअनसु ार िनयिु TकताA वा Jयाय
पि3रषदक
ु को भिू मकामा रही कतAZय
् ो @मख
िनवाAह गदAछ । Mयसैले Jयाय पि3रषदल
् ाई
िवपVी बनाएको कारणले िनयिु TकताAको
Wपमा रहेको @धानJयायाधीशलाई िवपVी
बनाएसरह नहु3ने र Jयायाधीश िनयिु T गनR
िनयिु TकताAको Wपमा @धानJयायाधीशलाई
िवपVी नबनाएको कारण िनवेदकको
3
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5यव7था 7वत: आकिष=त हु3ने हु3दँ ा यस
5यव7थाको िनरथ=क हु3ने गरी 5याDया गन=
निमEने ।
तGकाल 5यव7थािपका संसद िवघटन
भई संसद नरहेको अव7थामा िनवेदन दायर भएको
भए पिन हाल दोNो सिं वधानसभाको िनवा=चन
सPपQन भई 5यव7थािपका संसदको गठनसमेत
भइसके को छ । अकतफ= यस अदालतमा
काय=रत् रहेका अ7थायी Qयायाधीशलाई
ससं दीय सनु वु ाइिबना नै 7थायी गन=ु वा
अ7थायी पदमै रहेर कामकाज गनY गरी Pयाद
थप गन= भनी िवपZी Qयाय पि3रषदक
् ो नाउँमा
परमादेशको आदेश जारी गि3रपाउँ भQने िनवेदन
मागका सPबQधमा यस अदालतमा काय=रत्
रहेका अिधकांश अ7थायी Qयायाधीशह]
हाल सेवािनव_ृ भइसके को अव7था छ वा नयाँ
`िaयाबाट िनयिु b पाएको अव7था देिखQछ ।
यसरी जनु िवशेष पि3रि7थितमा `7ततु िववाद
उपि7थत भएको िथयो, सो पि3रि7थित कायम
नरही 5यव7थािपका संसदको गठन भई संसदले
आdनो िनयिमत कामकारवाही अथा=त् ससं दीय
सनु वु ाइको `िaयासमेत सचु ा] भएको
अव7था हु3दँ ा अब Gयसको िवकEपमा िवचार
गि3ररहनपु नY अव7था देिखन नआउने हु3दँ ा
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हु3नसeने
अव7था नदेिखँदा ससं द कायम नरहेको
अव7थामा सवच अदालतका Qयायाधीश
िनयिु b गदा= ससं दीय सनु वु ाइिबना पिन
Qयायाधीशको िनयिु b गन= संिवधानअनक
ु ूल
हु3ने गरी आवgयक काय= गन= Qयाय पि3रषद्
7वयम् सZम र समथ= रहेको अव7थामा `7ततु

िनवेदन खारे ज हु3ने गरी माननीय Qयायाधीश hी
रामकुमार `साद शाहiारा 5यb राय मनािसब
देिखँदा सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: हि3र कोइराला
कPjयटु र: अिमररGन महज=न
इित संवत् २०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभु म् ।

४
मा.या.ी क"याण े%, मा.या.ी
सश
ु ीला काक* र मा.या.ी बै0नाथ
उपा5याय, २०७०-WS-००३७, उG`ेषण/
परमादेश, लिलतपरु िज"ला, लपउु मनपा
वडा नं. ४ प"ु चोक अवि1थत 3ी लालीगरु ाँस
बहु3उ;े=यीय सहकारी सं1था िल. को तफ@ बाट
अिधकारCाD Cमख
ु काय@कारी िनदGशक सरु े IJ
भLडारी िव. CधानमIMी तथा मिIMपि3रषदक
् ो
काया@लयसमेत
कुनै ऐनमा उिEलिखत 5यव7था
अक ऐनमा उिEलिखत 5यव7थासँग बािझयो
भQदैमा नेपालको अQति3रम सिं वधान, २०६३
को धारा १०७(१) बमोिजम यस िवशेष
इजलासको अिधकारZेw आकिष=त हु3न
सbै न । संिवधानिवपरीत काननू बनेकोमा
बदर घोिषत गन=पु नY अव7थामा माwै िवशेष
इजलासले हेरी िन]पण गन=पु नY ।
िनवेदक सं7थाले आिथ=क अxयादेश,
२०७०/०७१ को दफा ११ अनसु चू ी ४
अQतग=तको सेवा शEु कसPबQधी देहाय िस.नं.
२ र िविवधसPबQधी िस.नं. ७ र १६ को
`ावधानबमोिजम िवपZीह]को नाउँमा शEु क,
द7तरु उठाउन नलगाउनु भनी िवपZीह]को
नाउँमा नेपालको अQति3रम संिवधान, २०६३
4
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परमादेश, कपना पत िव. $धानम'ी तथा
मि'पि3रषदक
् ो काया2लयसमेत
ि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 सहु ाउँदो
rमता िसजPना गनP लगाई थप sयवRथा
गन] कुरा िभGन कुरा हो । fयस अवRथामा
बढुवाको योuयता िनधाPरण गन] कुरा बेuलै
हो । तर मौजदु ा अवRथामा िनवेदन
मागबमोिजम
असमान
अवRथाको
भGन सिकने अवRथा नदेिखने ।
िनवेिदकाले
िनजामती
सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को
उपिनयम (६) मा उिcलिखत कFlयटु र अपरे टर
तथा सहायक कFlयटु र अपरे टरसरह आफू
कायPरत् रहेको टेिलफोन अपरे टर पदलाई
समेत समावेश गि3रपाउँ भGने िनवेदन दावी
सFबGधमा िवचार गदाP िनजामती सेवा
िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को
उपिनयम (६) संशोधन गरी िनवेिदका कायPरत्
रहेको टेिलफोन अपरे टर पद समावेश गनPु भनी
यस अदालतले Gयाियक सिxयता देखाई
आदेश जारी गनP िमcदैन । कुनै काननू बदर
इित संवत् २०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभु म् । नगरी वा संशोधन हु3ने पि3रणाम िनकाcने गरी
टेिलफोन अपरे टरको पदलाई िनजामती सेवा
५
मा.या.ी क"याण े%, मा.या.ी िनयमावली, २०५० को िनयम ८८ को उपिनयम
सश
ु ीला काक* र मा.या.ी बै0नाथ (६) मा कFlयटु र अपरे टर तथा सहायक
उपा5याय, ०७०-WS-००४६, उf\ेषण/ कFlयटु र अपरे टर पदसरह समावेश गनPु भनी
को धारा १०७(२) बमोिजम परमादेशको
आदेशसमेत जारी गि3रपाउँ भनी िनवेदनसमेत
िदएको देिखँदा सो सFबGधमा नेपालको
अGति3रम संिवधान, २०६३ को धारा १०७(१)
बमोिजम यस िवशेष इजलासबाट सनु वु ाइ
गरी िनNपण गनPसQने अवRथा नदेिखने ।
िनवेदक Uी लालीगरु ाँस बहु3उXेYयीय
सहकारी सRं था िलिमटेडको तफP बाट िदएको
\Rततु ि3रट िनवेदनमा नेपालको अGति3रम
सिं वधान, २०६३ को धारा १०७(२)
बमोिजमको माग दावीसमेत िलएको
देिखएकोले सो सFबGधमा सनु वु ाइको
लािग सFबिGधत इजलासमा पेस गनPपु न]
देिखयो । तसथP, िनवेदक संRथाले माग दावी
गरे को आिथPक िवधेयक, २०७०/०७१ को
दफा ११ अनसु चू ी ४ को िस.नं. २ र अनसु चू ी
४ देहाय ग. िविवध खbड ७ र िस.नं. १६
मा उिcलिखत \ावधानहN सहकारी ऐन,
२०४८ को देहाय ३८(१) र ३८(१)(ख) सँग
तादाfFयता नभई फरक रहेको भGने एवम्
नेपालको अGति3रम सिं वधान, २०६३ को
धारा १०७(२) को िवषयमा सनु वु ाइको लािग
िवशेष इजलासको लगत कhा गरी िनयमानसु ार
संयi
ु इजलासमा पेस हु3ने ।
इजलास अिधकृत: हि3र कोइराला
कFlयटु र: अिमररfन महजPन
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उिDलिखत ि3रट िनवेदनमा यस
अदालतको संयf
ु इजलासबाट आदेश भई
िन9पण भैसके को िवषयमा पनु : िववाद उठाई
पनC आएको ZEततु िनवेदनमा यस इजलासबाट
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश 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
देिखन नआउँदा ि3रट िनवेदन खारे ज हु3ने ।
इजलास अिधकृत: हि3र कोइराला
कOPयटु र: िवके श गरु ागाई ं

िवप6ीह9को नाउँमा यस अदालतबाट आदेश
जारी गनC िमDने अवEथा देिखन नआउँदा ि3रट
िनवेदन खारे ज हु3ने ।
इजलास अिधकृत: हि3र कोइराला
कOPयटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभु म् ।

६
मा.या.ी क"याण े%, मा.या.ी
सश
ु ीला काक* र मा.या.ी बै0नाथ
उपा5याय, ०६८-WS-००७२, उYZेषण/
परमादेश, मोहनकुमार पराजल
ु ी िव. )धानम+,ी
तथा मि+,पि3रषदक
् ो काया5लयसमेत
िनयमावलीमा उिDलिखत काननू ी
_यवEथाबाट लेखा _यवसायीह9को
6मतालाई स`ु ढ गरी िनEप6ता, Eवतbcता
एवम् ZितEपधाCYमक बनाई लेखा _यवसायीको
माbय िसeाbतबमोिजम एक _यिfले एकै
समयमा पणू क
C ालीन नोकरी तथा सो नोकरी
बाहेक अbय पेसा _यवसाय गनC नपाउने
गरी EथगनसOम गि3रएको देिखbछ । YयEता
सदEयह9ले लेखा _यवसाय गनC नपाउने
गरी EथगनसOम गि3रएको देिखbछ । YयEता
सदEयह9ले लेखा _यवसाय गनC चाहेमा
पणू क
C ालीन नोकरी छाडी कुनै पिन बेला
लेखा _यवसाय गनCसjने देिखँदा नेपाल चाटCड
एकाउbटेbट्स ऐन, २०५३ को दफा ३० को
ZितबbधाYमक वाjयांशबमोिजम दताCवाला
लेखा परी6कह9ले लेखा परी6कसOबbधी
ऐन, २०३१ बमोिजम पाइआएको सिु वधाबाट
विnचत गि3रएको अवEथा नदेिखने ।

इित संवत् २०७१ साल साउन १५ गते रोज ५ शभु म् ।

सयं ु7 इजलास
१
स.:.या.ी दामोदर:साद शमा= र मा.या.
ी क"याण े%, ०६९-CI-०१६५,
परमादेश, भिू मसधु ार काया5लय, स;रीको
तफ5 बाट ऐ. काया5लयका भिू मसधु ार अिधकारी
िव+द)ु साद गरु ागाई ंिव. जहु3री धामी यादव
भिू मसOबbधीऐन,२०२१कोउfदफामा
मोही लागेको जxगाको मोही र जxगाधनीबीचको
EवािमYवको बाँडफाँड गनy तोिकएको Oयाद
२०६४ साल चैत मसाbत रहेको भए पिन ZEततु
मzु ाको मोहीले २०६१।१२।२९ मा नै जxगा
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बाँडफाँड गि3रपाउँ भनी भिू मसधु ार कायाBलयमा
िनवेदन िदएको देिखFछ । यसरी ऐनले तोके को
JयादिभK बाँडफाँडको िनवेदन परी सोसJबFधी
िमिसलसमेत खडा भइसके को अवMथामा सो
िनवेदन सJबFधमा ऐनका JयादिभK कारवाही
गि3रसPनपु नQ कतBRय भिू मसधु ार कायाBलयको
हो । तर कारवाहीको टुङ्गो लगाउने काननू ी
कतBRय भएको भिू मसधु ार कायाBलयको आTनो
काननू ी कतBRय परू ा गरे को देिखन आएन ।
यस अवMथामा UMततु मVु ामा िनवेदकले
उWलेख गरे को जYगाको सJबFधमा मोहीको
तफB बाट परे को जYगा बाँडफाँडसJबFधी
िनवेदन ऐनको JयादिभK परे को देिखएकाले
िनवेदन मागबमोिजम उZ िनवेदनमा यथाशी\
काननू बमोिजम टुङ्गो लगाउनु भनी भिू मसधु ार
कायाBलय, स]रीको नाममा परमादेशको आदेश
जारी हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालतको
्
आदेश मनािसब देिखँदा िवप`ी भिू मसधु ार
कायाBलय, स]रीको नाममा परमादेशको आदेश
जारी हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत,
्
राजिवराजको िमित २०६८।१०।८ को आदेश
िमलेको देिखँदा सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िवeनाथ भfराई

उWलङ्घन गरी कुनै अपराध गरे मा काननू को
Uिoया परु याएर
् काननू बमोिजम िनवेिदकालाई
पoाउ गनB वा थनु ामा राखी अनसु Fधान
सPने अिधकार सJबिFधत िनकायलाई रहेकै
हु3Fछ । तर काननू बमोिजम बाहेक गैरकाननू ी
pपमा पoाउ गनB, थनु ामा राqन वा जबजBMती
कागज गनQ गराउने अिधकार कसैलाई नहु3ने
हु3दँ ा िनवेदकलाई काननू बमोिजम बाहेक पoाउ
गनQ, थनु ामा राqने र जबजBMती कागज गराउने
कायB नगनBु नगराउनु भनी िवप`ीहpको नाउँमा
िनषेधाmाको आदेश जारी गनQ ठहरयाएको
्
पनु रावेदन अदालतको आदेश मनािसब देिखँदा
िवप`ीहpको पनु रावेदन िजिकर पYु न नसPने ।
इजलास अिधकृत: िवeनाथ भfराई
इित संवत् २०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभु म् ।

३
स..या.ी दामोदरसाद शमा' र मा.या.
ी क)याण े,, ०६९-CI-०४३४,
उuUेषण/परमादेश, त'बहादरु िब- िव.
क0पदीप राईसमेत
िनवेदकले दावी िलएको अFनपणू B
इFटरनेशनल Uा.िल.मा तीन सदMयीय
सyचालक सिमित रहेकोमा बहु3मत शेयरधनी
सyचालक उपिMथत भई िमित २०६९।२।६
मा िवशेष साधारणसभाको बैठक बMने
भनी िमित २०६९।१।५ मा िनणBय गरे को
देिखFछ । िवप`ी कWपनीय राईको िलिखत
जवाफमा िनवेदकलाई सyचालक सिमितले
सो बैठक बMनअ
ु िघ कJपनीको आिथBक
िहनािमना सJबFधमा छलफल गनB उपिMथत हु3न

