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�वशेष इजलास

 
मा.&या.ौी क+याण ौे-, मा.&या.ौी 0गर3श 
च&ि लाल, मा.&या.ौी सशुीला काक7, मा.&या.
ौी तक9 राज भ; र मा.&या.ौी <ाने&िबहादरु 
काक7, ०६७-WS-००६०, ०६७-WO-
०९५६, उHूषेण, परमादेश, अ0धवMा राममाया 
ला0मछानेसमेत �व. रा�Oय मानव अ0धकार 
आयोगसमेत, अमतृा थेवेसमेत �व. रा�Oय मानव 
अ0धकार आयोगसमेत
 मानव अ0धकार आयोग जःतो संःथाको 
आवँयकता यसको काम सहुाउँदो �वशेषता, 
Hयःतो जनशिM आपू0त9 गन9 चा�हने �व0धसZमत 
ःवाय[ता र जनशिMको उपल\धतालाई ^यानमा 
राखेर उपल\ध भएसZमको वािaछत ू 0तःपधा9Hमक 
आधार तयार गर3 जनशिM आपू0त9को bयवःथा 
गनु9पनc ह&ुछ । रा�Oय मानव अ0धकार आयोगका 
कम9चार3हeको सेवा, शत9 र स�ुवधासZब&धी 
0नयमावल3, २०५८ को 0नयम १२ मा उि+लिखत 
योiयता तथा काय9 अनभुवका सZब&धमा bयवःथा 
गन9 आवँयक भै ऐनले lदएको अ0धकार ूयोग 
गर3 काय9�व0धगत ूब&ध गनु9लाई अ&यथा भm 
न0म+ने ।
 ख+ुला ू0तयो0गताnारा पदपू0त9 गoरने 
पदमा योiयता तोpने कुरा नी0तगत ूq भएको 
र Hयःतो पदलाई चा�हने अनभुवसमेत माग गनु9 
सेवा सrालन गनc सZबि&धत ऐन र सो ऐनnारा 
गठन हनेु 0नकायको अ0धकारको �वषय भएकोले 
Hयःतो �वषयमा 0नवेदकको मागकै भरमा &या�यक 
पनुरालोकनको रोहबाट हःतuेप गoररहन    
न0म+ने ।
 �वधा�यकाले नै खासखास �क0समका 
�वषयमा मूल ऐनको मम9 र भावना�वपर3त नहनेु 
गर3 0नयम बनाउन अिvतयार3 ूदान गरेको 
छ र Hयो अिvतयार3अ&तग9त बनेको कुनै खास 
0नयमका ूावधान मूल ऐन�वपर3त छैनन ् भने 
Hयःतो 0नयमका ूावधान वा ऐनसँग बािझएको 
भनी अथ9 गन9 न0म+ने ।
 समावेशी 0सyा&तलाई आHमसात गoरएको, 
सामािजक सरुuाको z�{कोणले आयोगमा काय9रत ्
कम9चार3लाई एक पटकको ला0ग माऽ उZमेnार 
हनुको ला0ग �वशेष मौका lदइएको र ख+ुला 

ू0तःपधा9को ला0गसमेत पदसंvया 0नधा9रण भएबाट 
रा�Oय मानव अ0धकार आयोगका कम9चार3को 
सेवा शत9 र स�ुवधासZब&धी 0नयमावल3, २०५८ 
मा भएको पाँच~ संशोधन र सोबमोिजम ूकािशत 
�व<ापन गैरसंवैधा0नक एवं कानून�वपर3तका काय9 
भm  न0म+ने ।
 0म0त २०६६।१०।७ मा आदेश 
हुँदाको अवःथा आयोगका कम9चार3को सेवा 
शत9 र स�ुवधा सZब&धी 0नयमावल3, २०५८ मा 
भएको पाँच~ संशोधन र सोबमोिजम आयोगमा 
oरM रहेका पदको पू0त9सZब&धमा भएको प0छको 
अवःथा नै फरक रहेको र 0नवेदक मीना ख�का 
�वey रा�Oय मानव अ0धकार आयोगसमेत भएको 
(नेकाप २०६७ अ� १, 0न.नं. ८२९२) oरट 
0नवेदनमा 0म0त २०६६।३।११ को ूकािशत 
�व<ापन बदर गर3 सबै पदमा ख+ुला ू0तःपधा9 
गर3 पदपू0त9 गनु9 भmे 0नण9याधार कायम रहन 
नसpने हुँदा सो हदसZमको 0नण9याधार 0निंबय 
हनेु ।
 रा�Oय मानव अ0धकार आयोगका 
कम9चार3को सेवा, शत9 र स�ुवधासZब&धी 
0नयमावल3, २०५८ मा भएको पाँच~ संशोधनले 
bयवःथा गरेको 0नयम ४,१२(२), (३) र 0नयम 
१३ को ख�ड (ग) का ूावधानहe नेपालको 
आ&तoरम सं�वधान, २०६३ को धारा १२(१)(२) 
र (३) (च), धारा १३(१), १८, १९(१), २१, 
१२६(१) १५३ तथा मानव अ0धकार आयोग 
ऐन, २०५३ को दफा २३ समेतसँग बािझएको 
अवःथा नदेिखएको र 0म0त २०६७।११।२७ 
मा ूकािशत �व<ापनसमेत कानूनअनeुपको हुँदा 
मागबमोिजमको आदेश जार3 गन9 0मलेन । ू ःततु 
दबैु oरट 0नवेदनहe खारेज हनेु ।
इजलास अ0धकृतः द3पक ढकाल, �वंणुू साद 
गौतम
कZ�यटुरः �वकेश गरुागा�, रान ुपौडेल
इ0त संवत ्२०७० साल साउन १७ गते रोज ५ शभुम ्।

 

पूण9 इजलास

१
स.का.म.ुू.&या.ौी दामोदरूसाद शमा9, मा.&या.ौी 
ूकाश वःती र मा.&या.ौी तक9 राज भ;, ०६८-
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WF-०००८, उ�ूषेणय%ु परमादेश, रामकुमार 
रणपहेल1 2व. गहृ म7ऽालयसमेत
 कम;चार1लाई ग>भीर सजाय गदा; ग>भीर 
ूकृBतको कसूर गरेको वा सामा7य ू कृBतको कसूर 
पटकपटक गरेको र सो गरेकोमा कारवाह1मा पर1 
सचेत गराउँदागराउँदै पBन अटेर गर1 बार>बार 
गलत ूविृLलाई अपनाएका कम;चार1लाई Nदइने 
सजाय हुँदा सामा7य गPती गरेपBछ सो स>ब7धमा 
ःपTीकरण सोBधँदा Uमायाचना गर1 पनुः गलत 
ूविृL नअपनाउने भनी गPती महसूस गरेको 
अवःथामा पBन 2वशेष सजायस>ब7धी कानूनी 
Xयवःथालाई अनशुरण गर1 नोकर1बाट हटाउने 
जःतो कठोर सजाय गनु; कानून र 7यायको रोहमा 
समेत BमPने   नदेिखने ।
 लाइन \यारेक छाडी बा2हर गई प2हलो 
पटक र^सी सेवन गर1 \यारेक फक; ने बममा 
मूल aूट1मा गेटमा रहेका उपPलो दजा;का 
सहकमbलाई दXुय;वहार गरेको कसूरमा नोकर1बाट 
हटाउनेस>मको ग>भीर र 2वशेष सजाय नै गनc 
हो भने Bनयमले Bनधा;रण गरेको शार1dरक थकाई 
(Fatigue) सजाय गनc वा गारद नजरब7द राg,े 
नBसहत Nदने, बढ1मा दईु वष; तलब ब2ृi रोjा 
गनc, बढ1मा पाँच वष;स>म बढुवा रोjा गनc, तPलो 
पद वा तPलो टाइमःकेल वा �यह1 टाइमःकेलको 
तPलो ःकेलमा घटुवा गनc जःतो सामा7य सजायको 
अिःत�वको औिच�य नै समाm भएर जाने ।
 सजाय Nदन ु भनेको बदला Bलन ु           
होइन । �यसैले सजायको Bनधा;रणमा 7या2यक 
मनको ूयोग हनैुपद;छ । यो 7या2यक मनको 
पdरBध कानूनले नै Bनधा;dरत गdरNदएको अवःथामा 
सो पdरBधबा2हर गdरने Bनण;य ऽ2ुटपूण; नै         
ह7ुछ । बार>बार वा बराबर वा पटकपटक 
कसूर गदा;माऽ हनेु सजाय एकभ7दा बढ1 पटक 
गरेको ःथा2पत नभई गन; नस2कने ।
 यी Bनवेदकले प2हलोपटक अनशुासनह1न 
काय; गरेको भnे देिखएको अवःथामा सशo 
ूहर1 Bनयमावल1, २०६० को Bनयम ८४(क) 
बमोिजम सामा7य सजायस>म गन; स2कनेमा 
Bनयम ८४(ख) बमोिजम 2वशेष सजायअ7तग;त 
भ2वंयमा सरकार1 सेवाको BनBमL अयोtय 
नठहdरने गर1 सेवाबाट हटाउने गर1 भएको 
Bनण;य कानूनको उuेँय2वपर1त पूवा;महपूण;                                   