इित संवत् २०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभु म् ।

२
स..या.ी दामोदरसाद शमा' र मा.या.
ी क)याण े,, ०६८-CI-०१७१,
िनषेधाmा, पचमाया तामाङ िव. पटनामाया
तामाङ
िनवेिदकाबाट Uचिलत काननू को
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भनी पटकपटक सचू ना पठाउँदा ब=ु न इ?कार
गरे कोले िनजको नाउँमा उC सचू ना कDपनीको
कायाFलयमा टाँस गि3रएको भ?ने िजिकर भई
सोसँग सDबि?धत कागजातको फोटोकिपसमेत
पेस गरे को देिखन आयो । यी पनु रावेदकलाई
सOचालक सिमितले बैठक बQने सचू ना िदई
जानकारी गराउँदासमेत बैठकमा उपिQथत
नभएकोले सOचालक सिमितको बहु3मत
सदQयले िवशेष साधारण सभाको बैठक
बोलाएको देिखएकाले उिXलिखत YिZया
Yाकृितक ?यायको िस\ा?तिवपि3रत भएको
भ?न निमXने ।
िवप]ीम^येको कDपनी रिजQ_ारको
कायाFलयबाट Yा` िलिखत जवाफमा
शेयरधनीहa मदनYसाद Yधान र सजनी
Yधानको नाममा रहेका शेयर नामसारी
गनb सOचालक सिमितको िनणFयबमोिजम
सो कायाFलयबाट शेयर लगत अिभलेख
गि3रएको र राजQव अनसु ?धान िवभागबाट
उिXलिखत cयिCहaको शेयर रोdका
नभएको भ?ने िजिकर रहेको देिखयो । सोही
कायाFलयको िलिखत जवाफमा पनु रावेदक
त`बहादरु िवeले उC िवशेष साधारणसभाको
िवषयमा कDपनी रिजQ_ारको कायाFलयमा
दताF गरे को िनवेदन सDब?धमा िनणFय हु3न
बाँकी2 नै रहेको भ?ने पिन उXलेख भएको
देिख?छ । यसरी यी पनु रावेदक िनवेदकले
यस िनवेदनपhमा दावी िलएको िवशेष
साधारणसभाको वैधािनकता सDब?धमा
कDपनी रिजQ_ारको कायाFलयमा िदएको
िनवेदन िवचाराधीन रहेको देिखन आएको

समेतका अवQथामा िनवेदन मागबमोिजमको
आदेश जारी गनFपु नb अवQथा नदेिखएको भनी
यी िनवेदकको िनवेदन खारे ज हु3ने ठहरयाएको
्
पनु रावेदन अदालतको आदेश मनािसब देिखँदा
िनवेदन मागबमोिजम उiYेषण र परमादेशको
आदेश जारी हु3ने अवQथाको िवjमानता
नभएको भनी िनवेदन खारे ज हु3ने ठहरयाएको
्
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६९।६।१० को आदेश िमलेको देिखँदा सदर
हु3ने ठहछF । िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पmु न
नसdने ।
इजलास अिधकृत: िवoनाथ भpराई
कDqयटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभु म् ।

४
स..या.ी दामोदरसाद शमा' र मा.या.
ी क)याण े,, ०६९-CI-०७३०,
उiYेषण/परमादेश, मालपोत काया#लय,
लिलतपरु िव. उमा ब*ाचाय#
कुनै पिन cयिCको सDपिu िबना
कुनै कारण र आधार रोdका राvने अिधकार
कुनै काननू ले कुनै िनकायलाई Yदान गरे को
छै न । िबनाआधार र कारण cयिCको सDपिu
रोdका गनFक
ु ो अथF cयिCको सDपिuमािथको
अिधकारलाई कुिwठत एवम् िनयि?hत गनFु
हो । YQततु मxु ामा मालपोत कायाFलयको
िलिखत जवाफमा िसि\परु थसी सहकारी
सQं थाको िमित २०६३।७।२४ को पhले
रोdका रहेको भ?नेसDम िजिकर िलइएको
देिखयो । तर मालपोत कायाFलयको िलिखत
जवाफ एवम् सो कायाFलयको तफF बाट यस
8
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अदालतमा परे को पनु रावेदनप8मा समेत
िनवेदकको पित नाउँको उ; ज=गा रो?का
रािखनपु नA काननू ी आधार उFलेख भएको देिखन
आएन । यस अवKथामा िनवेदकको पितको
नाम दताM रहेको ज=गा काननू िवपरीत रो?का
रािखएको देिखएकोले िमित २०६३।७।२४ को
रो?का राRन पठाएको सहकारी संKथाको प8
एवम् सो प8को आधारमा रो?का राRने गरे को
मालपोत कायाMलय, लिलतपरु को िनणMयसमेत
उVWेषणको आदेशले बदर गरी काननू िवपरीत
रो?का रािखएको उ; ज=गा फुकुवा गि3रिदनु
भनी िवप\ी मालपोत कायाMलय, लिलतपरु का
नाममा परमादेशसमेत जारी हु3ने ठहरयाएको
्
पनु रावेदन अदालतको आदेश मनािसब देिखन
आउने हु3दँ ा िनवेदन दावीबमोिजम उVWेषण
र परमादेश जारी हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, पाटनको िमित २०६९।७।१५ को
आदेश िमलेको देिखँदा सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िवcनाथ भdराई
कfgयटु र: अिमररVन महजMन

मा fयाद बिु झिलई fयादिभ8 Wितउoर
निदई गजु ारी बसेको भpने उFलेख भएको
देिखpछ । िनवेदकले आफूले सो fयाद बझु क
े ो
होइन अqले नै बझु क
े ो भpने िजिकर िलए पिन
िनजको आkनो पि3रचय खFु ने पि3रचयप8को
Wितिलिपसमेत राखी fयाद बिु झपाउँ भनी
िनवेदन िदई अदालतको रोहबरमा fयाद बझु क
े ो
कुरालाई अpयथा भpनपु नA तrयय;
ु आधार यी
पनु रावेदकले देखाउन सके को पाइँदनै ।
िनवेदन मागबमोिजम अq कसैले
नै िनजको नाउँको fयाद बझु क
े ो अवKथा
भए सोतफM साधारण Wिsयाबाट मtु ा
चलाई उपचार Wाu गनM सिकने अवKथा
हु3pछ । िनवेदन दावीको िवषयमा सामाpय
pयाियक कारवाही नचलाई दायर गरे को ि3रट
िनवेदनको आधारमा अदालतबाट फै सला
भई अिpतम रहेको मtु ाको तrयमा Wवेश गनM
एवम् उ; सहीछाप िनजको हो वा होइन भनी
सबदु Wमाण बझु ी आदेश जारी गनM िमFने
हु3दँ नै । यस अवKथामा िनवेदकको िनवेदन
पनु रावेदन अदालतको
खारे ज हु3ने ठहरयाएको
्
आदेश मनािसबै देिखँदा िनवेदकको िनवेदन
पनु रावेदन अदालत,
खारे ज हु3ने ठहरयाएको
्
पाटनको िमित २०६९।२।१० को आदेश
िमलेको देिखँदा सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िवcनाथ भdराई
कfgयटु र: अिमररVन महजMन

इित सवं त् २०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभु म् ।

५
स..या.ी दामोदरसाद शमा' र मा.या.
ी क)याण े,, ०६९-CI-०८६०,
उVWेषण/परमादेश, देवहि3र वन िव. हि3रकला
बढु ासमेत
पनु रावेदक देवहि3र वन आफj
अदालतमा उपिKथत भई आkनो नामको नेपाल इित सवं त् २०७१ साल जेठ २२ गते रोज २ शभु म् ।
Wहरीको पि3रचयप8समेत साथै राखी अड्डाको
६
रोहबरमा fयाद बिु झपाउँ भनी हKता\रसिहत स..या.ी दामोदरसाद शमा' र मा.या.
Fयाgचे सहीछाप गरी िमित २०६७।९।२५ ी क)याण े,, ०६९-CI-०८८७,
9
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िनषेधा7ा/परमादेश, यादवराज भारती िव.
गीताकुमारी खड्कासमेत
िनवेदकले दावी गरे ज?तो गरी
िनवेदकलाई गैरकाननू ीDपमा पEाउ गनG,
थनु ामा राIने आशङ्का भएको अव?थामा
सोही समयमा नै काननू ी उपचार गनOसPने नै
हु3Rछ । िनवेदकले U?ततु िनवेदनमा उVलेख
गरे को ज?तो िनजलाई पEाउ गनG वा थनु ामा
राIने आशङ्काको ि?थित नरहेको अव?थामा
िनवेदन खारे ज हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालतको आदेश मनािसबै देिखँदा िनवेदकको
िनवेदन खारे ज हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, पाटनको िमित २०६९।३।१३ को
आदेश िमलेको देिखँदा सदर हु3ने ठहछO ।
िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर प]ु न नसPने ।
इजलास अिधकृत: िवaनाथ भbराई
कcdयटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभु म् ।

७
स.".#या.&ी दामोदर"साद शमा- र
मा.#या.&ी क0याण &े3, ०६९-CI०९४८, िनषेधा7ा/परमादेश, िज/ला 1शासन
काया4लय, सनु सरी िव. रामकृ7ण साह
आjनो kेlािधकारिभl नपरे को
देवानी Uकृितका लेनदेन र ज]गासcबRधी
िवषयमा उजरु ी सRु ने र कारवाही गनG अिधकार
िजVला Uशासन कायाOलयलाई कुनै काननू ले
Uदान गरे को छै न । यस अव?थामा पनु रावेदक
कायाOलयको अिधकार नै नभएको िवषयमा
िनवेदन mहण गरी िनवेदकलाई पEने, थनु ामा

राIनेलगायतका कायO गनG आशङ्काको
ि?थितको िवoमानता रहेको अव?थामा
पनु रावेदकसमेतका कायाOलयहDका नाममा
िनषेधा7ा र परमादेशको आदेश जारी हु3ने
ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालतको आदेश
्
मनािसबै देिखँदा आjनो kेlािधकारभRदा
बािहर गई िनवेदकलाई देवानी िववादको
िवषयलाई िलएर पEने, थRु ने, कागज
गराउने कायO नगनO,ु नगराउनु भनी िनषेधा7ा
र परमादेशको आदेश जारी हु3ने ठहरयाएको
्
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
२०६९।९।२३ को आदेश िमलेको देिखँदा सदर
हु3ने ठहछO । िवपkी िजVला Uशासन कायाOलय,
सनु सरीको पनु रावेदन िजिकर प]ु न नसPने ।
इजलास अिधकृत: िवaनाथ भbराई
कcdयटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित सवं त् २०७१ साल वैशाख २२ गते रोज २ शभु म् ।

८
स.का.मु.".#या.&ी दामोदर"साद शमार मा.#या.&ी "काश व7ती, ०७०-WH००२०, बRदीUrयkीकरण, राजेशबाबु ;े<
िव. वैदिे शक रोजगार ?यायािधकरण, घBेकुलो
काठमाडDसमेत
दsड सजायको महलको काननू ी
uयव?थाअनसु ार धेरै कलमको कै द ठे Pन
परे मा rय?तो धेरै कलमको कै द हद बराबर हु3न
आयो भने सोमvये एक कलमको कै द ठे Pनपु नG
हु3Rछ । यी ि3रट िनवेदकउपर लागेको पिहलो
मxु ामा थनु ाबाट छुटेपिछ अक वैदिे शक
रोजगारसcबRधी मxु ा चली कै दको सजाय
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भएको नभई पिहलो म<ु ामा थनु ामा बसेकै
अविधमा अक वैदिे शक रोजगार म<ु ामा कै द
सजाय भएको देिखन आएकोले दबु ै म<ु ाको
कै द खापी सजाय गनG दHड सजायको महलको
४१ नं. को काननू ी NयवOथाको िवपरीत हु3ने ।
मल
ु क
ु ी2 ऐन, दHड सजायको महलको
४१ नं. बमोिजमको काननू ी NयवOथा र
यस अदालतबाट िमित २०४४।१२।१६
मा Uितपादन भएको निजरसमेतबाट
ि3रट िनवेदकलाई वैदिे शक रोजगार
Wयायािधकरणबाट िमित २०६७।९।२७ र
िमित २०७०।१।३० को फै सलाले लागेको
कै दको हद बराबर भएकाले कुनै एक
कलमको कै द भइसके पिछ थप कै द बOनपु न^
देिखएन । िनवेदक िमित २०६८।७।१६
देिख थनु ामा रहेकाले वैदिे शक रोजगार
Wयायािधकरणको फै सलाबमोिजमको कै द
िनजले भ`
ु ान गि3रसके को देिखँदा अब
िनजको कै द गैरकाननू ी हु3नजाने भएकाले
िनजलाई कै दबाट म`
ु गि3रिदन भनी
बWदीUbयcीकरणको आदेश जारी हु3ने
ठहछG । वैदिे शक रोजगार Wयायािधकरणको
िमित २०६७।९।२७ को फै सलाले लागेको
जि3रवाना e.१,५०,०००।– ि3रट िनवेदकले
काठमाडg िजhला अदालतमा िमित
२०६९।५।१८ मा दािखल गि3रसके को
देिखएकाले िमित २०७०।१।३० को फै सलाले
लागेको जि3रवाना िनजले ितरे मा छुटी जाने
देिखएको हु3दँ ा सो जि3रवाना दािखल गरे मा
िनजलाई अWय कुनै म<ु ामा वा अWय कुनै

कारणले थनु ामा राiनु नपन^ भए उ` म<ु ाबाट
थनु ाबाट म`
ु गि3रिदनु भनी आजै छुkै आदेश
भइसके काले यसमा अब के ही गि3ररहनु नपन^ ।
इजलास अिधकृत: िवnराज भkराई
कopयटु र: रानु पौडेल
इित संवत् २०७० साल कािrक १० गते रोज १ शभु म् ।

९
स..या.ी रामकुमार साद शाह र
मा.या.ी चोले- शमशेर ज.ब.रा., ०७१WH-००१६, बWदीUbयcीकरण, ओम भने
सरु ज िच'कार िव. लिलतपरु िज/ला अदालत,
तहिसल शाखा, लगनखेल, लिलतपरु समेत
कसैलाई काननू िवपरीत अिधकारcेu
नभएको अिधकारीले थनु ा वा कै दमा
राखेकोमा वा काननू को उिचत Uिvया परू ा
नगरी कै द वा िहरासतमा राखेको देिखएमा
अदालतले बWदीUbयcीकरणको आदेश जारी
गरी थनु ाम`
ु गनGसwने हु3Wछ । तर अदालतबाट
भएको अिWतम फै सलाबमोिजम कसैलाई
पvाउ गरी कै दमा राखेको देिखएमा वा
Uचिलत काननू को अिधकार Uयोग गरी कै द
वा िहरासतमा रािखएकोमा bयOतो आदेश
जारी गनG निमhने ।
िनवेदकउपर परे को कतGNय xयान
म<ु ामा लिलतपरु िजhला अदालतको फै सला
के ही उhटी गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
कै द सजाय भएकोमा सोको सचू ना वा
पनु रावेदनको oयाद नपाएको भए र यOतोमा
काननू ले पनु रावेदन लाyने भए आफू पvाउ
परे को अवOथालाई थाहा पाएको िमित
11
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कायम गरी ऐनमा :यादिभ< यस अदालतमा
पनु रावेदन िदन र काननू ी उपचारको उपायको
अवल:बन गनAसBने अवCथा हु3दँ ाहु3दँ ै सो
उपायको अवल:बन नगरी अदालतको फै सला
र सो बमोिजमको लगत यथावत रहेको थाहा
हु3दँ ाहु3दँ ै िदएको LCततु ि3रट िनवेदनको आधारमा
िनवेदकलाई कै दमQ
ु गनA िमलेन । LCततु ि3रट
िनवेदन खारे ज हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
क:Yयटु र: िवके श गरु ागाई ं