देिख7छ । अतः यी Bनवेदकले पटकपटक सो 
कसूर गरेको ःथा2पत नभएको अवःथामा सशo 
ूहर1 Bनयमावल1, २०६० को Bनयम ८४ देहाय 
(क) बमोिजम सामा7य सजाय गनु; नै कानूनस>मत ्
र 2ववेकपूण; हनेु देिखदँा यी Bनवेदक रामकुमार 
रणपहेल1लाई ूहर1 Bनयमावल1, २०६० को 
Bनयम ८७(१) को देहाय (ग)(घ)(ङ) र (ज)
को कसूर गरेको भनी सोह1 Bनयमावल1को Bनयम 
८४ को देहाय (ख) को ख|ड (१) बमोिजम 
भ2वंयमा सरकार1 सेवाको BनBमL अयोtय 
नठहdरने गर1 BमBत २०६५।५।१० बाट लागू 
हनेु गर1 नोकर1बाट हटाउने गर1 सशo ूहर1 
बल, Bऽपरुागण कोहलपरुका गणपBतबाट भएको 
BमBत २०६५।५।१० को Bनण;यलाई सदर 
गनc गरेको म~यपि�म Uेऽीय सशo ूहर1 बल 
म�ुयालय, महे�र1 बा2हनी सखुcतका ूहर1 नायब 
महाBनर1Uकबाट BमBत २०६५।६।३ मा भएको 
Bनण;य ऽ2ुटपूण; देिखदँा उ�ूषेणको आदेश�ारा 
बदर गर1 यी Bनवेदकको हकमा सो सजायबाहेक 
सशo ूहर1 Bनयमावल1, २०६० को Bनयम ८४ 
को ख|ड(क) मा उिPलिखत अ7य उपय%ु सजाय 
गर1 Bनजलाई पूव;वत ् सेवामा बहाल गनु; भनी 
2वपUीह�को नाममा परमादेशको आदेशसमेत 
जार1 हनेु ठहर ्याएको यस अदालतको संय%ु 
इजलासका माननीय 7यायाधीश ौी ता2हर अल1 
अ7सार1को राय मनाBसब देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अBधकृतः हdर कोइराला
क>�यटुरः रान ुपौडेल
इBत संवत ्२०७० साल भदौ २० गते रोज ५ शभुम ्।

२
मा.7या.ौी  Bगर1श च7ि लाल, मा.7या.ौी �ाने7ि 
बहादरु काक� र मा.7या.ूा.डा. ौी भरतबहादरु 
काक�, ०६७-CF-००२३, सवार1 �यान, नेपाल 
सरकार 2व. राजकुमार तामाङसमेत
 ूBतवाद1 राजमाया महज;नले भार1 
सवार1 चालकको अनमुBतपऽ नभएको Xयि% 
भनी जा7दाजा7दै आ�नो िज>मामा रहेको बा.२ 
ख १२० नं. को सवार1 साधन ूBतवाद1 
राजकुमार तामाङलाई चलाउन Nदएको र Bनजले 
चलाएको गाडीको ठjरबाट सोह1 गाडीमा याऽा 
गनc याऽीको म�ृय ु हनु गएको देिखदँा ूBतवाद1 
राजमाया महज;नले सवार1 तथा यातायात Xयवःथा 
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ऐन, २०४९ को दफा ४६ र १६१ को उपदफा 
(५) अनसुारको कसूर गरेको देिखने ।
 ू9तवाद< राजकुमार तामाङलाई सवार< तथा 
यातायात Dयवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१ 
(३) बमोिजम १५ Hदन कैद र J. २०००।- 
जर<वाना र ू 9तवाद< राजमाया महजNनलाई अ9भयोग 
माग दावीबाट सफाइ पाउने गर< शJु काठमाडV 
िजWला अदालतबाट भएको फैसला सदर हनेु 
ठहर ्याई पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको 
9म9त २०६५।३।२६ को फैसला 9मलेको 
नदेिखदँा उिWट भै भार< सवार<चालक अनमु9तपऽ 
नभएका ू9तवाद< राजकुमार तामाङले बा.२ ख 
१२० नं. को बस चलाई सवार< तथा यातायात 
Dयवःथा ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
अ^तगNतको कसूर गरेको देिखदँा 9नजलाई उ_ 
ऐनको दफा १६१(२) बमोिजम २ वषN कैद र 
सोह< ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम थप J. 
२,०००।- (दईु हजार Jपैयाँ) जर<वानासमेत 
हु̂ छ । अकाN ू9तवाद< राजमाया महजNनले 
आcनो िजdमामा रहेको वा २ ख १२० नं. को 
सवार< साधन भार< सवार< चालकको अनमु9तपऽ 
नभएका राजकुमार तामाङलाई चलाउन Hदई सोह< 
बसमा याऽा गनf याऽलुाई ठgर Hदई मारेकोले 
सवार< तथा यातायात Dयवःथा ऐन, २०४९ को 
दफा ४६ र १६१(५) बमोिजमको कसूरमा 
सोह< ऐनको दफा १६१(५) बमोिजम 9नजलाई 
१(एक) मhहना कैद हनेु ।
 ू9तवाद< राजमाया महजNनलाई सवार< 
तथा यातायात Dयवःथा ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(५) अनसुारको कसूरमा १ मhहना कैद हनेु 
ठहर< फैसला भएको र दiड सजायको ११क देहाय 
२ अनसुार 9नज ू9तवाद<ले एक Hदनको पjचीस 
Jपैयाँका दरले हनु आउने रकम J. ७५०।- 
(सातसय पचास Jपैयाँ) बझुाएमा 9नजलाई कैदमा 
नराmदा प9न हु̂ छ । तसथN, ू9तवाद< राजमाया 
महजNनलाई सवार< तथा यातायात Dयवःथा ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(५) को कसूरमा दiड 
सजायको ११क को देहाय (२) को सhुवधा ू दान 
गnरएको छ । यी ू9तवाद<ले अब फेnर oयस 
ूकारको कुनै अपराध नगर< राॆो आचरण पालना 
गनfछु भनी दiड सजायको ११क को देहाय (३) 
नं. को बमोिजम कागज गरेमा कागजसमेत गराई 

9नजको सdब^धमा मा9थ उWलेख गरेबमोिजम  
गनूN ।
इजलास अ9धकृतः हnर कोइराला
कdtयटुरः रान ुपौडेल
इ9त संवत ्२०७० साल भदौ १३ गते रोज ५  शभुम ्।

संय_ु इजलास

१
स.का.म.ुू.^या.ौी दामोदरूसाद शमाN र 
मा.^या.ौी ूकाश वःती, ०६९-WH-००७७, 
ब^द<ूoयwीकरण, रामेxर चौधर< hव. बालसधुार 
गहृ सानोHठमी, भ_परुसमेत
 बालबा9लकासdब^धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ मा अपराध र उमेरको आधारमा सजाय 
9नधाNरण गnरएको र oयःतो तोhकएको सजाय 
कायाN^वयन गनुNपनfमा प9न सोह< ऐनको दफा 
५०(२) बमोिजम सजाय भोzन ुनपनf वा सजाय 
ःथगन गनN सhक^छ। यसर< तोhकएको सजायसमेत 
ःथगन हनेु वा भोzन नपनf गर< 9नणNया9धकार<ले 
9नणNय गनNस{ने अवःथामा बालकलाई पूवNशतNको 
Jपमा धरौट< मागी धरौट< Hदन नसकेबाट 
धरौट<को hवकWपको Jपमा थनुालाई 9लएको 
कायN नेपाल पw भएको बालबा9लकासdब^धी 
महासि^ध १९८९ को धारा ३(१) ३७(ख) र 
४०(१) र बालबा9लकासdब^धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ र ५० समेत hवपर<त देिखने ।
 9नवेदक रामेxर चौधर<बाट J. 
१०,०००।- धरौट Hदन नसकेबाट बालसधुार 
गहृमा थनुामा रा| पाउने गर< काठमाडV िजWला 
अदालतबाट 9म9त २०६९।६।१५ मा आदेश 
गर<  बालसधुार गहृमा थनुामा राखेको कायN 
गैरकानूनी हुँदा 9म9त २०६९।६।१५ को 
आदेश बदर भई ब^द<ूoयwीकरणको आदेश}ारा 
9नवेदक थनुाबाट म_ु हनेु ।
इजलास अ9धकृतः द<पक ढकाल
कdtयटुरः hवकेश गरुागाई
इ9त संवत ्२०७० साल असार ११ गते रोज ३ शभुम ्।