िलई छनk हजरा दसु ाधको भाइ भएको भcने
Lमाण बनाएको देिखcछ । सािवक जlगा
दताAवाला Cवगmय छनk हजराको Cव.अिमरा
हजरा भाइ हु3न् भcने तnययQ
ु आधार
Lमाणबाट पिु o हु3न सके को अवCथा देिखँदनै ।
उQ तnयहkबाट अिमरा हजराले गा.िव.स.बाट
झqु ा िववरण र Lमाण बनाई सासु मनु ेeरीका
भितजा छनk हजराको जlगा खाने िनयतले
छनk दसु ाधको भाइ बनी िववािदत
जlगाहk नामसारी दताA गरे को िमित
२०५१।२।५ को मालपोत कायाAलयको िनणAय
काननू बमोिजम भएको देिखन नआउने ।
Cवगmय अिमरा हजराले Cव. छनk
हजराको नामको िक.नं. २६ र २९ को जlगा
आfनो नाममा नामसारी दताA गराएको कायA
अनिधकृत, गैरकाननू ीसमेत देिखँदा िमित
२०५१।२।५ गतेको नामसारी दताA र सोको
आधारमा अिमरा दसु ाधको मsृ यपु िछ Lितवादी
िशवकिलया दसु ाधले आfनो नाउँमा िमित
२०६१।६।१२ गते भएको नामसारी दताA
बदर ठहर गरी सk
ु को इcसाफ सदर गरी उQ
जlगाहk Cवगmय छनk हजराका भाइ नाता
पनu हकवाला वादी बcहु3 हजरा दसु ाधको
पनु रावेदन
नाउँमा दताAसमेत हु3ने ठहरयाएको
्
अदालत, हेटvडाको िमित २०६६।८।१
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हु3ने
ठहछA । पनु रावेदक Lितवादीको पनु रावेदन
िजिकर पlु न नसBने ।
इजलास अिधकृत: ममता खनाल
क:Yयटु र: रामशरण ितिमिjसना

इित संवत् २०७१ साल काि[क ५ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं. १

१
मा.$या.&ी रामकुमार +साद शाह र
मा.$या.&ी िगरीश च$3 लाल, ०६६-CI०८9४, नामसारी दताA बदर दताA, िशवकिलया
दसु ािधनको वाि3रस भई आ-नो हकमा समेत
भोज हजरा दसु ाध िव. ब5हु3 हजरा दसु ाध
भिू मस:बcधी ऐन, २०२१ लागू हु3दँ ा
भरे को १ नं. अनसु चू ी हेदाA मनु ेeरी हजरा
दसु ाधले आfनो पि3रवारको िववरणमा छोरी
मिछA या, iवाइँ अिमरा हजरा दसु ाध भनी
उjलेख गरे को कुरा वादी बcहु3 हजरा दसु ाधले
बारा िजjला अदालतमा पेस गरे को उQ
लगतको Lितिलिपबाट देिखcछ । यसबाट
Cव. अिमरा हजरा Cव. मनु ेeरी हजराको छोरी
iवाइँ हु3न् भcने देिखcछ । मनु ेeरीको छोरी iवाइँ
अिमरा हजराले गा.िव.स.बाट िसफाि3रस र
िजjला Lशासन कायाAलयबाट नाता Lमािणत इित संवत् २०७१ साल वैशाख १५ गते रोज २ शभु म् ।
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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 मिु खया
भ,ने सेतीराम बोहोरा
कुनै कसरु अपराधमा सल
ं Aन
अिभयD
ु ले वारदात हु3दँ ाको अवIथामा
मानिसक सKतल
ु न ठीक नभएको कारणले
आपरािधक काय9 गरे को हो भKने कुरा िमिसल
सल
ं Aन सबदु Sमाणबाट शङ्कारिहतUपले पिु V
नभएसWम XयIता अिभयD
ु ले दYड सजायको
महलको १ नं. बमोिजम सिु वधा पाउनस^ने
अवIथा नहु3ने ।
Sितवादीले पणू 9 सझु बझु कासाथ भाइले
सWपिc आdना छोराका लािग माf लक
ु ाउँदछ
िक भKने मनमा शङ्का िलई पि3रवार िनयोजन
गि3रसके को भाइका छोराहUलाई माि3रिदए
कसका लािग सWपिc बचाउँदो रहेछ भKने
सोचबाट आपरािधक मानिसकताको
िवकास गरी भाइहU घरमा नभएको मौका
छोपी रातको समय पारी घरका अKय
सदIयहU िनदाइरहेको अवIथामा नाबालक
छोराहUसँगै सतु ेकी2 मतृ ककी2 आमालाई
चरु ोट माAने बहानामा घरको तmलो तलामा
बोलाई बालकहUलाई माf ए^लै पारी
बाँन र बचाउन नस^ने अवIथा िसज9ना गरी
पवू 9योजनाबमोिजम आफू सXु ने गरे को खाटमिु न
लक
ु ाइ राखेको बKचरोजIतो घातक हितयारले
िनम9म ति3रकाले Sहार गरी नाबालक Sकाश
बोहोराको हXया गरे को अवIथा हु3दँ ा Sितवादी

सेती मिु खया भKने सेतीराम बोहोरालाई
सव9Iवसिहत जKमकै द हु3ने ठहरयाएको
सmयान
्
िजmला अदालतको फै सला सदर ठहर गरे को
पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को फै सला
अKयथा नदेिखने हु3दँ ा साधक सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: भqकाली पोखरे ल
कWrयटु र: मिKजता ढुङ्गाना
इित सवं त् २०७१ साल भदौ २० गते रोज ६ शभु म् ।

३
मा.या.ी रामकुमार $साद शाह र मा.या.
ी चोले2 शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CI०४७८, ०४३३, लेनदेन, िदनेशकुमार ितवारी
िव. गोिव,द4साद ितवारीसमेत, िघरा7उ कांदु
िव. गोिव,द4साद ितवारीसमेत
वादीले पेस गरे को िलखत जालसाजी
हो भKने िजिकर Sितवादीले िलएपिछ XयIतो
िजिकर Sमािणत गनw भार Sमाण ऐन, २०३१
को दफा २८ बमोिजम Sितवादीमा नै रहने नै
हु3Kछ । तर उD िजिकर Sमािणत हु3ने कुनै पिन
Sमाण Sितवादीले पेस गन9 सके को छै न ।
आफूहUको समेत अश
ं हक रहेको जAगासँग
सWबिKधत िलखत हु3नु नै जालसाजी िyयाका
लािग पया9z आधार हु3न सDै न । िलखतका
कारणी रामवली ितवारी Iवयमले
् हIता{र गरी
िनजका आdनै नाममा रहेको जAगा राजीनामा
गि3रिदने गरी भएको घरसारको राजीनामाको
िलखतलाई अKयथा Sमािणत नभएसWम
जालसाजी भKन र माKन निमmने ।
Sितवादीले िववािदत िलखतलाई की2तw
नभनी जालसाजीसWम भनेको अवIथामा उD
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िववािदत िलखत जँचाउनु 9माण ऐन, २०३१
को दफा ३ 9ितकूल असAबB 9माण बCु नु
हु3Fछ भFने पनु रावेदन अदालतको फै सलामा
उKलेख गि3रएको छ । तर 9ितवादीहQ Rवयमले
्
उT िववािदत िलखत जचाई पाउन माग गरे को
िRथितमा उT िलखत जाँच गराउने आदेश
भएबमोिजम िवशेषZले जाँच गरी रायसमेत
िदइसके पिछ िनजले िदएको \यRतो रायलाई
9माणमा िलन निमKने भFन निमKने हु3दँ ा
वादीले 9ितवादीलाई िलखतबमोिजम रकम
िदएको 9मािणत हु3दँ ाहु3दँ ै पिन वादी दावी प]ु न
नस^ने र वादी िदनेशकुमार यादव र िलखतका
सा_ी िघराaउ कांदल
ु ाई जनही Q.१५,०००।–
जि3रवाना हु3नेसमेत ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, नेपालगFजको िमित २०६५।९।१३
को फै सला उKटी भई वादीले 9ितवादीबाट
िलखतबमोिजमको साँवा र काननू बमोिजम
भि3रभराउका िमितसAमको hयाजसमेत
भराई िलनपाउने ठहरयाएको
बाँके िजKला
्
अदालतको िमित २०६१।११।१० को फै सला
सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे

िव. कण+बहादरु िसहं समेत
9Rततु िववादमा मतृ कको छोरीले
आमाको पालनपोषण गरे को अवRथामा
अश
ं छुि3pएको बाबु जीिवत रहे पिन छोरी
नै 9मािणत हकदार qयिT माFनपु नr हु3Fछ ।
राहतको उsेtय पिन 9भािवत qयिTलाई िदने
हो न त अपतु ालीको uमअनसु ार राहत बाँड्ने
हो । तसथa मतृ ककी2 छोरीको मागबमोिजमको
राहतलाई अFय qयिTलाई उपलhध गराउने
भFने कुरा िमKने देिखएन । यRतो अवRथामा
यी ि3रट िनवेिदकाले 9ाx गनr राहत रकमलाई
सरकारyारा जारी गि3रएको उT मतृ कका
हकदारलाई आिथaक सहायता 9दान गनr
िनदrिशका, २०६५ को बँदु ा ७.४ ले रो^न
िमKने नदेिखँदा उT िमित २०६६।५।२३ को
िनणaय उ\9ेषणyारा बदर हु3ने र िनज मतृ क
पदमकुमारीको म\ृ यबु ापतको राहत रकम
िनजको पालन गरी काज िकि3रया गनr यी
िनवेिदकालाई िदनु भनी िवप_ी शािFत तथा
पनु िनaमाaण मF{ालय, राहत तथा पनु Rथाaपना
इकाइसमेतको सFदभaमा िव|मान त}यको
आधारमा गि3रने कुरा भएको र उT िनदrिशकामा
इित संवत् २०७१ साल असार १० गते रोज ३ शभु म् । yFyबाट 9भािवत नाममा परमादेश जारी हु3ने ।
उिKलिखत िनदrिशकाको बँदु ा
इजलास नं. २
नAबर ७.४ को qया~या yFyबाट 9भािवत
र अपतु ालीको काननू ले माFयता िदएको
१
छोरीको हक हैिसयत र उनले गरे का कायaको
मा.$या.&ी क)याण &े, र मा.$या. कुनै माFयता निदई उपे_ा गरे को देिखएकोले
&ी सश
ु ीला काक1, ०६६-WO-०३६८, िववािहता छोरीको हकमा समेत िवचार गरी
उ\9ेषण/परमादेश, ेमकुमारी िसहं कटुवाल उT बँदु ा नं. ७.४ को पनु रावलोकन गनaसमेत
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उि6लिखत िवप9ी शाि<त तथा पनु िन>मा>ण
म<@ालयसमेतका सCबD िनकायहFका
नाममा परमादेश जारी हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िवNणOु साद गौतम
कCRयटु र: स<तोष अवाल

देिखन नआउने ।
Oािविधक िश9ा तथा ]यावसाियक
तािलम पि3रषद् (CTEVT) काननू बमोिजम
gथािपत gवायk संgथा भएको हु3दँ ा आfनो
िनण>य गन> gवत<@ हु3ने, कुन तह वा िवषय
िश9ालाई कgतो योजना वा सत> जFरी हु3<छ
उp कुरा Oािविधक िश9ा तथा ]यावसाियक
तािलम पि3रषद् (CTEVT) gवयमले
्
नीितगतFपमा िनण>य िलनसtने िवषय भएको
हु3दँ ा उp सgं थाउपर हgत9ेप गन>पु नr 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@ एवम् सो प@ाचारसँग सCबि<धत
सCपणू > कामकारवाही र िनदrशन गैरकाननू ी
देिखएकोले उ\Oेषणको आदेशjारा बदर हु3ने र
िनवेदकको मागबमोिजम िनवेदकले सyचालन
यथावत
गि3रआएको काय>zम पवू >वतFपमा
्
सyचालन गन>ु गराउनु भनी िवप9ीहFको
नाउँमा परमादेशसमेत जारी हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िवNणOु साद गौतम/
आ\मदेव जोशी
कCRयटु र: क6पना बत|ला

इित संवत् २०७१ साल असार २ गते रोज २ शभु म् ।

२
मा.या.ी क"याण े% र मा.या.
ी तक( राज भ+, ०६७-WO-०१८३,
उ\Oेषण, िजला झापा, भ#परु न.पा. वडा
नं. ११ ि+थत 0ी मदन भ4डारी मेमोि3रयल
एके डेमीको तफ< बाट अि@तयार AाB गरी
आEनो हकमासमेत ऐका अIयJ गK
ु Aसाद
बरालसमेत िव. Lयव+थािपका संसदको
मिहला, बालबािलका र समाज कयाण
सिमित, संसद सिचवालयसमेत
Oािविधक िश9ा तथा ]यावसाियक
तािलम पि3रषद् (CTEVT) आfनो िनण>य गन>
gवत<@ छ । अत: िवशेष काननू jारा gथािपत
gवायk संgथाले गरे को िनण>य Oभावहीन हु3ने
गरी ]यवgथािपका ससं दको कुनै सिमितले
िनण>य गन> पाउने अवgथा सिमितलाई रहे
भएको देिखन आएन । तसथ> Oािविधक िश9ा
तथा ]यवसाियक तािलम पि3रषद् (CTEVT)
ले िमित २०६७।५।२ मा आfनै अgपताल
नभए पिन हु3ने भ<ने िनण>य गरे कोमा िवप9ी
]यवgथािपका संसद मिहला, बालबािलका
तथा समाज क6याण सिमितले िमित इित सवं त् २०७० साल भदौ २५ गते रोज ३ शभु म् ।
२०६७।५।३ मा उp िनण>य रq गन> िनदrशन
३
िदने भनी गरे को प@ाचार र सोसँग सCबि<धत मा.या.ी क"याण े% र मा.या.ी
सCपणू > कामकारवाहीहF समेत काननू सङ्गत् दीपकराज जोशी, ०६८-WO-०१२३२,
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परमादेश, लिलताकुमारी ठाकुर हजाम िव.
िज(ला िश*ा काया,लय, िसरहासमेत
कुनै पिन सरकारी िनकाय एवम्
सामदु ाियक िव<ालयमा समेत काय=रत्
कम=चारी एवम् िश>कह@ले आफूले काम
गरी पकाएको तलब भGा सोही िनकायको
Hमख
ु सँग माग गन=पु नK र Lयसरी माग गनK काम
िनताMत Hशासिनक िवषयिभOको कुरा हो ।
िनवेदकले उपलRध भएसTमको वैकिUपक
उपायह@ खोजी सोमाफ= त् उपचार खोWनपु नKमा
सो के ही नगरी तलब भGा जXतो Hशासिनक
Hकृितको िवषयमा िसधै सवच अदालतको
असारधारण अिधकार>ेOको Hयोग गरी
Hवेश गन= निमUने हु3दँ ा िनवेदनमा उठाइएको
म^ु य कुरा राहत कोटाको िनयिु _ भMने िवषय
नै िववािदत देिखएकोले LयXतो िववािदत
िवषयमा सTबिMधत िनकायबाट समाधान
खोWनपु नKमा सो नगरी ि3रट >ेOमा Hवेश गरे को
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन=
िमUने नदेिखँदा HXततु ि3रट िनवेदन खारे ज हु3ने ।
इजलास अिधकृत: कमलHसाद bवाली
कTcयटु र: कUपना बतdला