२
स.का.म.ुू.^या.ौी दामोदरूसाद शमाN र मा.^या.
ौी तकN राज भ�, ०६६-WO-०७८६, उoूषेण 
परमादेश, दानबहादरु च^द hव. िजWला ूहर< 
कायाNलय, कैलाल<समेत
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 कानूनले नै एकतह पनुरावेदन ला*ने र 
+यसप.छको .नण2यमा पनुरावेदन नला*ने 4यवःथा 
गरेकोमा फैसलामा पनुरावेदनको 9याद उ;लेख 
भएकै आधारमा पनुरावेदन गन@ हक .सिज2त भएको 
माC .म;दैन । फैसलामा पनुरावेदनको 9याद 
उ;लेख भएको तर +यो कानूनस9मत ् छैन भने 
पनुरावेदनको 9याद उ;लेख भएता प.न +यसको 
कुनै अथ2 हुँदैन। काय2Hव.धका हकमा जनु कानूनले 
ःपI ूावधान .नKद2I गरेको छ सोहLबमोिजम 
ती कानूनी ूावधानहO अवल9बन गनु2पद2छ । 
यसरL ूहरL ऐन, २०१२ को दफा ३६ख(१) 
को कानूनी 4यवःथाबमोिजम यी .नवेदकले 
एकतह पनुरावेदन गYरसकेको अवःथामा दोॐो 
तहमा समेत पनुरावेदन दायर गन2 आएको तर 
उ[ कानूनी 4यवःथाले नै पनुरावेदन नला*ने 
भनी 4यवःथा गरेबाट सोहL आधारमा पनुरावेदन 
दरपीठ भएको कारणबाट यी .नवेदकको कुनै 
प.न हकमा ू.तकूल असर प*ुन गएको माC    
न.म;ने ।
इजलास अ.धकृतः दLपक ढकाल
क9bयटुरः रान ुपौडेल
इ.त संवत ्२०७० साल साउन २१ गते रोज २ शभुम ्।

३
स.का.म.ुू.iया.ौी दामोदरूसाद शमा2 र मा.iया.
ौी तक2 राज भk, ०६९-WO-०८१६, उ+ूषेण 
परमादेश, .सज2ना .ल9ब ुHव. Hपता9बर .ल9बसुमेत 
 Hयनै .नवेदक .सज2ना .ल9ब ुवादL र Hयनै 
Hवपpी ू .तवादL पशपु.त .ल9बबुीच चलेको अंश र 
.मलापऽ बदर मsुामा ते॑थमु िज;ला अदालतबाट 
.म.त २०६७।१०।२३ मा भएको फैसलाउपर 
पनुरावेदन अदालत, धनकुटामा पनुरावेदन दायर 
भएको भए प.न लगाउको नाता कायम मsुामा 
सोहL .म.त २०६७।१०।२३ मा भएको 
फैसलामा वादLलाई पनुरावेदनको 9याद जारL गनु2 
भनी उ;लेख भएको तर फैसला भएको २६ औ ं
Kदनप.छ .म.त २०६७।११।१९ मा पनुरावेदन 
नगन@ भनी पpलाई कागज गराई पनुरावेदनको 
9याद तामेल नगरेको कामकारवाहL मलुकुw ऐन, 
अ.बं. १९३ को कानूनी 4यवःथाHवपरLत हुँदा 
उ[ .म.त २०६७।११।१९ को कागजसमेत 
उ+ूषेणको आदेशxारा बदर हनेु   ठहछ2 । 

अब, नाता कायम मsुामा .नवेदक वादLका नाउँमा 
कानूनबमोिजम पनुरावेदनको 9याद जारL गनु2 भनी 
ते॑थमु िज;ला अदालतको नाउँमा परमादेशको 
आदेश जारL हनेु ।
इजलास अ.धकृतः दLपक ढकाल
क9bयटुरः रान ुपौडेल
इ.त संवत ्२०७० साल साउन २१ गते रोज २ शभुम ्।

 ४
स.का.म.ुू.iया.ौी दामोदरूसाद शमा2 र मा.iया.
ौी तक2 राज भk, ०६८-CR-१२४२, जबज2ःती 
करणी, नेपाल सरकार Hव. अHवनारायण ूसाई
 ःवयं पी.डतले नै आफू HवOz +यःतो कुनै 
कानूनHवपरLतको यौनजiय कसूर नभएको भनी 
उ;लेख गरेको अवःथा एवं पी.डतको शारLYरक 
परLpणसमेतबाट सो त{य ःथाHपत हनु नआएको 
अवःथामा केवल अ.भयोग दावीका आधारमा 
माऽ दोषी सा.बत गन@ आधार हनु स|दैन । 
.बना ूमाण दोषी सा.बत गYरएमा +यःतो काय2 
फौजदारL Hव.धशा}ले ःथाHपत गरेका सामाiय 
.सzाiतHवपरLत हनेु ।
इजलास अ.धकृतः दLपक ढकाल
क9bयटुरः Hवकेश गरुागा~
इ.त संवत ्२०७० साल असार ९ गते रोज १ शभुम ्।

५
स.का.म.ुू.iया.ौी दामोदरूसाद शमा2 र मा.iया.
ौी तक2 राज भk, ०६९-CR-००१७, जबज2ःती 
करणी, नेपाल सरकार Hव. Hवकास भCे लोकबहादरु 
Hव�ा
 उमेर पगेुका दईु मHहला र प�ुष एउटै 
कोठामा रात 4यतीत गनु2, जबज2ःती करणीका 
Hवषयमा अक� पpले अन.भ�ता ूकट गनु2 र 
जसलाई पी.डत र आरोHपत मा.नएको छ ती 
दबैुले आफूले सहम.तमा करणी गरेको त{यलाई 
ःवीकानु2, पी.डत भ.नएकw मHहलामा जबज2ःती 
करणीका कुनै िचiह नदेिखन ु एउटै पलङमा 
सतेुकw पी.डतकw साथी संगीताले अदालतमा गरेको 
बकपऽमा आफू पी.डतसँग सतेुको भए प.न .नज 
पी.डतले लोकबहादरु Hव�ासँग रा.त करणी गरेको 
थाहा पाएकw र उ[ करणी आपसी सहम.तमा 
भएको कुरा उ;लेख गनु2 यस कुरालाई पी.डतले 
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अःवीकार नगनु%, जःता प)रिःथ-तज.य ू माण तथा 
त3यबाट जबज%ःती करणी भएको त3य ःथा9पत 
हनु नआउने ।
इजलास अ-धकृतः दFपक ढकाल
कHIयटुरः 9वकेश गरुागाK
इ-त संवत ्२०७० साल असार ९ गते रोज १ शभुम ्।

६
स.का.म.ुू..या.ौी दामोदरूसाद शमा% र मा..या.
ौी Vाने.िबहादरु काकX, ०६८-WO-०३७०, 
उ\ूषेण, ूमे.ि9कशोर ^ेऽी 9व. ूधानम.ऽी तथा 
मि.ऽप)रष`को काया%लयसमेत
 -नवेदक ूमे.ि9कशोर ^ेऽीले सै-नक 
ऐन, २०६३ को दफा १७(३) को Hयाद 
थपको -सफा)रशको fयवःथा बाgया\मक भएको 
र पदाव-ध थप हनेु 9वषय आhनो पूण% कानूनी 
अ-धकारको jपमा -लएको देिख.छ । तर उm 
कानूनी fयवःथाले -नवेदकको पदमा बहाल रहेका 
सबै नेपालF सेनाका अ-धकृतलाई पदाव-ध थप गन% 
-सफा)रश गनु%पनo भनी अथ% गन% -मpदैन। यqद यसो 
हुँदो हो त अवकाश हनु लागेका नेपालF सेनाका 
सबै अ-धकृतहjको सेवा अव-ध थप गन%का ला-ग 
नेपाल सरकारसम^ ूधान  सेनाप-तले -सफा)रश 
गनु%पनo भsे बाgया\मक fयवःथा नै कानूनमा 
उpलेख हनेु ह.ु3यो । \यसो भएको हनुाले नै 
के कुन अ-धकृतको सेवा नेपालF सेनाका ला-ग 
आवँयक रहेको भsे कुराको मना-सब आधार र 
कारण खोलF सेवा अव-ध थप गन%का ला-ग ूधान 
सेनाप-तले नेपाल सरकारसम^ -सफा)रश गनु%पनo 
भनी उm ऐनमा fयवःथा ग)रएको देिख.छ । 
यसो हुँदा सै-नक ऐन, २०६३ को दफा १७(३) 
मा उिpलिखत कानूनी fयवःथा बाgया\मक 
रहेको भsे -नवेदकको िजकuरसँग सहमत हनु     
नस9कने ।  
 -नवेदकले आफूसँगको अ.य ूमखु 
सेनानीको पदाव-ध थप भएको तर आhनो 
थप नभएकोले उm -नण%य बqvयतपूण% तथा 
ःवेwछाचारF भएको भsे िजकuर ूमखुताकासाथ 
उठाएको पाइ.छ । -नवेदकलाई सै-नक 
अदालतबाट सै-नक ऐन, २०६३ को दफा ५२ 
को ख{ड (छ) बमोिजम कसूरदार ठहरF सजाय 
भएको -म-सल संल}न सै-नक 9वशेष अदालतको 

फैसलाको ू-त-ल9पबाट देिख.छ । उm सै-नक  
9वशेष अदालतको फैसला अि.तम भई बसेको 
र उm फैसलालाई -नवेदकले अ.यथा भs 
सकेको नदेिखई ःवीकारै गरेको पाइयो । साथै 
)रट -नवेदकको पदाव-ध थप गनo नगनo 9वषयको 
-नजको काय% सHपादन मूpया~न ू-तवेदन हेदा% 
-नजको काय% स.तोषजनक नभएकोले पदाव-ध 
थप गन% उिचत नहनेु भनी ूा9व-धक महासेनानीले 
fयm गरेको रायलाई ू ा9व-धक उपरथीबाट समेत 
समथ%न भएको   देिख.छ । यसरF )रट -नवेदकको 
काय% सHपादन मूpया~न नै स.तोषजनक नरहेको 
अवःथामा -नजको सेवा नेपालF सेनाका ला-ग 
आवँयक रहेको भनी -नजको पदाव-ध थपका 
ला-ग -सफा)रश गनु% पद%छ भsे अवःथा नदेिखदँा 
)रट -नवेदन खारेज   हनेु ।
इजलास अ-धकृतः मनोज ौे�  
इ-त संवत ्२०७० साल असोज १४ गते रोज २ शभुम ्।

इजलास नं. १ 

१
मा..या.ौी रामकुमार ूसाद शाह र मा..या.
ौी ूकाश वःती, ०७०-WH-००३७, 
ब.दFू\य^ीकरण, अ-धवmा भवेश गौतम 9व. 
स�रF िजpला अदालत, राज9वराज, स�रFसमेत
 स�रF िजpला अदालतबाट भएको -म-त 
२०७०।७।४ को धरौटF मा}ने आदेशको रFत 
बेरFतका सHब.धमा मलुकुu ऐन, अ.बं. १७ 
नं. बमोिजम साधारण अ-धकार^ेऽ ूयोग गरF 
उm म�ुाको ू-तवादFले पनुरावेदन अदालत, 
राज9वराजमा -नवेदन qदन स�नेमा सो प-न नगरF 
यस अदालतमा साधारण अ-धकार^ेऽ गहुान% 
आएको देिख.छ । वैकिpपक उपचारको अ.य 
उपाय हुँदाहुँदै उपचारको सो माग% अवलHबन 
नगरF वा अ.य उपचारको माग% ूभावकारF 
नभए सोको आधार र कारणसमेत केहF नखलुाई 
असाधारण अ-धकार^ेऽ महण गरF qदएको ूःततु 
)रट -नवेदनमा कारवाहF र -नण%य गन% न-मpने हुँदा 
)रट -नवेदन खारेज  हनेु ।
इजलास अ-धकृतः द{डपाणी ला-मछाने
कHIयटुरः रामशरण -त-मिpसना
इ-त संवत ्२०७० साल पसु २९ गते रोज २ शभुम ्।
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इजलास नं. २ 

१
मा.%या.ौी क*याण ौे- र मा.%या.ौी सशुीला 
काक2, ०६६-CI-१०२१, छूट ज:गा दता>, 
मालपोत काया>लय उदयपरु Bव. ूमेकुमारE काक2
 शFु मालपोत काया>लय, उदयपरुबाट 
भएको Jनण>यका सKब%धमा नै पनुः हेरE ूमाण 
बझुी ूमाणको मू*याQनका आधारमा Jनवेदकको 
नाउँमा दता> गन> Jम*छ Jम*दैन सो सKब%धमा 
ूमाण मू*याQनसKम गनु> भनी फैसला भएको 
देिख%छ। पनुरावेदन अदालत, राजBवराजको 
फैसलाबाटै दावीको Bक.नं. को ज:गाका 
सKब%धमा Jनवेदकका नाउँमा दता> गन> ूमाण 
प:ुछ प:ुदैन सो ूमाणको मू*याQन गरE Jनण>य 
गYरसकेपJछ जःतो Jनण>य ह%ुछ त[बखत Jनण>य 
हुँदा िच] नबझेुमा िच] नबु̂ ने प_ले फैसलाउपर 
समममा पनुरावेदन िजकaर Jलने अवःथा बाँकa नै 
रहेको एवं ूमाणसमेतको मू*याQन गरE दावीको 
ज:गाका सKब%धमा समम Jनण>य हनुसcने ठाउँ 
राखी रहेको अवःथा Bवeमान देिखएबाट यस 
अदालतबाट अBहले ू Bबया[मक अवःथामा नै कुनै 
कुराको Jनदgशन हनेु गरE हःत_ेप गन> नJम*ने ।
इजलास अJधकृतः Bवंणुू साद गौतम
कKkयटुरः बेदना अJधकारE
इJत संवत ्२०७० साल साउन १३ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा.%या.ौी क*याण ौे- र मा.%या.ौी सशुीला 
काक2, ०६७-CI-००१९, जग पखा>ल भ[काई 
िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ,  शKभ ुमरुाउ 
Bव. शंकर अBहर
 अदालतबाट भै आएको नcसा Bववरणमा 
न.नं. १० को Bववाrदत ज:गामsये पूव>तफ> , उ]र 
दि_ण पूव> पिtम ८.८५ Jमटर पिtमतफ> , उ]र 
दि_ण २ Jमटर पिtमतफ>  उ]रदि_ण ५ Jमटर 
उ]रतफ>  पूव> पिtम ९.१० Jमटर दि_ण पूव> 
पिtम ८.८५ Jमटर भएको Bववाrदत ज:गामा 
ूJतवादE शKभ ुमरुाउले wटाको वाल, खरको छानो 
भएको घर बनाएको र सोमा Jनजको भोगचलन 
भएको भyेसमेतको भै आएको नcसा Bववरणबाट 
देिख%छ । सो नcसा मचु*ुकामा ूJतवादEहF 

गोकुल यादव र शKभ ुमरुाउ दबैु रोहबरमा बसी 
सहEछाप गरेको र सो नcसालाई अ%यथा भy 
सकेको देिखy । शFु अदालतको फैसलामा 
घरतफ>  वादEको नाJलस पन> आएको भyे तक>  
Jलई ूJतवादE शKभ ुमरुाउका हकमा Bफराद दावी 
खारेज गनg गरE फैसला भएको देिख%छ । वादEले 
शFु Bफरादमा ःपzFपमा नै दबैु ूJतवादEले 
अलगअलग {यहोराबाट अलगअलगतफ> को 
िखचोला गरेको भyे दावी Jलएको देिख%छ । 
नcसा Bववरणबाट देिखई न.नं. १० को ज:गामा 
यी पनुरावेदक शKभ ु उराउको खरको छाना 
खरको छाना भएको घर भोगचलनमा रहेको भyे 
Bववरणबाट देिखई न.नं. १० को ज:गा वादEको 
भyे ःपz भइसकेपJछ सो न.नं. १० को ज:गामा 
बनेको खरको छानासBहतको घर वादEको ज:गामा 
बनेको देिखदँा वादEले दावी Jलएको नं. नं. १० को 
०-०-११/४ ज:गामा यी पनुरावेदक ूJतवादEले 
िखचोला गरE घर Jनमा>णसमेत गरेको देिखदँा शFु 
फैसलालाई केहE उि*ट गरE न.नं. १० को ०-०-
११/४ को ज:गामा बनेको घर भ[काई िखचोला 
मेटाई वादEले चलनसमेत   पाउने ।
इजलास अJधकृतः Bवंणुू साद गौतम
कKkयटुरः क*पना बत~ला
इJत संवत ्२०७० साल साउन १३ गते रोज १ शभुम ्।