उLHेषण/परमादेश, िविनताकुमारी ठाकुर िव.
िज(ला धनषु ा, जनकपरु नगरपािलका वडा नं.
१४ ि;थत =ी मािव सोहनी भजु ेिलयासमेत
िनवेदकले िनवेदनमा उUलेख
गरे बमोिजम pी माqयिमक िव<ालय,
सोहनीलाई Hाs भएको भिनएको Hाथिमक
िश>क पदको दिलत राहत कोटा र िनवेदक
िबिनताकुमारी ठाकुरलाई सो राहत कोटामा
िनयिु _ गि3रएको भMने िवषयमा िववाद
रहेको देिखMछ । िनवेदकलाई दिलत राहत
कोटाअMतग=त िनयिु _ गि3रएको कुराको िजUला
िश>ा काया=लय, धनषु ाबाट समथ=न भएको
वा सोको अिभलेख भएको Xपu आधार
िनवेदकबाट पेस हु3न सके को पाइँदनै । िजUला
िश>ा काया=लय, धनषु ाका vोत wयि_ले िमित
२०६८।४।१२ मा िजUला िश>ा काया=लयमा
पेस गरे को Hितवेदनमा पिन सो wयहोरा उUलेख
भएको पाइँदनै । दामोदर झा िव<ालयको
Hधानाqयापक भएको बेलामा आyनै
छोराबहु ारी यी िनवेदकलाई िनयिु _ गि3रएको
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 भइरहेको भMने िव<ालयको
तफ= बाट HXततु गि3रएको िलिखत जवाफमा
उUलेख गरे को देिखँदा िनवेदकको िनयिु _ नै
िजUला िश>ा काया=लय, धनषु ाबाट समथ=न
भइनसके को र तलब भGाको रकम िनकासा
नभएको भMने िवषयमा िववाद उठी सो िववादको

इित संवत् २०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभु म् ।

§ ०६८-WO-०१२३३,
परमादेश,
सिमराकुमारी यादव िव. िज(ला िश*ा
काया,लय, िसरहासमेत भएको मkु ामा
पिन यसैअनसु ार आदेश भएको छ ।
४
मा.या.ी क"याण े% र मा.या.ी
दीपकराज जोशी, ०६९-WO-०४२९,
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टुङ्गो लगाउन 8े9ीय िश8ा िनद=शनालयबाट
िज?ला िश8ा कायाAलय, धनषु ालाई िनद=शन
भई िज?ला िश8ा कायाAलयबाट कारवाही
अगािड बढाइरहेको अवJथा रहेबाट LयJतो
िववािदत िवषयमा ि3रट 8े9बाट उपचार िदन
निम?ने र िनवेदकको काननू बमोिजम हक
Jथािपत भएको अवJथामा उपचारको बाटो
खल
ु ा रहने नै हु3नाले िववादको छानिबनकै
चरणमा मागबमोिजम तलब भVासमेत
सWबXधमा उपचार िदनसYने अवJथा नहु3दँ ा
[Jततु ि3रट िनवेदन खारे ज हु3ने ।
इजलास अिधकृत: कमल[साद _वाली
कW`यटु र: क?पना बतaला

िववादमा वादीले बोलप9 हाली [ाu गरे का
गाडीहvसमेत समावेश गरी िवप8ी कोषले
िमित २०६०।८।१६ मा िबwी2को लािग पनु :
िस?ड टेyडरको सचू ना [कािशत गरे कोमा सोही
िमित २०६०।८।१६ बाट वादी [ितवादीबीच
िववाद िसजAना भएकोले सोही िमितलाई नै
मsु ा गनAपु न= कारण उLपXन भएको माXनपु न=
हु3Xछ । यसअनसु ार िमित २०६०।८।१६ बाट
दईु वषAिभ9ै अथाAत् िमित २०६२।८।१५ िभ9मा
िफराद दायर गनAपु न=मा सोबमोिजम नगरी िमित
२०६३।१।२७ मा [Jततु िफराद दायर भएको
देिखँदा हदWयाद नघाई दायर भएको िफरादबाट
इXसाफ गनA िम?ने नदेिखँदा पनु रावेदन
अदालतको फै सला अXयथा हु3नसYने अवJथा
नदेिखने हु3दँ ा िनषेधा_ा मsु ा फै सला भएको
िमित २०६१।४।१३ लाई हदWयाद सv
ु भएको
िमित कायम गरी इXसाफ गरे को सv
ु काठमाडz
िज?ला अदालतको िमित २०६५।९।१३ को
फै सला उ?टी गरी वादीको िफराद करार ऐन,
२०५६ को दफा ८९(२)(ग) र (घ) को Wयाद
दईु वषAिभ9 दायर भएको नदेिखएकाले िफराद
दावी खारे ज हु3ने भनी पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट भएको िमित २०६७।९।१४ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: फिणX{ पराजल
ु ी
कW`यटु र: क?पना बतaला

इित संवत् २०७१ साल जेठ २७ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. ३

१
मा.$या.&ी िगरीश च$- लाल र मा.$या.
&ी देवे$-गोपाल &े4, ०६८-CI-००४३,
करारबमोिजम गि3रपाऊँ,
िदनदयाल
अ"वाल िव. िज%ला लिलतपरु , लिलतपरु
उपमहानगरपािलका वडा नं. ४ ि4थत राि67य
8कृित संर;ण कोषको तफ@ बाट अिCतयारवाला
जD
ु बहादरु गE
ु ङ
करारkारा िसिजAत िववादमा करार ऐन,
२०५६ लागू हु3Xछ । करार ऐन, २०५६ को दफा इित संवत् २०७१ साल कािVक ९ गते रोज १ शभु म् ।
८९(२)(ग)(घ) मा मsु ा गनAपु न= कारण उLपXन
२
भएको िमितले दईु वषAिभ9 मsु ा दायर गि3रसYनु मा.$या.&ी िगरीश च$- लाल र मा.$या.
पछA भXने काननू ी tयवJथा रहेको पाइXछ । [Jततु &ी देवे$-गोपाल &े4, ०६८-CI-०१०७,
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िलखत बदर, रे शमकुमारी बढु ाथोकी2 िव.
गेदलाल बढु ाथोकी2समेत
िक.नं. ५२९ को ज=गाभ@दा बढी नै
ज=गा िनज Dितवादीले आफूसँग राखी के वल
०.००५९२.६० ज=गा माJ Dितवादी पावLती
चौधरीलाई राजीनामा पाि3रत गि3रिदएका र
यी पनु रावेदक वादीका नाउँमा समेत कि3रब
०-१७-० ज=गा रहेको तUय िमिसल सल
ं =न
ज=गाधनी Dमाणपजु ाLबाट देिखन आउँछ ।
उिYलिखत िक.नं. ५२९ को ज=गा Dितवादी
गेदलालका नाउँमा रहेका अ@य ज=गाहZ
भ@दा [यादै मYू यवान् रहेको हो िक भ@नलाई
पिन वादीले िफरादपJमा सो कुरा उYलेख गरी
दावी िलन सके को देिखएन । यस अदालतमा
पनु रावेदन गदाL िववािदत ज=गाभ@दा मYू यवान्
रहेको भनी वादीले पनु रावेदनपJमा िजिकर
िलएको भएता पिन मYू यवान् ज=गा रहेको
देिखनेस\मको DमाणपJसमेत पेस गनL सके को
नदेिखएकोले िबनाआधार िलएको पनु रावेदन
िजिकर मनािसब नदेिखने ।
िववािदत ज=गाभ@दा बढी नै ज=गा
यी पनु रावेदक वादी र Dितवादी गेदलाल
बढु ाथोकी2का नाउँमा रहेको र राजीनामा
पाि3रत गि3रिदएको िववािदत ज=गा िनज
Dितवादी गेदलालका नाउँमा रहेका अ@य
ज=गाभ@दा धेरै मYू यवान् रहेको भनी यी
पनु रावेदक वादीले िफरादमा उYलेख गनL
सके को नदेिखनक
ु ा साथै पनु रावेदनपJमा समेत
सो ज=गा मYू यवान् हो भ@ने देिखनेस\मको
Dमाण पेस गनL सके को नदेिखएको अव_थामा
उिYलिखत काननू ी `यव_थाबमोिजम

िववािदत ज=गा Dितवादी गेदलाल बढु ाथोकी2ले
आफूखसु गनL पाउने नै देिखँदा वादी
दावीबमोिजम २ भागको १ भाग िलखत बदर
हु3ने ठहरयाएको
सZ
ु दाङ देउखरु ी िजYला
्
अदालतको फै सला उYटी गरी वादी दावी
प=ु न नसcने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत,
्
तल
ु सीपरु दाङको िमित २०६७।१२।१ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हु3ने ठहछL ।
पनु रावेदन िजिकर प=ु न नसcने ।
इजलास अिधकृत: फिण@g पराजल
ु ी
क\hयटु र: स@तोष अवाल
इित संवत् २०७१ साल कािjक ९ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. ४
१
मा.$या.&ी सश
ु ीला काक+ र मा.$या.&ी
-काश व0ती, ०६९-CI-००२६, ००२७,
००२८, ०६८-CI-१५०८, िनषेधाoा/
परमादेश, िव0णल
ु ाल 2े3समेत िव. हि3र6साद
शमा7 आचाय7, काठमाड> िज@ला, काठमाड>
मनपा वडा नं. ११ मा काया7लय रहेको चाइना
टाउन Hयापार संघको तफ7 बाट अिLतयार6ाM
अNयO भै आRनो हकमा समेत SानेTU िसपाई
िव. हि3र6साद शमा7 आचाय7, काठमाड> िज@ला
काठमाड> मनपा वडा नं. ११ मा रहेको चिच7ल
होटल िलिमटेडको अिLतयार6ाM ऐ.ऐ.
बXने जयकुमारनाथ शाह िव. हि3र6साद शमा7
आचाय7, हि3र6साद शमा7 आचाय7 िव. SानेTU
िसपाईसमेत
िनवेदकले चाइना टाउनमा आqनो
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कारोबार स7चालन गरे को र 9यसरी
कारोबार स7चालन गदा< िव=तु लाइन
अ9याव?यक पनA भCने कुरामा िववाद हु3न
सFै न । िनवेदकले िव=तु लाइनबापत I.
६५२३।– दािखल गि3रसके को भCने देिखएकाले
िनवेदकको Qयवसायलाई S9यT Sभाव पनA
िव=तु लाइन जVतो अ9याव?यक सेवाबाट
िनवेदकलाई वि7चत गराउन िमXने नहु3दँ ा
िव=तु Sािधकरणको दVतरु अनI
ु पको Sचिलत
महसल
ु िलई िव=तु सेवाबाट िनवेदकलाई
वि7चत नगन<,ु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश
जारी हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालतको
्
आदेश मनािसबै देिखँदा िनषेधा`ातफ< को
दावी खारे ज गरी परमादेशको आदेश जारी
हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनको
्
िमित २०६८।८।२८ को आदेश िमलेकै देिखँदा
सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िवeनाथ भgराई
कhiयटु र: िवके श गरु ागाई ं

रहेको िवषयमा िजXला अदालतमा गाली
बेइoजती मpु ा दायर गि3रसके को अवVथामा
सोही मpु ाबाट िनIपण हु3नसrने िवषयमा पनु :
जाहेरी दरखाVत दता< गरी कारवाही चलाउन
िमXने अवVथा नहु3ने भनी पनु रावेदन अदालतले
गरे को आदेश मनािसब देिखँदा िनवेदकको
िनवेदन खारे ज हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, पाटनको िमित २०६८।८।२८ को
आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िवeनाथ भgराई
कhiयटु र: िवके श गरु ागाई ं
इित संवत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शभु म् ।

३
मा.या.ी सश
ु ीला काक& र मा.या.ी
बै0नाथ उपा5याय, ०७०-CR-००६०,
कत<Qय oयान, नेपाल सरकार िव. नाङ्गा ढुलपु
लामा
Sितवादीले मतृ कलाई पछािडबाट
चrकु Sहार गरी मारे को हु3ँ भनी अिधकारSाu
अिधकारी तथा अदालतमा समेत कसरु मा
पणू I
< पमा सािबत भई बयान गरे को, Sितवादीको
सािबती बयानलाई मौकामा कागज गनA रे शम
लामा, िचwबहादरु गI
ु ङ, गोपाल लामा, फुCजो
लामा, इCxबहादरु लामा तथा जाहेरवाला
नाङ्गा yयाXजेन लामासमेतको बकपwले
पिु z गरे को, मतृ कको शरीरका िविभCन भागमा
धाि3रलो हितयारले काटेको घाउ चोटहI देिखन
आयो । वारदातVथलमा बरामद भएको
चrकुलाई Sितवादीले सनाखत गि3रिदएको र
सोही चrकुको चोटबाट मतृ कको म9ृ यु भएको
लास जाँच Sकृित मचु Xु काबाट देिखएको