३
मा.%या.ौी क*याण ौे- र मा.%या.ौी सशुीला 
काक2, ०६५-CI-०९१२, रकम rदलाई पाऊँ,  
िचBक[सा Bव�ान राB�य ूJत-ान वीर अःपतालका 
तफ> बाट उपकुलपJत डा. च%िूकाश माःकेसमेत 
Bव. डा. िशवूसाद अJधकारE
 साझा ःवाः�य सेवासँगको भाडा ःवत%ऽ 
Bवषय भएकोले रवानामा सो उ*लेख हनु ु र 
नहनुकुो ताि[वक अथ> देिखदैँन । २०६० साल 
वैशाख मBहनासKमको भाडा बझुाइसकेको र सोहE 
मBहनासKम बसेको भyे वादEको भनाई भै अ%य 
कुराका हकमा वादEले ूJतवादEको ूJतवादलाई 
इ%कार गरेकोले २०६० साल वैशाखसKमको 
भाडा बझुाउँदैमा २०६० वैशाखपtात ्पJन उ� 
िcलJनक भाडामा उपयोग गYररहेको भनी भy 
Jम*ने पJन भएन । वादEले यी पनुरावेदक िचBक[सा 
Bव�ान राB�य ूJत-ान वीर अःपताललाई पेश 
गरेको JमJत २०६१।६।२५ को ूJतBबयाको 
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ू�त�ल�प !यहोरा हेदा) बहाल अव�ध समा0 
भएप3ात ् मैले ूयोग गन8 गरेका �बरामी जाँ=ने 
सामानह> ?यस कोठामा रहेको र म आफूले 
उE कोठा खालG गरेको जानकारG नगराएको 
हनुाले २०६० साल वैशाखसMम उE कोठाको 
बहाल बझुाएको हो तर सोप3ात ् मैले उE 
ःथानको ूयोग नगरेकोले मैले नै भाडा बझुाउन ु
नपरेको हो भनी आRनो ू�त�बया पेश गरेको 
समेतबाट �नजले २०६० वैशाख म�हनासMमको 
भाडा बझुाएको सMबUधमा सो कुराको औिच?य 
प�ुY गरेको  देिखUछ । तसथ) यी ू?यथ\ वादGले 
२०६० वैशाखसMमको भाडा बझुाउँदैमा २०६० 
वैशाख प3ात ्प�न उE ःथान �नजले नै भाडामा 
उपयोग ग]ररहेको भ^े �नंकष)मा पaुन न�मbने ।
इजलास अ�धकृतः �वंणुू साद गौतम
कMhयटुरः कbपना बतiला
इ�त संवत ्२०७० साल साउन १३ गते रोज १ शभुम ्।

४
मा.Uया.ौी कbयाण ौेq र मा.Uया.ौी ूकाश 
वःती, ०७०-WO-०३१४, उ?ूषेण, परमादेश, 
शशुम आtद?य �वजय �नमा)ण सेवा ूा.�ल. 
�व. अिuतयार द>ुपयोग अनसुUधान आयोग, 
नvसालसमेत
 एक पटक कानूनी ू�बया पूरा गरG 
�ललाम ग]रने सMपिwको मूbयाxन गरG सो 
�ललामसMबUधी कारवाहG अगा�ड ब�ढरहेको 
अवःथामा सो अUयथा हनेु गरG ःपY कानूनको 
अभावमा अिuतयार द>ुपयोग अनसुUधान 
आयोगको �नद8शनको आधार मानी बzकले �ललाम 
ू�बया नै बदर ग]रएको काय)लाई कानूनसMमत ्
मा^ न�मbने।
 कानूनबमोिजमको अिuतयार ूा0 गरेको 
�नकायले �नण)य गदा) कुनै काय) गैरकानूनी वा 
अ�नय�मततवरले भएको रहेछ भने ?यःतो �नण)य 
गदा) कानूनसMमत तवरले कारण र आधार खोलG 
�नण)य  गनु)पन8 ।
 अिuतयार द>ुपयोग अनसुUधान 
आयोगबाट �म�त २०७०।२।२२  र 
२०७०।४।२२ मा छानबीनको टु|ो 
नलाग}ुलेसMम �म�त २०७०।२।५ मा ग]रएको 
टे�डर सूचनाबमोिजमको ू�बया अिघ नबढाउने 
भ^े र �ललाम ग]रने सMपिwको पारदश\ र 

ू�तःपधा)?मक ू�बयाबाट नयाँ मूbयाxन गरेर 
माऽ �ललामको ू�बया अिघ बढाउने भ^े 
�नण)यको आधारमा एन.आई.�ड.सी. डेभलपमेUट 
बzक �ल�मटेडबाट �म�त २०७०।५।१० मा 
टे�डर र� गन8 गरG ग]रएको �नण)य एवं �म�त 
२०७०।६।१४ को पऽलाई कानूनसMमत ्माऽ 
न�मbने ।
 टे�डर ू�बया नै रोvने गरG कानूनको 
अिuतयार र आधार नखोलG अिuतयार द>ुपयोग 
अनसुUधान आयोगले नयाँ ू �बयाको ला�ग tदएको 
�नद8शन कानून�वपरGत देिखएकोले सो �नण)यह> 
उ?ूषेणको आदेश�ारा बदर हUुछ। ?यःतो 
गैरकानूनी �नद8शनको आधारसमेत �लई टे�डर 
ू�बया नै र� गरेको �वप�ी बzकको कारवाहG 
एवं �नण)य प�न कानूनस|त ्नदेिखएकोले सो प�न 
उ?ूषेणको आदेश�ारा बदर हने ।
 टे�डर ू�बया र� हनुपूुव)को अवःथामा 
राखी अब �म�त २०७०।२।५ को टे�डर 
सूचनाबमोिजमको �ललामसMबUधी कारवाहGको 
हकमा कानूनबमोिजम �नण)य गनु) गराउन ु भनी 
�वप�ी एन.आई. �ड.सी. डेभलपमेUट बzक 
�ल�मटेड, एन.आई.�ड.सी. डेभलपमेUट बzक 
�ल�मटेड स�ालक स�म�त र एन.आइ.�ड.सी. 
डेभलपमेUट बzक �ल�मटेड मूbयाxन स�म�तका 
नाममा परमादेश जारG हनेु ।
इजलास अ�धकृतः कमलूसाद �वालG
कMhयटुरः बेदना अ�धकारG
इ�त स ंवत ्२०७० साल पसु १६ गते रोज ३ शभुम ्।

५
मा.Uया.ौी कbयाण ौेq र मा.Uया.ौी वै�नाथ 
उपा�याय, ०६८-CI-००२९, हक कायम 
िखचोलासमेत, र�देवी के.सी.समेत �व. ूमोद 
अ�धकारG
 सा�वक �क.नं. २१७ तथा २१८ को 
जaगा नयाँ नापी हुँदाका बखत �क.नं. ९६ कायम 
भएकोले �कwाकाट गरG नयाँ नापीमा जaगा दता) 
ग]रपाउनसमेत र�कुमारG ौेq, �तथ)राज ौेqको 
समेत �नवेदन परG ६ नं. नापी गो�ाराबाट सा�वक 
�क.नं. २१७, २१८ र २२८ का नापीअनसुारका 
जaगा �क.नं. ९६ मा परG एकमYु नापनvसासमेत 
भएउपर नापी टोलGबाट भएको �टhपणीसमेत 
सदर भएको देिखUछ । सो �टhपणीमा �ववाtदत 
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ज�गाका स!ब#धमा ०.००२० बाटोमा छाडी 
नयाँ 1क.नं. १७३ मा ०,००,१२.९० अदालतको 
आदेशबमोिजम छाडी बाँक@ नAसा शेसमा 
देखाएबमोिजम 1कEाकाट गरG 1क.नं. १७४ र 
१७५ सा1वक 1क.नं. २१८, २१७ Lभडाई ज�गा 
दताO गरG Pदनसमेतको LमLत २०६०।६।१२ 
मा भएको ६ नं. नापी गोTारासमेतको LनणOय 
Vयहोराबाट देिखएको, २०५६ सालमै 1क.नं. 
२२८ को ज�गा नयाँ नापी हुँदा 1क.नं. ९६ 
मा समावेश भएकोले 1कEाकाट गरG भलूसधुार 
ग[रपाऊँ भनी २०५६ सालमा नै Lनवेदन परG 
सो Lनवेदनउपर कारवाहG हुँदा ०.००२० बाटोमा 
छाडी नयाँ 1क.नं. १७६ मा ०,००,१३.९० 
कायम गन̂ दताO गरG LनणOय भै टु1_एको 1वषयमा 
Lनज िशवराम के.सी. ले िचE बझुाई कहGcकतै 
उजूरसमेत नगरG सो 1वषय अि#तम भएर बसेको 
LमLसलबाट  देिख#छ । दावीको ज�गा नयाँ नापीको 
बखत ूLतवादGको 1क.नं. ९५ Lभऽ घःुन गएको 
छ भनी तhकालGन ज�गाका धनीले नभनी ःवीकार 
गरG बसेको अवःथामा हाल आएर वादGहjले सो 
दावी गरG वादGको 1फराद िजक@रबमोिजम उl 
ज�गा िखचोला भएको छ भm नLमnने ।
इजलास अLधकृतः 1वंणुू साद गौतम 
क!tयटुरः कnपना बतuला
इLत संवत ्२०७० साल साउन १४ गते रोज २ शभुम ्।