इित संवत् २०७० साल साउन ३१ गते रोज ५ शभु म् ।

२
मा.या.ी सश
ु ीला काक& र मा.या.ी
(काश व*ती, ०६८-CI-१५०७, परमादेश,
हि3रसाद शमा$ आचाय$ िव. महानगरीय हरी
पि3रसर हनमु ानढोका, काठमाड6समेत
पनु रावेदकले पनु रावेदन अदालत,
पाटनको आदेशबमोिजम िमित २०६८।८।१४
मा गरे को कागजमा आफूले िवपTीहIउपर
गाली बेइoजती मpु ा दायर गरी कारवाहीयF
ु
अवVथामा रहेको भCने Qयहोरा उXलेख गरे को
देिखCछ । यसरी िनवेदकले SVततु मpु ामा दावी
19
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समेतका आधार 8माणबाट 8ितवादी नाङ्गा
ढुडुप लामाले मतृ क ङवाङ @याBजो लामालाई
फलामको धाि3रलो चHकु 8हार गरी सोही
चोटबाट मतृ कको मJृ यु भएको िमिसल
8माणबाट पिु M भएको अवNथामा िनज
8ितवादीलाई मल
ु क
ु ी2 ऐन, RयानसBबSधीको
महलको १३(१) नं. बमोिजम सवYNवसिहत
जSमकै दको सजाय हु3ने ठहरयाएको
स]
ु
्
गोरखा िज_ला अदालतको फै सला सदर
गरे को पनु रावेदन अदालत, पोखराबाट िमित
२०७०।०२।२७ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा साधक सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
कBdयटु र: सिबना अिधकारी
इित संवत् २०७१ साल भदौ २७ गते रोज ६ शभु म् ।

४
मा.या.ी सश
ु ीला काक& र मा.या.ी
बै*नाथ उपा0याय, ०७०-CR-०११४,
कतYkय Rयान, नेपाल सरकार िव. राजे&'
खड्का
8ितवादी र मतृ कका बीचमा करणीका
िवषयमा िववाद भएकोले 8ितवादीले मतृ कलाई
खपु ाYले कािटिदएको भनी सािबत भएको र सो
सािबतीलाई मतृ कको लास जाँच मचु _ु का,
शव परीmण 8ितवेदन र सो 8ितवेदन िदने
डाHटरसमेतले अदालतमा गरे को बकपnबाट
पिु M भएको पाइयो । 8ितवादीले मतृ कलाई मानY
8योग गरे को खपु ाY बरामद भई आएको िमिसलमा
देिखSछ । िमिसल संलpन मतृ कको तीन8ित
रङ्गीन तिNबर हेदाY मतृ कको अनहु ार तथा

योनीमा समेत 8ितवादीले खपु ाY 8हार गरी
mतिवmत
्
् पारी िनमYम, qूर तथा पाशिवक
तवरबाट मारे को देिखँदा 8ितवादी राजेSs
खड्काले आtनो uीमती टीकाकुमारी
खड्कालाई कतYkय गरी िनमYम तथा अमानवीय
तवरबाट मारे को पिु M भएको अवNथामा
स]
ु िसSधपु ा_चोक िज_ला अदालतले
8ितवादी राजेSs खड्कालाई मल
ु क
ु ी2 ऐन,
RयानसBबSधीको महलको १ र १३(१)
नं. को कसरु मा सोही महलको १३(१) नं.
अनसु ार सवYNवसिहत जSमकै दको सजाय हु3ने
ठहरयाएको
फै सलालाई सदर गरे को पनु रावेदन
्
अदालत, पाटनको िमित २०६८।०२।१० को
फै सला िमलेकै देिखँदा साधक सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
इित संवत् २०७१ साल भदौ २७ गते रोज ६ शभु म् ।

५
मा.या.ी सश
ु ीला काक& र मा.या.ी
बै*नाथ उपा0याय, ०६८-WO-०३९३,
उJ8ेषण/परमादेश, धनकृ-ण पा0डे िव. 1हरी
1धान काया5लय, सश8 1हरी िनद:शनालय,
काठमाड=समेत
िनवेदकले तोिकएको िजBमेवारी8ित
बेवाNता गरी अनश
ु ासनबािहर गई आtनो
पदीय िजBमेवारी परू ा गरे को नपाइँदा 8हरी
िनयमावली, २०५९ को िनयम ८८(झ) को
कसरु मा सोही िनयमावलीको िनयम ८४(छ)
बमोिजम भिव~यमा सरकारी नोकरीको लािग
अयोpय नठहि3रने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी
मयपिम mेnीय 8हरी कायाYलय, सख
ु त का
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5हरी उपरी:क महे<=कुमार पोखरे लको
िमित २०६६।०२।०७ मा गरे को िनणDयलाई
सदर गरे को सोही कायाDलयका 5हरी नायब
महािनरी:क के दार5काश साउदबाट िमित
२०६८।०३।२१ मा भएको िनणDय काननू
िनयमसङ्गत् देिखँदा मागबमोिजमको आदेश
जारी गि3ररहन परे न । 5Qततु िनवेदन खारे ज
हु3ने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
कXYयटु र: सिबना अिधकारी/मि<दरा रानाभाट

नपाइएको, पनु रावेदकले सfचालन गरे को
औषिध पसलबाट नै 5ितबि<धत लागू औषध
बरामद भएको अवQथामा पनु रावेदन 5ितवादी
कलाम म<सरु ी िमयाँले लागु औषध (िनय<sण)
ऐन, २०३३ को दफा ४ को (घ)(ङ) र (च)
xारा िनषेिधत कायD गरे को पिु o भएकोले
िनजलाई सोही ऐनको दफा १४(१) को (झ)
अनसु ार सe
ु सनु सरी िजmला अदालतको
फै सला के ही उmटी गरी 5ितवादी कलाम
म<सरु ी िमयाँलाई दईु वषD कै द र एकलाख
eपैयाँ जि3रवाना हु3ने ठहरयाएको
पनु रावेदन
्
अदालत, िवराटनगरको िमित २०६५।९।१
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हु3ने ठहछD ।
पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर प|ु न
नसlने ।
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
कXYयटु र: मि<दरा रानाभाट

इित संवत् २०७१ साल साउन २९ गते रोज ५ शभु म् ।

६
मा.या.ी सश
ु ीला काक& र मा.या.ी
दीपकराज जोशी, ०६६-CR-०७५७, लागु
औषध फे ि<सिडल, कलाम मसरु ी िमयाँ िव.
नेपाल सरकार
राdयबाट खास 5कारका औषिधहeको
सfचय, बेचिवखन तथा सेवन गनD िनषेध
गि3रएका औषिधहe थोरबहु3त जQतोसक
ुै
पि3रमाणमा भए पिन hयQतो औषिधहeको
सfचय गनDु मा<यता5ाi िचिकhसकको
िसफाि3रसिबना लागु औषध खि3रद गरी सेवन
गनj कायDसमेत गैरकाननू ी भई दkडनीय हु3ने ।
पनु रावेदक 5ितवादीबाट बरामद लागु
औषध फे ि<सिडल डाlटरको सmलाहबाट
सेवन गदn आएको भ<ने िजिकर िलएको भए
तापिन hयसलाई पिु o गनj कुनै 5माण पेस
गनD नसके को, 5ितबि<धत औषिध खि3रद,
िबpी2 िवतरण तथा सfचय गनD अिधकार5ाi
अिधकारी तथा िनकायबाट Qवीकृित िलएको

इित संवत् २०७१ साल साउन २७ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. ५
१
मा.या.ी बै4नाथ उपा7याय र मा.या.
ी दीपकराज जोशी, ०७१-WH-०००३,
ब<दी5hय:ीकरण, समीर खानसमेत िव.
कारागार काया0लय, जगनाथदेवल, ि4परु े 5र
काठमाड8समेत
एउटै अिभयोगपsबाट चलेको मु ामा
दईु वा सो भ<दा बढी ऐन लगाई कै द सजाय
भएकोमा ऐनले नै कै द सजाय खाYने यवQथा
21
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नगरे स6म कै द सजाय खा<न िम=ने अव>था
रहँदनै । दईु वा सोभFदा बढी ऐनअनJ
ु प सजाय
गरे को अव>थामा जनु ऐनको कै द सजाय
सबैभFदा ठूलो छ Oयही ऐनको कै द
सजाय माP हु3Fछ । अFय ऐनबाट
भएको कै द सजाय, सजाय पाउनेले
भोTन पदUन र कै द सजायको खत खा<न पिन
िम=दैन । धेरै कलमको कै द ठे Wनपु नX अव>थामा
जनु कलमको कै द सबैभFदा ठूलो छ सो हद
ननाYने गरी कै द ठे िकने हु3Fछ । मल
ु क
ु ी2 ऐन,
द[ड सजायको महलको १० नं. को काननू ी
_ावधानले ठूलो सजाय माP गन`पु नX अव>था
देिखन आयो । िनवेदकहJलाई कै द ठे Wदा
मल
ु क
ु ी2 ऐन, द[ड सजायको महलको ४१ नं.
को काननू ी _ावधानबमोिजम कै दको सबभFदा
ठूलो हद ननाYने गरी कै द ठे Wनपु नX देिखयो ।
एउटै अिभयोगपPबाट तीन कलममा
िनवेदकहJलाई कै द सजाय भएकोमा
नेपाल नागि3रकता ऐन, २०६३ को दफा
२१(१) ले जनही १३ मिहना कै द गनX नै तीन
कलमको सबैभFदा ठूलो कै द सजाय भएको
हु3दँ ा सोही ऐनबाट हु3ने सजाय माP हु3नपु नX
र अJ ऐनको खत खा<न िम=ने अव>था
रहेन । तसथ` १३ मिहना ननाYने गरी कै द
ठे Wनपु नXमा नागि3रकता ऐन, २०६३ को दफा
२१(१) बमोिजमको १३ मिहना, राहदानी ऐन,
२०२४ को दफा ५ बमोिजमको ६ मिहना र
मल
ु क
ु ी2 ऐन, की2तX कागजको महलबमोिजमको
१ वष` कै द अविध जोडी २ वष` ७ मिहना कै द
ठे Wने काय` काननू स6मत् नदेिखने हु3दँ ा

िनवेदकहJलाई कै दको ठूलो हद ननाYने
गरी कै द ठे Wनपु नX भई िनवेदकहJ िमित
२०७०।३।१८ देिख थनु ामा रहेको र
िनजहJलाई लागेको ठूलो हदको कै द
१३ मिहना िमित २०७१।४।१७ मा नै
भl
ु ान भैसके को हु3दँ ा िनवेदक सिमर
खान, अmदल
ु खान र जान त=ु लालाई
तOकाल कै दमl
ु गन`ु भनी िवपnीहJका
नाममा बFदी_Oयnीकरणको आदेश जारी
हु3ने ।
इजलास अिधकृत: कृtण_साद पौडेल
क6<यटु र: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल भदौ ९ गते रोज २ शभु म् ।

२
मा.या.ी बै#नाथ उपा(याय र मा.या.
ी गोिवदकुमार उपा(याय, ०६७-CR११३८, अदालतको अवहेलना, मनोज झा
मैिथल बाहु3न िव. िवजयच+- झा मैिथल बाहु3न
Fयायालयको गि3रमामा दखल पTु ने
काय` 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
गन` नसके को, िनवेदन ~यहोरामा अवहेलना
गरे को भFने कुनै दावी िजिकर नगरे को अव>थामा
के वल “अदालतको अवहेलना गरे को” भFने
िवषयस6म उ=लेख गरी िनवेदन दायर गरे कै
आधारमा माP अदालतको अवहेलना भएको
भFन निम=ने ।
िवपnीको कुन काय`ले अदालतको
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अनसु ार राय cयx गरी पनु रावेदन अदालत,
इलामबाट िमित २०६७।११।१७ मा भएको
फै सला र राय िमलेकै देिखँदा सदर हु3ने हु3दँ ा
पनु रावेिदका Eितवादीको पनु रावेदन िजिकर
पtु न नसyने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
कYZयटु र: िवदषु ी रायमाझी

अवहेलना भएको हो भ:ने िनवेदकले ;प= दावी
िलन नसके को र िवप?ीबाट अवहेलनाज:य
कायB भएको भ:ने तCय कुनै पिन Eमाणबाट
पिु = हु3न नसके को अव;थामा िनवेदन खारे ज
हु3ने ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट
िमित २०६७।३।१५ मा भएको फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: कृVणEसाद पौडेल
कYZयटु र: िवदषु ी रायमाझी

इित सवं त् २०७१ साल असोज २२ गते रोज ४ शभु म् ।

४
मा.या.ी बै#नाथ उपा(याय र मा.या.ी
चोले- शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI-०४९४,
घर हटाई िखचोला मेटाई चलन चलाइपाऊँ,
िचतवन िज*ला, र+ननगर नगरपािलका वडा नं.
३ शाि3तचोकि5थत शाि3तधारा द:ु ध उ+पादक
सहकारी स5ं था िल. को अि>तयार@ाA BयिC
िनमEलनाथ रे :मी िव. के दारबहादरु भHडारीसमेत
स~
ु िचतवन िजला अदालतले
मोहनकुमार र Eितवादीह~बीच चलेको
िखचोला मeु ा िमित २०३२।१२।२७
मा िमलाप भएको र उx मeु ा
िमलाप हु3दँ ा दावीको घर २०३०
सालमै बनेको कुरा पिु = हु3न आएको
छ । तसथB स~
ु िजला अदालतले मल
ु क
ु ी2
ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को हदYयाद
नाघी सके कोले हदYयादको अभावमा िफराद
खारे ज हु3ने ठहर गरे कोमा पनु रावेदन अदालत,
हेट डाले उx फै सला के ही उटी गरी न.नं.२ मा
रहेको घरको पवू BतफB खाली रहेको जtगासYम
Eितवादीले िखचोला गरे को ठहर गरे को
पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलालाई
अ:यथा मा:नपु नf ि;थित नदेिखँदा स~
ु िचतवन