६
मा.#या.ौी कnयाण ौेx र मा.#या.ौी वैyनाथ 
उपाzयाय, ०६६-WO-००८५, उhूषेणसमेत, 
च#िेTरूसाद समुन 1व. िश}ा 1वभागसमेत 
 िजnला िश}ा कायाOलय, Lस#धलुGको 
LमLसल संल�न LमLत २०६५।१०।१० को पऽ 
Vयहोराबाट Lनज Lनवेदक च#िेTरूसाद समुनलाई 
hयस कायाOलयको LमLत २०६५।१०।९ को 
LनणOयअनसुार दरब#दGस1हत 1फ~ल मा.1व. 
ःवnपाठानामा सjवा ग[रएको र सोहG 1वषयउपर 
Lनजले आपिE जनाई [रट Lनवेदन दायर गरेको 
देिख#छ । यी [रट Lनवेदकले [रट दायर गरेप�ात ्
Lनवेदक २०६५।११।२ मा Lनज सjवा भएको 
ठाउँ 1फ~ल माzयLमक 1वyालय ःवnपाठाना, 
Lस#धलुGमा हाजीर हनु गई Lनजले रकमसमेत 
बिुझसकेको देिखएको र उl सjवा कायाO#वयन 
भइसकेको देिखयो । यी [रट Lनवेदकले दावी 

गरेको 1वषय सjवाको 1वषय भएको र सो सjवा 
कायाO#वयन भइसकेको अवःथा 1वyमान देिखदँा 
Lनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारG गनO  
परेन । ूःततु [रट Lनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अLधकृतः 1वंणुू साद गौतम
क!tयटुरः कnपना बतuला
इLत संवत ्२०७० साल साउन ३० गते रोज ४ शभुम ्। 

७
मा.#या.ौी कnयाण ौेx र मा.#या.ौी वैyनाथ 
उपाzयाय, ०६६-WO-०६४४, उhूषेण/
परमादेश, रामएकवाल साह 1व. िजnला िश}ा 
कायाOलय, Lसरहासमेत
 Lनवेदकले आ�नो Lनवेदन दावीमा नै आफू 
अLभभावकहjमzयेबाट छानी पठाएको Vयिl भनी 
उnलेख गरेको र उl मनोLनत अzय}को पदावLध 
३ वषOको हनेु भनी Vयवःथा गरेको  देिख#छ । 
1ववाPदत 1वyालय Vयवःथापन सLमLतको अzय}मा 
Lनवेदकलाई LमLत २०६६।२।२१ मा Lनयlु 
गरेको ौी ूाथLमक 1वyालय, थलबाकटवाको 
LमLत २०६६।२।२१ को पऽको ूLतLल1पबाट 
देिखएकोले LमLत २०६६।२।२१ बाट हाल 
३ वषOको पदावLध नै समा� भैसकेको देिखदँा 
Lनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारG गनुOपन̂ 
औिचhयको 1वyमानतासमेत नदेिखदँा ूःततु [रट 
Lनवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अLधकृतः 1वंणुू साद गौतम 
क!tयटुरः बेदना अLधकारG
इLत संवत ्२०७० साल साउन ३० गते रोज ४ शभुम ्।

८
मा.#या.ौी कnयाण ौेx र मा.#या.ौी वैyनाथ 
उपाzयाय, ०६६-WO-०६६२, घरज�गा 
िखचोला चलन, राम1वलास राउत कुम� 1व. 
बौएलाल राउतसमेत
 पनुरावेदन अदालत, जनकपरुबाट भएको 
आदेशानुसुार उl LमLत २०६३।९।१६ मा 
भै आएको नAसाका स!ब#धमा यी पनुरावेदक 
वादGले अ#यथा भm सकेको वा चनुौती Pदन 
सकेको देिखदैँन । वादGले दावी Lलए जःतो 
उEर मखु र पि�म मखुको घरै वादGले राजीनामा 
गरG पाएको देिखm । 1ववाPदत ज�गा गाउँ 
�लकको ज�गा भएको कुरामा 1ववाद रहेन। 
वादGको न.नं. ५ को ज�गा Lन1वOवादjपमा रहेको 
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र.नं. ५ क प!न वाद%कै भोगमा कायम रहेको                                     
छँदैछ । यी ज4गाको 5ेऽफल कर%ब ८ धरु रहेको 
र सो ज4गाका स>ब?धमा अ?यथा भएको समेत                                                             
देिखदैँन । खर%द गरेको 5ेऽफल वाद%सँग 
कायमै रहेको भै बाँकF भएको देिख?छ। 
राजीनामामा उHलेख भएमIये पनुरावेदन 
अदालतको आदेशानसुार !म!त २०६३।९।१६ 
मा भै आएको नRसामा Sववाद देखाइएको न.नं. 
६ का ज4गाहU समावेश भएको नदेिखएकोले 
िखचोलाको वाद% दावी प4ुन    नसRने ।
इजलास अ!धकृतः Sवंणुू साद गौतम
क>]यटुरः बेदना अ!धकार%
इ!त संवत ्२०७० साल साउन १४ गते रोज २ शभुम ्।

९
मा.?या.ौी कHयाण ौेc र मा.?या.ौी वैdनाथ 
उपाIयाय, ०६६-WO-१२६२, उgूषेणसमेत, 
Sवनोद महतोसमेत Sव. िजHला िश5ा कायाiलय, 
सलाiह%समेत
 !म!त २०६५।४।३२ देिख यी 
Sवप5ीमIयेकF संगीतादेवी तथा रjुदेवीले अःथायी 
!नयिुl !लई Sववाnदत पदमा कायiरत ्रहेको र सो 
!नयिुlको Sवषयलाई !लएर oरट !नवेदकले यस 
अदालतसम5 !म!त २०६७।३।९ मा माऽ oरट 
!नवेदन nदएको   देिखयो । यःतो Sवल>ब गर% 
पनi आएको oरट !नवेदनउपरका हकमा अ?यथा 
!नणiय गनiसRने Sवल>बको !सpा?तसमेतबाट 
नहुँदा !नवेदकको !नवेदन मागबमोिजमको आदेश 
जार% गनi न!मल% ूःततु oरट !नवेदन खारेज         
हनेु ।
इजलास अ!धकृतः Sवंणुू साद गौतम
क>]यटुरः बेदना अ!धकार%
इ!त संवत ्२०७० साल साउन १४ गते रोज २ शभुम ्।

१०
मा.?या.ौी कHयाण ौेc र मा.?या.ौी वैdनाथ 
उपाIयाय, ०६७-CI-१३०८,  !लखत बदर, 
रामSवलास राउत कुमq Sव. बौएलाल राउतसमेत
 Sववाnदत !म!त २०५७।१०।१२ को 
र.नं. ८८५४ को राजीनामा !लखतको चार 
SकHला हेदाi धनषुा, चrर ५ को रामसागर 
राउत र Sकशनु राउत सो पूवi दलका मtडल 
र फुलगेन राउत सो दि5ण बैजनाथ मtडल सो 
उvर बाटो सो पिwम य!त चार SकHला!भऽको 

पूवi पिwम लामो ७२ Sफट उvर दि5ण चौडा 
४० Sफटमा बाँसको टाट खरको छाना भएको 
पूवiमखुको फुसको ःववासी घरसमेत भनी उHलेख 
भएको उl राजीनामाको छायाँू!तबाट देिख?छ। 
तर पनुरावेदन अदालतबाट आदेश भएबमोिजम 
!म!त २०६३।९।१५ को भै आएको नRसा 
Sववरण हेदाi न.नं. १०, ११, १२, १३, १४, 
१५ समेतको घर ज4गा राजीनामामIये !म!त 
२०५७।१०।१२ गते रामSवलास राउतले 
खर%द गरेको घरज4गासमेत सो घर ज4गा हाल 
बौएलालको भोगमा रहेकोलगायतसमेत भyे 
उHलेख भएकोसमेत देिख?छ । राजीनामामा 
उHलेख भएमIये भै आएको नRसामा Sववाद 
देिखएको न.न. ६ का ज4गाहU समावेश भएको 
नदेिखएकोले सोमा दावी नप4ुने  न.नं. १०, 
११, १२, १३, १४, १५ को ूgयथq वाद%को 
हकभोगको घरज4गासमेत SकHला!भऽ पारेको 
हदस>म उl !म!त २०५७।१०।१२ को 
!लखत बदर हनेु ।
इजलास अ!धकृतः Sवंणुू साद गौतम
क>]यटुरः बेदना अ!धकार%
इ!त संवत ्२०७० साल साउन १४ गते रोज २ शभुम ्।