इित सवं त् २०७१ साल भदौ १० गते रोज ३ शभु म् ।

३
मा.या.ी बै#नाथ उपा(याय र मा.या.
ी देवे-गोपाल े2, ०६८-CR-०२८८,
कतBcय dयान, सि3रता चाहार िव. नेपाल सरकार
E;ततु मeु ाको वारदातमा Eितवादीले
मतृ कलाई dयान िलनपु नf पवू B इिवलाग
मनसाय के ही देिखँदनै । जोिखमी हितयार र
िवषको Eयोग भई dयान गएको पिन देिखएको
छै न । दैिनक मजदरु ी गरी घर फकj आउँदा
मतृ क िवmालय नगएको देखी र?ा िश?ा
गनf सानी आमा भएको नाताले कुटपीट गदाB
मतृ कले Eितवादीमािथ रnडी फँु डी ज;ता
अभo शpद Eयोग गरी गालीगलौज गरे को
कारण तqकाल आवेशमा आई मनि;थित
पि3रवतBन भै मानिसक उिstनता उsेगsारा
अक;मात उuेिजत हु3न आई ि3रसको झोकमा
कुचो सलसमेतका व;तsु ारा कुटपीट गनf बाँvने
कायB गदाB मqृ यु हु3न पगु ेको देिख:छ । य;तो
पि3रि;थितमा Eितवादी सि3रता चाहारलाई
िनजले गरे को कसरु को Eकृितअनसु ार कै द वषB
१० हु3न मनािसब देिखएकोले अ.बं. १८८ नं.
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िज6ला अदालतबाट भएको खारे जी फै सला
उ6टी गरी न.नं. २ मा खाली रहेको जDगासEम
Fितवादीले िखचोला गरे को ठहर गरी सोही
हदसEम वादीले Fितवादीको िखचोला
मेटाई चलनसमेत पाउने ठहर गरे को िमित
२०६७।१।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हु3ने ठहछO । नPसा नं. २ मा रहेको Fितवादीले
बनाएको घरसमेत हटाइपाउँ भSनेसEमको
वादीको पनु रावेदन िजिकर पDु न नसPने ।
इजलास अिधकृत: रामFसाद बWयाल
इित संवत् २०७१ साल असार २३ गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं. ६
मा.$या.&ी गोपाल पराजुली र मा.$या.
&ी चोले$0 शमशेर ज.ब.रा., ०६६-CR०१८२, ०१८३, ०१८४, ०१८५, ०१८६,
ठगी, किवसाद गौतम िव. नेपाल सरकार,
राजकुमार चौधरी िव. नेपाल सरकार,
शैलेशकुमार अया6ल िव. नेपाल सरकार,
अशोककुमार शमा6 िव. नेपाल सरकार, बलदेव
चौधरी िव. नेपाल सरकार
नेकाप २०६२, अङ्क ५, प`ृ ५१८,
िन.नं. ७५३४ र नेकाप २०४३, अङ्क ११,
प`ृ १०६२ को निजर िसaाSतसमेतको
आधारमा यो काननू ी बाटो रहेको भनी भSन
निम6ने र पि3ररहेको मeु ामा उठे को िववादको
समाधान जनु काननू अSतगOत परे को हो सोही
काननू ी fयवWथाअSतगOत रही िनणOय िदनपु नi
देिखSछ । सो िसaाSतबमोिजम मकाO पनi
उjोगले कEपनी ऐन, २०५३ अनl
ु प नभै

मल
ु क
ु ी2 ऐन, ठगीको महलअSतगOत
मeु ा चलाउनको लािग िदएको जाहेरी र
नेपाल सरकारको तफO बाट ठगीको १ नं.
अSतगOत अिभयोग दायर भएको FWततु
मeु ामा अSयथा बोिलरहनपु नi नदेिखने ।
Fितवादीहlको िजEमा रहेको चेकमnये
चेक नं.३३७६२७५०, ३३७६२२५२,
३३७६२२५३, ३३७६२२५४, ३३७६२२५६
र ३३७६२२६१ बाट उखु कृषकको िववरणमा
उ6लेख नै नभएका सि3रफ अSसारीसमेतका ८
जना fयिpहlको नाममा चेकबाट
l.६९३५६०।४५ ठगी भएको भSने अिभयोग
दावी रहेको छ । Fितवादीहlको िनवेदन
तथा बयानसमेतबाट उp चेकबाट उि6लिखत
६,९३,५६०।५४ बराबरको रकम भp
ु ानी
भएको देिखSछ । रकम भp
ु ानी गि3रएका भिनएका
सि3रफ अSसारीसमेतका fयिpहl उखु
िकसानको नामावलीमा समावेश नभएका
fयिpहl भएकोमा पिन िववाद छै न ।
उि6लिखत आधारबाट भp
ु ानी गनOपु नi उखु
िकसानको िववरणमा उ6लेखै नभएका
fयिpहlलाई उjोगको रकम भp
ु ानी गरी
उjोगलाई ठगी गि3रएको अवWथा पिु r हु3न
आउने ।
Fितवादीहl सबै एकै Wथानमा
बसी लेखामा कायO गनi कमOचारीहl रहेको
देिखSछ । उखु िकसानहlको िववरण राsने
भp
ु ानी गदाO सो िववरणसँग िभडाउने, चेक
संरuण गरी राsनेसमेतका कायOहlमा
कुनै न कुनै lपमा िनजहlको सल
ं Dनता
रहँदनै भSन सिकँ दैन । यी Fितवादीहl
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अिधकृतको मातहत सहयोगीको =पमा रहने
हु3दँ ा आBनो शाखामा कुनै दिू षत कायH हु3दँ ा
सजग रहनपु नJ र KयLतो कायH भएमा तKकालै
मािथPलो अिधकृत एवम् QयवLथापकलाई
जानकारी गराउनपु नJ िनजह=को कतHQय
रहTछ । तर WLततु वारदातमा िनजह=बाट
KयLतो नभै ३-३ मिहनासYम वारदातलाई
गपु चपु राखी बसेको देिखTछ । िनजह=ले
QयवLथापकलाई बझु ाएको Lप[ीकरण पिन
एकआपसमा िवरोधाभास रहेको देिखँदा
WLततु वारदातमा िनजह=को संल^नता छै न
भTन नसिकने हु3दँ ा िनज Wितवादीह=लाई
मल
ु क
ु ी2 ऐन, ठगीको महलको १ नं. बमोिजम
कै द र जि3रवाना हु3ने गरी पनु रावेदन अदालत,
िवराटनगरबाट िमित २०६४।१०।१७ मा
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हु3ने ।
इजलास अिधकृत: चाणकमिण अयाHल
कYiयटु र: रानु पौडेल
इित सवं त् २०७१ साल असार १७ गते रोज ३ शभु म् ।

इजलास नं. ७
१
मा.$या.&ी दीपकराज जोशी र मा.$या.&ी
ओम0काश िम&, २०७१-WO-००७८,
उKWेषण/परमादेश, यादव अिधकारी िव.
%धानम()ी तथा मि()पि3रषदक
् ो काया2लयसमेत
जनु िनणHयले यो^यता (Merit) लाई
नै माTयता िदँदनै , Kयो िनणHय Tयायपणू H भएको
भनी अदालत चपु ला^ने हो भने सगं ठनको

मनोबल Qयिwपरक माx हो भTन पनJ हु3Tछ ।
KयLतो मनोगत कथनलाई आफूलाई संLथागत
बनाउन आफै ँ ले िनमाHण गरे को मापदyडलाई
सो खेलको िनयममा मैले िकन सहमत भइन भTन
यसको िनयम म आफै ँ ले नै बनाउने अिधकार
राzछु Kयसैले कसैले छानिबन नगनHु भTनु
Tयाय र सदिववे
् कलाई समेत पि3रKयाग गनHु
हो । KयLतो अवLथामा सरकारले आBनो
औिचKय समा| गरे को भTन पनJ भएकोले
Tयायपणू H िववेकको Wयोग गनJ रा}यको
अथH कसैले पिन समा| भएको माTन नपनJ र
रा}यको उ~रदाियKव बोध गरे को देिखनपु नJ
नै हु3नपु छH । सLु प[ काननू को परमािधकारी
काननू माx हो, कसैको तजिवजी होइन, तसथH
समान अवLथामा Wा| अङ्कको गणना भै
रहेको नं. १३ को हक सYममा िवशेष दरबTदी
िसजHना भएकोमा सो भTदा अिघका अङ्कमा
देिखएकाह=लाई KयLतो सिु वधाबाट विचत
राzनु Tयायपणू H हु3न नसने ।
ि3रट िनवेदक २०६६।६। २१ मा
Wहरी नायब महािनरीक पदमा बढुवा
भै ५ वषHको कायHकाल २०७१।६।२१ मा
समा| हु3ने र बढुवा पाएका Wहरी अिति3रw
महािनरीकह= पिन सोही िमितमा Wहरी
नायब िनरीक पदमा बढुवा भएको देिखँदा सो
िनणHय बदर भएमा िनवेदक यादव अिधकारी र
बढुवा भएका Wहरी अिति3रw महािनरीकह=
पिन बढुवा हु3नबाट विचत भै अवकाश
हु3नपु नJ अवLथा िसजHना हु3ने र मािथPलो
पद खाली हु3न गै आसTन दिण
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एिसयाली सहयोग सगं ठनको स>मेलनको
अवसरसमेतमा शाि@त AयवBथामा Dितकूल
Dभाव पनHसIने िBथितलाई समेत बेवाBता
गनH िमKने िBथित नहु3दँ ा मि@Nपि3रषदक
् ो
२०७१।४।२९ को िनणHयलाई पणू H बदर
गि3ररहन औिचVयपणू H र Aयवहाि3रक देिखन
नआउने ।
ि3रट िनवेदक यादव अिधकारी बढुवा
सिमितको २०७१।२।१३ को िनणHयबाट
]मसङ्^या १० नं. मा रहेकोमा बढुवाको
उजरु स@ु ने सिमितको िमित २०७१।३।३ को
िनणHयबाट ८ नं. मा परे को देिख@छ । Dहरी
िनयमावली, २०७१ को िनयम ३०(२)
बमोिजम पाएको अङ्कअनसु ार Dहरी
अिति3रe महािनरीfक पद ि3रe ७ मा बढुवा
नपाए पिन बढुवा उजरु ी स@ु ने सिमितको िमित
२०७१।३।३ को िनणHयबाट ८ नं. मा परे को
देिख@छ । Dहरी िनयमावली, २०७१ को िनयम
३०(२) बमोिजम पाएको अङ्कअनसु ार Dहरी
अिति3रe महािनरीfक पद ि3रe ७ मा बढुवा
नपाए पिन बढुवा उजरु ी स@ु ने सिमितले १०
नं. मा िसफाि3रस गरे का रमेश शेखर बhाचायH
र १३ नं. मा िसफाि3रस भएका के दार Dकाश
साउदलाई ]मशः ६ र ७ नं.मा राखी बढुवा
गरे को र ४ र ६ नं. मा िसफाि3रस गरे को
गणेशराज राई र नारायणDसाद बBताकोटीलाई
८ र ९ नं. मा राखी दरब@दी भ@दा बढी २ पद
िसजHना गरी Dहरी अिति3रe महािनरीfक
पदमा बढुवा गरे को पाइ@छ । यी िनवेदक
बढुवा सिमितको िसफारीसको ]मसङ्^या

१० मा रहेको र बढुवाको उजरु ी स@ु ने
सिमितले िसफाि3रस गरे को बढुवा सचू ीको
]मसङ्^या ८ रहेको देिखँदा १० र १३
नं. मा रहेका ]मशः रमेशशेखर बhचायH
र के दारDकाश साउदको भ@दा बढी अङ्क
Dाl गरे को कारणले िनजहm २ जना भ@दा
बढी अङ्क Dाl गरी अगािड रहेकाले Dहरी
अिति3रe महािनरीfक पदमा बढुवा गनHपु नoमा
िनजलाई बढुवा नगरे को नेपाल सरकार,
मि@Nपि3रषदक
् ो िमित २०७१।४।२९ को िनणHय
@यायोिचत मा@न निमKने ।
कुनै पिन काननू कसैलाई लागू
हु3ने र कसैलाई नहु3ने गरी वगqकरण गदाH
VयBतो वगqकरण औिचVयपणू H र िववेकपरक
हु3नपु दHछ । अ@यथा VयBतो वगqकरण
Bवेछाचारी भई अ@यायपणू H हु3न जाने
भनी (नेकाप २०६३, िनणHय नं. ७७४४,
पsृ ९९२, पणू H इजलास)
िनवेदक
DिदपDताप मKल िवmt Dधानम@Nी
तथा मि@Nपि3रषदक
् ो कायाHलयसमेत भएको
मuु ामा िसtा@त Dितपादन भएको पाइँदा
Dितपािदत मा@य िसtा@त एवम् सिु वधा
स@तल
ु नको vिwकोणबाट समेत यी ि3रट
िनवेदक यादव अिधकारीलाई िमित
२०७१।४।२९ गतेदिे ख लागू हु3ने गरी Dहरी
अिति3रe महािनरीfक पद ि3रe भए सोही
पदहmमा र ि3रe नभएमा िवशेष पद िसजHना
गरी Dहरी अिति3रe महािनरीfक पदमा
बढुवा गनHु गराउनु भनी िवपfी नेपाल सरकार,
Dधानम@Nी तथा मि@Nपि3रषदक
् ो कायाHलय,
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गहृ म89ालय र ;हरी ;धान काया?लयको
नाममा परमादेशको आदेश जारी हु3ने ।
इजलास अिधकृतः जवाहर;साद िसंह
कJKयटु र: ;ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल असोज ८ गते रोज ४ शभु म् ।

इजलास नं. ८

झापा िजsला अदालतको िमित २०६७।५।२७
को फै सला सदर गरे को पनु रावेदन अदालत,
इलामको िमित २०६८।५।२५ को फै सला
मनािसब देिखँदा सदर हु3ने ठहछ? । ;ितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पuु न नसvने ।
इजलास अिधकृत: स8तोष;साद पराजल
ु ी
कJKयटु र: ;ेमबहादरु थापा
इित सवं त् २०७१ साल कािwक १० गते रोज २ शभु म् ।

१
मा.$या.&ी गोिव$दकुमार उपा3याय र
मा.$या.&ी चोले$6 शमशेर ज.ब.रा., ०६८CR-११००, जबज?Tती करणी, नदिकशोर
थेवे िव. नेपाल सरकार
आफूले लालनपालन, िशXादीXा िदई
सXम नागि3रक बनाउनपु न\ र कसैले अनिु चत
काय? गरे मा सो िव^_ अ`सर भई संरXण
;दान गन?पु न\ दाियaव भएका यी पनु रावेदक
;ितवादीले आcनै नाबािलका दईु जना
छोरीह^लाई कुटपीट गरी, डर 9ास देखाई
अनिु चत ;भावमा पारी जबज?Tती करणी जTतो
जघ8य र घिृ णत आपरािधक काय? गरे को कुरा
;माणबाट पिु h भएको देिखँदा िनजलाई
मल
ु क
ु ी2 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 कै द वष? १० र हाडनाता
करणीको महलको १ नं. बमोिजम थप कै द
वष? १० हु3ने र जबज?Tती करणीको महलको
१० नं. बमोिजम पीिडताह^ दबु ैजनाले
;ितवादीबाट जनही १,००,०००।–(एक लाख)
स^
Xितपिू त?समेत भि3रपाउने ठहरयाएको
ु
्

२
मा.$या.&ी गोिव$दकुमार उपा3याय र
मा.$या.&ी चोले$6 शमशेर ज.ब.रा., ०६८CR-१११९, कत?yय zयान, ईरमान तामाङ िव.
नेपाल सरकार
मान\ मनसाय राखी, योजना बनाई
जोिखमी हितयारले ;हार गरी भएको
हaया आवेश;ेि3रत हaयाको कोटीमा पन\
देिखँदनै । आवेश;ेि3रत हaयामा पीिडतको
कुनै काय?बाट ;ितवादी उwेिजत भै
आवेशमा आई आaमिनय89ण गमु ाई
पीिडतको काय?को ;िति{याको ^पमा
तaकालीन अवTथामा नै पीिडतउपर हमला
गरे को र सोही कारणबाट पीिडतको मaृ यु
भएको हु38छ । यTतो अवTथामा ;ितवादीले
आिं शक ;ितरXाको िजिकर िलन र ;मािणत
भएमा सो सिु वधा ;ा| हु3ने ।
पनु रावेदक ;ितवादीले आcनो व_ृ
बाबल
ु ाई ि3रसको आवेगमा एक पटक ;हार
गरी भइु मँ ा लिडसके पिछ पनु : ;हार गरे को
देिखएको, aयTतो काय?बाट मािनस मन?सvने
भ8ने कुरा सामा8य समझको मािनसले Tवत:
अनमु ान गन?सvने हु3दँ ा आफूले ;हार गरे को
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चोटकै कारणबाट बाबक
ु ो म:ृ यु होला भ>ने
नलागेको, कुठाउँमा लाCन गै भिवतDय पनF
गएको भनी िलएको िजिकर उपयFJ
ु काननू ी
DयवLथाको रोहमा खOबीर हु3नसQने नदेिखने ।
यी पनु रावेदक Sितवादी ईरमान
तामाङले ि3रसको आवेगमा आWनो वXृ
बाबु धनबहादरु तामाङलाई मQु का तथा
लातले क>चट, छातीसमेतमा Sहार गरे को
चोटका कारणबाट म:ृ यु भएको देिखँदा िनज
Sितवादी ईरमान तामाङलाई मल
ु क
ु ी2 ऐन,
]यानसOब>धीको महलको १४ नं. को कसरु मा
सोही नं. बमोिजम कै द वषF १० सजाय गनb
ठहरयाएको
सc
ु नवु ाकोट िजdला अदालतको
्
िमित २०६७।११।२५ को फै सला सदर
गरे को पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
२०६८।५।२७ को फै सला मनािसब देिखँदा
सदर हु3ने ठहछF । पनु रावेदक Sितवादीको
पनु रावेदन िजिकर पCु न नसQने ।
इजलास अिधकृत: स>तोषSसाद पराजल
ु ी
कOkयटु र: गीता िघिमरे िगरी
इित सवं त् २०७१ कािmक १० गते रोज २ शभु म् ।

३
मा.या.ी गोिवदकुमार उपा+याय र
मा.या.ी चोले0 शमशेर ज.ब.रा., ०७०CR-१३२२, मानव अपहरण धOकी2, झलनाथ
यौपाने िव. नेपाल सरकार
जाहेरवालाले मोबाइल गनb र पाउने
एउटा दइु टा होइन अनेकr नOबर, सो भएको समय,
िमित र अविध जLता यावत कुरा कृिsम िनमाFण
गरे होलान् भ>ने कुराको अनमु ान घटनाtम
र :यसको िसलिसलाको Lवािभमानलाई

िवचार गदाF गनu िमdदैन । ती सब िववरण
Sहरी कायाFलयको आदेशानसु ार पेस भएको
छ । एसएमएस आएको कुरा जाहेरवालाले
आफूहcलाई भनेको, सdलाह मागेको र
आफूहcले सdलाह िदएको भनी वLतिु Lथितका
DयिJहcले मौकामा र अदालतमा बकपsसमेत
गि3रिदएको देिख>छ । यसमा जाहेरवालाबाट सो
टाइप िववरण नआएको भए पिन Sितवादीको
बयान, वादीका साwीहcको बकपs,
Sितवादीको बxक खाता नं. आिद Sमाण
दिyला Sमाणका cपमा रहेका र ती Sमाणबाट
जाहेरवालाले पेस गरे को मौकाको एसएमएस
िववरण िनिवFवाद तवरबाट Sमािणत भएको
कुरामा शङ्का गनb ठाउँ देिखँदनै । पिहले आफx
यावत कुरा बझु ी :यसको िS>टसमेत िनकाली
कसैका िवcX झ{ु ा म|ु ा नचलोस् भ>ने
कुरामा िव}Lत भई जाहेरी िदने जाहेरवाला
जLता चेतनशील नागि3रक ध>यवादका पाs
हु3नहु ु3>छ । जाहेरवालाको यो कुशलताले
अदालतलाई र अनसु >धानकताFलाई फौजदारी
>यायको सOब>धमा ठूलो म|त भएको देिखने ।
पनु रावेदक Sितवादी झलनाथ
>यौपानेले आरोिपत कसरु गरे को कुरा पिु ~ हु3न
आएकोले िनजलाई मल
ु क
ु ी2 ऐन, अपहरण गनb
तथा शरीर ब>धक िलनेको महलको ६ नं. को
कसरु मा ऐ.को ३ नं. को सजायको आधारमा
ऐ.को ६ नं. बमोिजम ३ वषF ६ मिहना कै द र
c. २५,०००।– जि3रवानासमेत हु3ने ठहरयाएको
्
झापा िजdला अदालतको िमित २०६८।६।२
को फै सला सदर गरे को पनु रावेदन अदालत,
इलामको िमित २०६९।३।२६ को फै सला
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मनािसब देिखँदा सदर हु3ने ठहछ; । पनु रावेदक
?ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पCु न नसDने ।
इजलास अिधकृत: सIतोष?साद पराजल
ु ी
कKLयटु र: ?ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७१ साल कािPक १० गते रोज २ शभु म् ।

इजलास नं. ९

देिखन आएको अवeथा छ । अब ?ितवादीको
िक.नं. १०० को िनिव;वािदत जCगा ०-०-७१५ मा िववािदत न.नं. २, ३, ४ र ५ को जCगा
०-०-०-४३/४ तथा उu लगाउको मiु ाबाट यी
?vयथm ?ितवादीको ठहर भएको न.नं. ११ को
०-०-०-१०१/४ र १० मjयेको न.नं. ५ को पवू m
िसमा रे खादेिख सीधा दिnणतफ; न.नं. १० को
दिnण िसमा रे खातफ; बढ्दै जाँदा पिqमतफ;
बाँकी2 रहने न.नं. १० को पिqम िहeसामा रहेको
जCगासमेत जोड्दा पिन िनजको dेeतामा कायम
भएको ०-०-११-८ जCगा नपगु ेको अवeथा
देिखIछ । उu नDसा मचु wु का तथा नDसा
ि?Iटको ?कृितबाट समेत ती िववािदत जCगा
?ितवादीको िक.नं.१०० िभxकै देिखँदा
?ितवादीले वादीको दावीबमोिजम िखचोला
गरे को भIन िमwने अवeथा देिखन नआउने
हु3दँ ा न.नं. ६ को जCगामा िखचोला गरे को
नठहरयाएको
हदसKम न.नं. ५ को जCगामा
्
रहेको टप भvकाउने ठहरयाएको
हदसKम र
्
िनकास बIद गि3रपाउँ भIने दावी रहेकोमा
िनकास बाटो खल
ु ाई पाउँ भनी उwलेख
भएको हदसKम सy
ु बारा िजwला अदालतको
िमित २०६६।३।२२ को फै सला के ही उwटी
भई न.नं. ६ को जCगा ?ितवादीले िखचोला
गरे को ठहरयाई
् पनु रावेदन अदालत, हेटzडाबाट
िमित २०६७।९।४ मा भएको फै सला
िमलेकै देिखँदा सदर हु3ने ठहछ; । पनु रावेदक
वादीको पनु रावेदन िजिकर पCु न नसDने ।
इजलास अिधकृत: सयू ;?साद रे Cमी

मा.$या. &ी देवे$+गोपाल &े0 र मा.$या.
&ी चोले$+ शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CI१६२०, िखचोला छोडाई टप घर छा?ो
िनकास बIद गरी चलन पाऊँ, िबचारी पि"डत
कु'हाल िव. िझगं न पि"डत भ1ने िझगं न पि"डत
कु'हालसमेत
वादीको िनिव;वाद भोगमा रहेको
ि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 हु3न आई
bायल चेकबाट वादीको कायम हु3न आएको
dेeताभIदा बढी जCगा देिखन आउँछ भने
यसै लगाउको ०६७-CI-१६१९ को जCगा
िखचोला घर छा?ो हटाई बाटो खल
ु ाई चलन
मiु ाबाट िववाद जिनएको न.नं. ११ तथा न.नं.
१० मjयेको न.नं. ५ को पवू m िसमारे खादेिख
सीधा दिnणतफ; बढ्दै जाँदा पिqमतफ; बाँकी2
रहने न.नं. १० को पिqम िहeसामा रहेको
जCगामासKम ?ितवादीले िखचोला गरे को
ठहि3रएकोले सो न.नं. १० को पवू ;तफ; को यी
पनु रावेदकको कायम भएको बाँकी2 जCगासमेत
जोड्दा अझ बढी जCगा यी पनु रावेदकको इित सवं त् २०७१ साल असोज २ गते रोज १ शभु म् ।
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§ यसै लगाउको ०६७-CI-१६१९,
िक.नं. १६२ को ०-३-०-० जbगा
िखचोला छोडाई घर छाBो हटाई बाटो Bेमबहादरु मानcधरसमेत Bितवादी भएको
खल
ु ाई चलन, िबचारी पि"डत िव. कृत सरकारी छाप दeतखत की2तg मhु ामा िनज
पि"डत कु)हाल
Bितवादीले पनु रावेदन िदँदा तEकालीन
बागमती अmचल अदालतबाट जेथा
जमानतको Bिnया सo
एकल इजलास
ु भई उP अदालत
िवघटन भएपिछ सो अदालतको िजUमेवारी
सरी आएको िनकाय पनु रावेदन अदालत,
१
मा.#या.%ी रामकुमार )साद शाह, ०७१- पाटनबाट रोTका राखेको देिखएको र िनज
WO-०२०९, उEBेषण/परमादेश, ,हु3/छे मान Bितवादी Bेमबहादरु मानcधरलाई काठमाडq
महज5न िव. 6ेमबहादरु मान,धरसमेत िजjला अदालतको फै सलाले १(एक) वषQ कै द
कै द जि3रवाना लागेको NयिPले र o. १,२७,०००।– जि3रवाना भएकोमा िनज
पनु रावेदन गनQ काननू बमोिजम जेथा जमानत पपु Qtको िसलिसलामा १३ िदन कै द बसेको र
िदई रोTका रहेको सUपिV िनज Bितवादीलाई िनजउपर जरीवाना o. १,२७,०००।– जि3रवाना
लागेको कै द जि3रवाना असल
ु उपर भएपिछ भएकोमा िनज पपु Qtको िसलिसलामा १३ िदन
कै द बसेको र िनजउपर जि3रवाना o.
मा[ फुकुवा हु3न सTने ।
िनवेदन दावीको िक.नं. १६२ को १,२७,९८३।– र कै द ११ मिहना १७ िदन
०-३-०-० जbगा Bितवादी Bेमबहादरु मानcधर बाँकी2 रहेको भcने िनवेदकको लेखबाट देिखँदा
भएको सरकारी छाप दeतखत की2तg मhु ामा िनज हालसUम सो कै द जि3रवाना भP
ु ान भइनसके को
Bितवादीले पनु रावेदन अदालत, पाटनको अवeथामा उP जbगा फुकुवा हु3नसTने काननू ी
प[अनसु ार रोTका रहेको र िनज Bितवादी अवeथा नरहेको र काननू बमोिजम भए गरे को
Bेमबहादरु मानcधरलाई उP सरकारी छाप कामकारवाहीबाट िनवेदकको संवैधािनक
दeतखत की2तg मhु ामा लागेको कै द जि3रवाना एवम् काननू ी हक हनन् भएको भcने Bथम
असल
ु उपर हु3न सके को अवeथा नहु3दँ ा Eयeतो wिxमा सUझन निमjने हु3दँ ा ि3रट जारी हु3ने
जbगाको रोTका फुकुवा नगि3रिदएकोबाट अवeथा नहु3दँ ा Beततु िनवेदन खारे ज हु3ने ।
िनवेदकको सUपिVसUबcधी सवं ैधािनक हक इजलास अिधकृत: भ{काली पोखरे ल
एवम् काननू ी हक हनन् भएको भcन िमjने कU|यटु र: मिcजता ढुङ्गाना
अवeथा देिखएन । काननू बमोिजम भए गरे को इित सवं त् २०७१ साल असोज २२ गते रोज ४ शभु म् ।
२
कायQबाट कसैको हकमा Bितकूल असर परे को
वा सो हकमा आघात पगु ेको सUझन निमjने । मा.#या.%ी िगरीश च#2 लाल, ०७१-WO30
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००७०, उ67ेषण, जगतबहादरु शाहीसमेत
िव. गठु ी सं-थान शाखा काया4लय, तबहाल,
लिलतपरु समेत
लिलतपरु िज<ला अदालत एवम्
पनु रावेदन
अदालत,
पाटनसमेतबाट
भएको Aमश: िमित २०६७।९।१२ र
िमित २०६८।११।१५ का फै सलाअनसु ार
नै गठु ी सOं थान के QRीय कायाTलयबाट
िमित २०७०।११।१९ मा िनणTय भएको
देिखएको र ि3रट िनवेदकहXले अदालतबाट
भएका उि<लिखत फै सलाहXउपर कुनै 7Y
उठाएको समेत नदेिखएकोले 7थम Zि[मा नै
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी हु3नस^ने
आधार र अवOथा नदेिखँदा 7Oततु ि3रट िनवेदन
खारे ज हु3ने ।
इजलास अिधकृत: फिणQR पराजल
ु ी
कcdयटु र: क<पना बतeला

िववाद हु3न सlै न । तर लिलतपरु िज<ला
अदालतका तहिसलदारले उl संवैधािनक
एवम् काननू ी kयवOथातफT िवचार नगरी
िनवेदकले अ.बं. १९४(१) नं. तथा दuड
सजायको महलको २३ नं. बमोिजम िदएको
िनवेदनमािथ िनवेदन दावीबमोिजम गनTपु नn
हो होइन भQने िवषयमा नै िनकासा िदनेतफT
सिAयता नदेखाई िनवेदकलाई थनु ामा राxन
पठाउने भनी गरे को आदेश मािथ उि<लिखत
काननू ी kयवOथाको िवपरीत भई िनवेदकलाई
अ.बं. १९४(१), १९३ दuड सजायको २३
नं. एवम् सरकारी मyु ासcबQधी ऐन, २०४९
को दफा २६ तथा Qयाय 7शासन ऐन, २०४८
को दफा ८ समेत{ारा 7दf हक अिधकारमा
7ितकूल असर परे को देिखन आउँदा अ.बं.
१९४(१) नं. बमोिजम सिु वधाको माग गनn
िनवेदकलाई सोको िनकासा िदनेतफT जागXक
नभई ५:०० बजे आएकाले कारगारमा
पठाउने गरी भएको आदेशमा मल
ु क
ु ी2 ऐन,
अदालती बQदोवOतको महलको १९४(१)
नं. दuडसजायको महलको २३ नं. र मyु ाको
रोहमा एकतह पनु रावेदन गनT पाउने हक7ित
नै mिु ट गरे को देिखँदा यी िनवेदकले सX
ु
लिलतपरु िज<ला अदालतमा िदएको िमित
२०७१।६।८ को िनवेदनमा िनकासा िदने
7योजनका लािग सो अड्डा खल
ु ेका िदन
लिलतपरु िज<ला अदालतमा हािजर हु3न
जानेछु भQने कागज िनजबाट गराउनु र िनजले
सो कागज गरे मा सो हािजर हु3ने cयादसcमका
लािग यस अदालतका सहरिजO~ारको