 < यसै लगाउको ०६४-CR-५१४,  
जालसाजी, रामSवलास राउत कुमq Sव. 
बौएलाल राउतसमेत भएको मzुामा प!न 
यसैअनसुार फैसला भएको छ ।

११
मा.?या.ौी कHयाण ौेc र मा.?या.ौी तकi राज 
भ{, ०६७-CR-०९२०, ०६९-CI-००८१, 
कतi|य }यान, कृंण दमाई Sव. नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार Sव. ूकाश दमाईसमेत
 शव पर%5ण ू !तवेदनमा cause of death 
is due to dead injury भyे उHलेख गoरएको 
हुँदा ू!तवाद% कृंण दमाईको कतi|यबाट मतृक 
?याउरे दमाईको मgृय ुभएको पSु~ हनु आएको 
देिख?छ। आ�नी १४ वषiकF नाबा!लगा छोर%मा!थ 
भएको अनिुचत |यवहारका कारण oरस उठ� gयस 
Sक!समको |यवहार सहन नसकF मतृकलाई 
सचेत गराउने र सामािजकUपमा बेइ}जत गन� 
उzेँयकासाथ कुटपीट गरेको भyे देिख?छ । 
तथाSप ू!तवाद%हUले घटनाको भो!लपHट माऽै 
मतृकलाई खोजतलास गर% गरेको कुटपीटलाई 
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त�काल उठेको $रस था(न नसक* कुटपीट गरेको 
भ1 2म4ने अवःथा रहेन। मतृकको टाउकोमा 
चोट लागेको र शर=रभ$र नीलडाम रहेको शव 
पर=?ण ू2तवेदनमा उ4लेख भएको देिखएबाट 
मतृकको म�ृय ुू2तवाद=हHको कुटपीटको कारण 
भएको कुरामा Iववाद रहेन। कुटपीटबाट घाइते 
भएका मतृकलाई औष2ध उपचार गनुPपनQ दाIय�व 
यी ू2तवाद=हHले बहन गरेको देिखएन । साथै 
घाइतेलाई उपचार नगर= आTनो कUजामा 2लई 
रातभर गोठमा राखेको कुराबाट यी ू 2तवाद=हHको 
मतृकलाई मानQ अWयX मनसाय रहेको ूYHपमा 
देिखदँा अबोध नाबा2लगामा2थ भएको कुकृ�यलाई 
समाजका अगा2ड उदाI[त पाद\ मतृकलाई 
सामािजकHपमा बेइ]जत गनQ उ^ेँय रहेको 
भए सोह= `दन 2नजलाई खोजी समाजका अिघ 
लागी कारवाह= ग$रनपुदPaयो तर कुटपीट गर= 
रातभर आTनो कUजामा राखेबाट ू2तवाद=हHको 
मतृकलाई मानQस(मको योजना वा मनसाय 2थएन 
भ1 2म4ने अवःथा नरहने ।
 अिघ4लो `दनको घटनालाई 2लएर 
भो2लप4ट कुटपीट गर= सो कारणले मतृकको म�ृय ु
भएको देिखएकोलाई मलुकु* ऐन, ]यानस(बdधी 
महलको १४ नं.को प$रिःथ2त भ1 न2म4ने अवःथा 
Iवiमान रहेन । अतः मतृक dयाउरे दमाईलाई 
ू2तवाद=हHले खोजतलास गर= सांघा2तक ूहार 
गरेको देिखएको वारदात ूकृ2तले समेत पIुY 
ग$ररहेको अवःथामा पनुरावेदक ू2तवाद= कृंण 
दमाईलाई मलुकु* ऐन, ]यानस(बdधी महलको 
१३(३) नं. बमोिजम जdमकैदको सजाय हनेु ।
 छोर=उपर भएको अनिुचत Wयवहारको 
Iवषयलाई 2लएर छोर=ले सो कुराको जानकार= 
गराएप2छ मतृकलाई खोजतलास गरेको र 
ू2तवाद=हHले त�काल उठेको $रसको झोकमा 
नभई पूवPयोजनासIहत मतृकको खोजतलास गर= 
2नजलाई कुटपीट गर= मारेको अवःथा देिखदँा 
वारदात भIवतWय हो Iक भनी सकार गनुPपनQस(मको 
अवःथा प2न  देिखदैँन । यःतो अवःथामा मलुकु* 
ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम घट= सजाय गनQ 
गर= जाहेर भएको पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
रायसँग सहमत हनु नसIकने।
शाखा अ2धकृतः द=?ा ूधाना[
इ2त संवत ्२०७० साल कािwक ४ गते रोज २ शभुम ्।

 
इजलास नं. ३

 
१

मा.dया.ौी 2गर=श चdि लाल र मा.dया.ौी 
वैiनाथ उपाzयाय, ०६८-CR-०७२८, कतPWय 
]यान, शम}ला तामाङ Iव. नेपाल सरकार
 शम}ला तमाङले अदालतमा गरेको बयानमा 
आTनो मौकाको बयान ूहर=को डर ऽासमा पर= 
वा कुटपीट गर= सIहछाप गराई 2लएको भनी 
भ1 नसक* केवल �यो बयान मैले भनेको होइन,  
ूहर=मा के लेखे मलाई थाहा छैन र म अनपढ 
मIहला हुँदा ूहर=मा यहाँ सह= गर भने मैले सह= 
गर= `दएको हुँ भनी बयान गरेको देिखdछ । तर 
ूहर=ले ू2तवाद=बाट 2नजले नभनेका कुरा लेखाई 
`दनपुनQ कुनै कारण र अवःथासमेत 2म2सलबाट 
नदेिखदँा र 2नजले अनसुdधान अ2धकार=सम?को 
बयानमा ब�चा शHुमा एकचोट= रोएको र प2छ 
नरोएबाट मरेको अनमुान गर= खा4टोमा गाडेको 
भ1े देिखदँा ू2तवाद=को मौकाको बयान अdयथा 
रहेछ भ1े देिखन नआउने । 
 ू2तवाद= अIववाIहत मIहला, आTनो 
2भनाजसँुगको करणी स(बdधमा गभP रहेको कुरा 
अdय कसैलाई थाहा जानकार= नहोस ्भ1े उ^ेँयका 
साथ आTनो बेइ]जतीका खा2तर नवजात िशशकुो 
जdमप�ात ्गाडेको भ1े अ2भयोग दावी रहेकोमा 
सोलाई पIुY गनQ त�काल मौकामा कागज गनQ 
WयिXको भनाई, घटनाःथल मचु4ुकाको 
मा2नससमेतका कागजबाट सो दावीलाई पYुी 
गरेको देिखएबाट 2नज ू2तवाद=लाई मलुकु* ऐन, 
]यानस(बdधी महलको १ नं.Iवपर=त १३(३) नं 
बमोिजमको कसूरदार ठहर ्याई गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला अdयथा हनु स�ने 
अवःथाको नदेिखदँा ू2तवाद=लाई ऐनबमोिजम 
सजाय गदाP चक� पनQ हुँदा मलुकु* ऐन, अ.बं. 
१८८ नं. बमोिजम ५ वषP कैद सजाय गनुPपनQ 
भनी पनुरावेदन अदालतबाट राय WयX भएको 
स(बdधमा Iवचार गदाP 2नज ू2तवाद= अIववाIहत 
मIहला, 2भनाजसँुगको शार=$रक स(पकP बाट गभP 
रहन गएको, ७ मIहनामा ब�चा जdमेको भ1े 
2नजको कथन, 2भनाजलेु  ःयाहार�ला भनी वचन 
`दएको अवःथा, 2नजको क2ललो २१ वषPको 
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उमेर, अपराध हुँदाको प)रिःथ.त एवं हाॆो 
सामािजक संरचना र कानूनी :यवःथासमेतका 
आधार कारणबाट ू .तवादA छ.लमाया भEे शमGला 
तामाङलाई वादA दावीबमोिजम JयानसKबLधी 
महलको १३(३) नं. बमोिजम जLम कैद हनेु 
ठहर ्याई मलुकुU ऐन, अदालती बLदोबःतको 
महलको १८८ नं. बमोिजम कैद वषY ५ हनेु 
ठहयाYई राय :य[ गरेको .म.त २०६८।३।२१ 
को पनुरावेदन अदालत, पाटनको फैसला .मलेकै 
देिखदँा सदर हनेु । 
इजलास अ.धकृतः टेकराज जोशी 
कKfयटुरः gवhराज पोखरेल 
इ.त संवत ्२०७० साल असोज १४ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.Lया.ौी .गरAश चLि लाल र मा.Lया.ौी 
वैmनाथ उपाnयाय, ०६७-CR-१२६२, कतY:य 
Jयान, अिःमता राई gव. नेपाल सरकार
 ू.तवादA अिःमता राईले लोकलाज र 
आpनो  लोqनेबाट बrन अवैध गभY धारण गरA 
जLमेको बrचा मानs मनसायले Jयािखtमा (डोरA) 
ले बrचाको घाँटA कसी मारेको कायY .नजले 
आफूले गनY लागेको कायY र प)रणाम थाहा पाउने 
होस हवासमा भएको अवःथामा गरेको देिखन 
आएबाट .नज .नदwष हनु ्भनी माE न.मtने हुँदा 
ू.तवादAलाई JयानसKबLधी महलको १३(३) 
नं. को कसूरमा सवYःवसgहत जLमकैद गरेको 
फैसलालाई अLयथा भE न.मtने ।
 ू.तवादA gववाgहत बrचाकU आमासमेत 
भएकU मgहला, लोqने परदेश गएको धेरै भएको 
अवःथा, गाउँ कै िचनेको माLछे घरमा बास बःन 
आएबाट करणी .लनxुदन ु भै अवैध गभY रहन 
गएको भै सो अवैध गभYको जानकारA समाज तथा 
लोqनेलाई हनु नxदन जिLमसकेको िशश ुबrचाको 
हyया आpनो इJजत बचाउने उzेँयले गरेको, 
बrचा जLमाई आफूले नमारेको ःप| भE नस}ने 
अचेत अवःथाकU .थए ँ भनी आpनो बयानमा 
भनेको र .नजलाई उपचारको ला.ग अःपतालसमेत 
जाहेरवालाह~ले लगेको भEे देिखएबाट .नज 
अवैध अ.निrछत गभYको कारण मान.सक तथा 
शारA)रक~पमा कमजोर भएको अवःथा एवं 
.नजको उमेर अपराध हुँदाको प)रिःथ.तसमेतका 
आधार कारणबाट यी ू.तवादAलाई ४ वषY कैद 