इित संवत् २०७१ साल कािfक १३ गते रोज ५ शभु म् ।

३
मा.या.ी गोपाल पराजुली, ०७१-WH००१९, बQदी76यjीकरण, एल.िब. ट:डन
भ=ने लोकबहादरु ट:डनको हकमा लोकमाया
ट:डन िव. महानगरीय ?हरी अपराध महाशाखा,
हनमु ानढोका, काठमाडCसमेत
कुनै पिन kयिl वा िनकायले कसैको
वैयिlक OवतQmताको हरण हु3ने कुनै पिन कायT
गरे मा िनजको वैयिlक OवतQmताको रjा
गनn िजcमेवारी सिं वधानत: यस अदालतको
भएकाले 6यOतो कायTका िवXo यस
अदालतले उपयl
ु आदेश िदनस^ने कुरामा
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रोहबरमा थनु ाम8
ु गि3रिदनु भनी िवप>ीह?का
नाउँमा बCदीDEय>ीकरणको आदेश जारी
हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
कRSयटु र: मिCजता ढुङ्गाना

tिु ट िवuमान नरहेको तvय र काननू ी अव\था
रहेको D\ततु िवषयमा बCदीDEय>ीकरणबाट
ह\त>ेप हु3नु काननू र CयायसRमत नहु3ने ।
D\ततु िनवेदन Dमख
िजlला
ु
अिधकारीले सावdजिनक अपराध म`ु ामा
माग गरे को धरौट ?. ४०००।– माt बझु ाउन
नसके का कारणले दायर हु3न आएको थनु वु ाको
म`ु ासँग सRबिCधत देिखँदा म`ु ाको Dकृित
र माग गरे को धरौट रकमसमेतलाई xिyगत
गदाd िजlला Dशासन कायाdलय, काठमाड{मा
िनज िवजय रानामगरउपर चलेको सावdजिनक
अपराध म`ु ालाई लR|याउनु Cयायोिचत
नहु3दँ ा यो आदेश Dाk भएको िमितले ७
(सात) िदनिभt जे जो Dमाण बqु नपु छd बझु ी
म`ु ाको िकनारा गनdु भनी िवप>ी Dमख
ु
िजlला अिधकारीका नाउँमा आदेश जारी
हु3ने ।
इजलास अिधकृत: िकशोर िघिमरे
कRSयटु र: रामशरण ितिमिlसना

इित संवत् २०७१ साल असोज १३ गते रोज २ शभु म् ।

४
मा.या.ी गोिवदकु मार उपा+याय, ०७१WH-००७१, बCदीDEय>ीकरण, अिधवा
िबमला यादव िव. िज'ला (शासन काया-लय,
काठमाड2समेत
मल
ु क
ु ी2 ऐन, अदालती बCदोव\तको
महलको ११८ को देहाय ८ को काननू ी
_यव\थाअनसु ार म`ु ा हेनa अिधकारीले माग
गरे को धरौट दािखल गनd नसeनेलाई थनु ामा
पठाउनपु नa हु3Cछ । के ही सावdजिनक (अपराध
र सजाय) ऐन, २०२७ अCतगdतको म`ु ा हेनa
अिधकारDाk Dमख
ु िजlला अिधकारीले उ8
ऐनअCतगdत दायर भएको म`ु ामा माग भएको
धरौटी नबझु ाउने िवजय रानामगरलाई थनु ामा
राoन पठाउने कायdलाई काननू िवपरीतको
कायd भCन र माCन निमlने ।
Dमख
ु िजlला अिधकारीले माग
गरे को धरौटका सRबCधमा िचp नबqु ने प>ले
मल
ु क
ु ी2 ऐन, अदालती बCदोव\तको महलको
१७ नं. बमोिजम पनु रावेदन तहमा िनवेदन गरी
साधारण उपचार Dाk गनdसeने मागd हु3दँ ाहु3दँ ै
सोको अवलRबन नगरी बCदीDEय>ीकरणको
ि3रट िनवेदन िदएको पाइएको तर धरौटी ितनd
नसके को कारणबाट काननू बमोिजम थनु ामा
रहेका _यि8लाई थनु ाम8
ु गनdपु नa घोर काननू ी

इित संवत् २०७१ साल वैशाख २१ गते रोज १ शभु म् ।

पुनरावलोकन िन0सा
मा.या.ी िगरीश च4 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 रहेकै अव\थामा D\ततु म`ु ाको घटना
घटेको देिखँदा िनजलाई यानसRबCधीको
महलको १३(१) नं. बमोिजम सवd\वसिहत
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ज6मकै दको सजाय हु3ने ठहरयाएको
यस
्
अदालतको संय@
इजलासको िमित
ु
२०६९।७।१५ को फै सला मल
ु क
ु ी2 ऐन, दIड
सजायको महलको १ नं. तथा यस अदालतको
फुलबेMचबाट िमित २०४२।५।७ मा भएको
फै सला (नेकाप २०४२ भदौ, िन.नं. २३५५,
प.ृ ४३५) समेतको िवपरीत भई Xिु टपणू [ देिखन
आएकोले 6याय ^शासन ऐन, २०४८ को
दफा ११(१) को खIड (ख) बमोिजम मaु ा
पनु रावलोकन गरी हेनc िनdसा ^दान हु3ने ।

िवचाराधीन ि3रट िनवेदनमा परू ा तवरले िवचार
गरी आवnयक आदेश जारी गरी हdतoेप
गन[पु नc नदेिखएकोले काननू बमोिजम हु3ने ।
इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर १२ गते रोज ६ शभु म् ।

२
स.;.%या. रामकुमार ;साद शाह, ०७१AP-०१३२, ठगी, छ5बहादरु ग<
ु ङ िव.
िहतजङ्ग ग<
ु ङ
यी िनवेदकले ^ितवादी िहतजङ्ग
गk
ु ङउपर ठगी गरे को भनी जाहेरी िदई दायर
भएको ^dततु मaु ामा काठमाडr िजsला
अदालतबाट फै सला हु3दँ ा ठगीको अिभयोग
दावी पtु न नसuने र सरकारी मaु ासvब6धी ऐन,
२०४९ को दफा २७ बमोिजम ^dततु मaु ा
चेक अनादरमा पि3रणत हु3ने ठहर भएउपर वादी
नेपाल सरकारको पनु रावेदन अदालत, पाटनमा
पनु रावेदन दायर भएको देिख6छ । यी िनवेदक
मaु ाको जाहेरवाला भएको र जाहेरवालाले
ठगी मaु ाको िबगोका सvब6धमा जtगा रोuका
राwन िनवेदन िदने काननू ी xयवdथा नरहेको
पि3र^ेyयमा ^ितवादी बाहेकका अ6य xयि@को
नामको जtगा रोuका राwन निमsने भनी gयस
अदालतबाट िमित २०७१।७।२ मा भएको
आदेश मनािसब हु3दँ ा पि3रवत[न गि3ररहन नपनc ।

इित संवत् २०७१ साल कािeक २८ गते रोज ६ शभु म् ।

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 म45ालयसमेत
यसमा िमित २०७१।१।२३ मा
gयहाँबाट अ6ति3रम आदेश जारी हु3नभु 6दा अगावै
िमित २०७१।१।२२ मा नै िनवेदकलाई सkवा
गि3रसके को भ6ने आधारमा िमित २०६१।१।२३
को अ6ति3रम आदेश खारे ज गनc िमित
२०७१।२।७ मा आदेश भएको देिख6छ । इित संवत् २०७१ साल मङ्िसर १२ गते रोज ६ शभु म् ।
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सच
ू ना >िविध >योगस)बCधी सवDEच अदालतको
सच
ू ना
5याियक काय8लाई िछटो, छि3रतो एवम्
सहज र @भावकारी बनाउन मDु ा EयवFथापनमा
सचू ना @िविधको @योग गरी सवच अदालतले
सेवाLाहीलाई िनMन सेवा @वाह गन8 लागेकोले ती
सेवाहN @योग गरी लाभाि5वत हु3नहु ु3न सMबि5धत
सबैको जानकारीको लािग यो सचू ना @कािशत
गि3रएको छ ।
१. अनलाइन ताि3रख सेवा
सवच अदालतमा पनु रावेदनपS,
ि3रट तथा िनवेदन दता8 गरी ताि3रखमा बसेका
मDु ाका पUहNलाई सिु वधा @दान गनV उDेWयले
सवच अदालतमा नआइकनै आफूलाई पायक
पनV निजकको िज[ला अदालत तथा पनु रावेदन
अदालतबाट स\टवयर माफ8 त अनलाइन ताि3रख
िलनस]ने EयवFथा गि3रएको छ । पिहलो चरणमा
आवWयक पनV पवू ा8धार तयार भएका पनु रावेदन
अदालत िवराटनगर, राजिवराज, जनकपरु ,
हेट_डा, पोखरा, बाaलङु , बटु वल, नेपालग5ज,
महे5bनगर तथा मोरङ, सनु सरी, झापा, िसरहा,
सdरी, धनषु ा, महोfरी, सला8ही, बारा, पसा8,
मकवानपरु , िचतवन, काFकी2, Fयाङ्जा, तनहु3,ँ
पव8त, Mयाaदी, बाaलङु , Nप5देही, किपलवFत,ु
नवलपरासी, ग[ु मी, दाङ, बाँके, बिद8या, कै लाली,
डोटी, कiचनपरु , काठमाड_, लिलतपरु र भkपरु
लगायतका िज[ला अदालतहNबाट थप कुनै
श[ु क नलाaने गरी यो सिु वधा @योग गन8 सिकने

EयवFथा िमलाइएको छ । यो सिु वधा िलन चाहने
मDु ाका पUहNले सवच अदालतको सMबि5धत
फाँटमा सMपक8 गरी Eयिkगत िववरण फारम नं.१
भन8ु हु3न अनरु ोध गि3र5छ ।
२. अनलाइन )याद तामेली /यव0थापन सेवा
Mयाद तामेली काय8लाई िछटो छि3रतो
बनाउनका लािग सवच अदालतले Mयाद
तामेलीसMब5धी अनलाइन स\टवयर िनमा8ण गरी
अ5य िज[ला अदालतबाट तामेल गन8पु नV सचू ना
MयादहN सMबि5धत िज[ला अदालतमा पठाउने
EयवFथा िमलाइएको छ । यFता Mयाद सचू नाहN
सMबि5धत िज[ला अदालतले डाउनलोड तथा
ि@5ट गरी तामे[दारमाफ8 त सMबि5धत पUलाई
बझु ाइ5छ । Mयाद तामेली भएपिछ पिन तामेली
@ित सMबि5धत अदालतले उk स\टवेयरमाफ8 त
अपलोड गरी सवच अदालतमा पठाएपिछ
सवच अदालतले यFतो Mयाद तामेली
डाउनलोड तथा ि@5ट गरी सMबि5धत िमिसलमा
समावेश गि3रने छ ।
३. एस.एम.एस. माफ6त मु8ाको जानकारी
मDु ाका पUहNलाई मDु ा, ि3रट तथा िनवेदन
दता8 भएको िमितको जानकारी, पेसी िमितको
जानकारी र पेसीमा इजलासबाट भएका आदेश
तथा फै सलाका जानकारीहN FवचािलतNपमा
एस.एम.एस. माफ8 त पठाउने एस.एम.एस. सेवा
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र प6ह8ले एस.एम.एस. माफ< त जानकारी िलन अदालतको सYबिZधत मHु ा फाँटमा उपलRध
गराउनु हु3न अनरु ोध छ ।
स@ने AयवCथा िमलाएको छ ।
ख. प+ह-ले जानकारी मा2ने एस.एम.एस.
सेवा

क. अदालतले पठाउने एस.एम.एस. सेवा
सवच अदालतमा मHु ा, ि3रट तथा
िनवेदन दता< हु3नासाथ दता< भएको जानकारी,
पेसीमा चढेको मHु ा पेसीमा चढाउनासाथ पेसी
िमितको जानकारी र पेसीका िदन इजलासबाट
आदेश वा फै सला भएको छोटकरी Aयहोराको
जानकारी प6ह8ले उपलRध गराएको मोबाइल
नं. वा इमेल ठे गानामा Cवतः पXु ने AयवCथा
िमलाइएको छ । सो को लािग सYबिZधत सबैले
आ-आ[नो मोबाइल नं. वा इमेल ठे गाना यस

सवच अदालतमा दता< भएका मHु ा,
ि3रट तथा िनवेदनमा मHु ाका प6ह8ले (मHु ाको
िCथित, मHु ाको पेसी, साधारण ताि3रख, फै सला
वा आदेश) को जानकारी एस.एम.एस. माफ< त
जानकारी िलन चाहेमा सो को जानकारी एस.एम.
एस. माफ< त नै aाb हु3ने AयवCथा समेत गि3रएको
छ । cयसको लािग िनYन aिdया अपनाउनपु नe
हु3Zछ ।

१. मुद्दा, िरट तथा िनवेदनको दतार् िमित र दतार् नं . प्राप्त गनर् :RG Space मुद्दा नं . टाइप गनेर्
जस्तै : rg 068-WO-1268

30303 मा Message Send गनेर्

२. पेसी िमितको जानकारी प्राप्त गनर् :HD Space मुद्दा नं . टाइप गनेर्
जस्तै : hd 068-WO-1268

30303 मा Message Send गनेर्

३. मुद्दाको िस्थितको छोटो जानकारी प्राप्त गनर् :ST Space मुद्दा नं . टाइप गनेर्
जस्तै : st 068-WO-1268

30303 मा Message Send गनेर्
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फारम नं.१

हालसालै
िखिचएको फोटो

सवच अदालत
म8ु ा तथा ि3रट महाशाखा
म8ु ाका प@ वा वाि3रसको परू ा नाम, थर र वतन :मोबाइल नं. :सEपकF नं. :इमेल :नेपाली नागि3रकको हकमा नागि3रकता नं. :िवदेशी नागि3रकको हकमा पासपोटF नं. वा IपJ पि3रचय खLु ने अMय कागजात :हIता@र

हIता@र

हIता@र

हIता@र

दायाँ
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बायाँ