गदाY Lयायको उzेँयसमेत पूरा हनु जाने भएकाले 
पनुरावेदन अदालतले :य[ गरेको राय ूःततु 
मzुाको सLदभYमा मनुा.सब नै देिखदँा ू.तवादA 
अिःमता राईलाई वादA दावीबमोिजम JयानसKबLधी 
महलको १३(३) नं बमोिजम जLम कैद हनेु 
ठहयाYई मलुकुU ऐन, अदालती बLदोबःतको 
महलको १८८ नं बमोिजम कैद वषY ४ हनेु ठहरA 
:य[ गरेको .म.त २०६८।१।४ को पनुरावेदन 
अदालत, धनकुटाको फैसला .मलेकै देिखदँा सदर 
हनेु । 
इजलास अ.धकृतः टेकराज जोशी 
कKfयटुरः gवhराज पोखरेल 
इ.त संवत ्२०७० साल असोज १४ गते रोज २ शभुम ्।

३
मा.Lया.ौी .गरAश चLि लाल र मा.Lया.ौी 
�ानेLिबहादरु काक�,  ०६४-CI-०२२२, हक 
कायम दताY बदर कायम, कुLतादेवी शमाY नेपाल 
gव. अमावती gवhास
 ू.तवादAले जqगा खरAद गनुYभLदा अगा.ड 
नै वादAले ०-६-० जqगा राजीनामा गराई .लएको 
र राजीनामा सKबLधमा कुनै gववाद नरहेको केवल 
गठु� अधीनःथ जqगा हुँदा नामसारA र जqगाधनी 
पूजाYसKम .लन छूट भएको    देिखयो । यसरA 
वादAको २०३१ सालको राजीनामा र ू.तवादA 
कुLतादेवीले २०३४ सालमा पास गरA पाएको 
दाइजोपऽमा प.न gक.नं २१४ को १-३-० जqगा 
माऽ उtलेख भएको त�यबाट दबैु .लखतमा 
उtलेिखत �ेऽफल ःप| नै  देिखने । 
 हदKयाद नाघी अदालत ूवेश गरेको भEे 
ू.तवादA िजकUर सKबLधमा हेदाY दबैु प�ले सोहA 
जqगाको सKबLधमा राजीनामा पारAत गराउँदाका 
अवःथामा धनी पूजाY नै gवतरण नभएको भEे 
कुरा ूमाण कागजातह~बाट देिखएको ू.तवादAले 
प.न तहतह जqगा राजीनामा गरA २०३९ 
सालमा कुLतादेवीले आpनो जqगा दताY गराएको 
अवःथामा वादAले प.न आpनो जqगाको सोधखोज 
गद� जाँदा थाहा पाएको .म.तबाट ऐन कानूनका 
Kयाद.भऽ नालेश गरेबाट हदKयादबाgहरको gफराद 
भEे पनुरावेदन िजकUरसँग प.न सहमत हनुस}ने 
अवःथा नदेिखने । 
 नथनुी साहूले २०२१।१२।१२ को 
राजीनामाबाट ूा� गरेको साgवक gक.न. ७०७ 
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को ०-१९-१९ ज!गाम%ये ०-१०-० ज!गा 
आफूले ूा. गरेको देिख3छ । यसर7 वाद7का 
दाता नथनुी साहूले २०२१ सालमा ूा. गरेको 
०-१०-० ज!गाम%ये ०-६-० ज!गा यी वाद7 
अमावती BवCासले Dलएको देिखएबाट पनुरावेदकले 
िजकIर गरेजःतो साDबक दताK ॐेःता नै नभएको 
ज!गा भO माO DमPने नदेिखने । 
 वाद7ले २०३१ सालमा ०-६-० ज!गा 
राजीनामा पास गराई Dलई सकेपSात ् २०३७ 
सालमा मालपोत कायाKलयबाट ूा.  एक हBपK 
लगतमा वाद7को दाता नथनुीका नाउँमा रै.नं 
१३० मा ०-१-१३-२ ज!गा माऽ रहेको  भOे 
आधारमा वाद7को जेठो Dलखतमा उिPलिखत 
]ेऽफललाई अ3यथा भOु 3यायोिचत देिखएन। 
२०३१ सालको सभ_ नापीमा कायम Bक.नं. 
२१४ को १-९-० ज!गाम%ये वाद7ले ०-६-
० राजीनामा गर7 DलएपSात ्बाँकI रहेको सोह7 
Bकaाको १-३-० ज!गा ूDतवाद7 टुकमायाले 
राजीनामा पार7त गराई Dलई सोह7 ]ेऽफललाई 
यी ूDतवाद7 कु3तादेवीलाई Dलखत पार7त  गराई 
bदएको देिख3छ । ूDतवाद7को ज!गा नरबढ7 
भै १-९-० हनेु तर वाद7को जेठो राजीनामाको 
०-६-० ज!गालाई अ3यथा गनK DमPने 3यायोिचत 
नदेिखदँा Bकaा २१४ सdब3धमा Bववादमा आएको 
ज!गा िखचोला मeुामा भएको DमDसल संल!न 
नfसा मचुPुकामा वाद7ले पबेको BकPलासँग 
DमPन Dभhन आएको न.नं ३१ को ]ेऽफल 
०-६-१४-३ ज!गाम%ये उaरतफK बाट ०-६-० 
ज!गामा वाद7 अमावती BवCासको हक कायम भै 
सो हदसdम ू Dतवाद7 कु3तादेवी शमाKको दताK बदर 
भै वाद7का नाममा दताK हनेु ठहर ्याएको पनुरावेदन 
अदालत, Bवराटनगरको DमDत २०६४।५।१९ 
को फैसला Dमलेकै देिखदँा सदर हनेु ठहछK । 
पनुरावेदक ूDतवाद7को पनुरावेदन िजकIर प!ुन 
नसfने । 
इजलास अDधकृत : टेकराज जोशी 
कdoयटुरः BवCराज पोखरेल 
इDत संवत ्२०७० साल भदौ ३० गते रोज १ शभुम ्।

 < यसै लगाउको  ०६४-CI-१०२८, 
०६५-CI-०२२३, हक कायम दताK बदर 
कायम, भेटाई BवCाससमेत Bव. कु3तादेवी 
शमाK नेपाल Bव. भेटाई BवCाससमेत 

भएको मeुामा पDन यसैअनसुार फैसला 
भएको छ । 

४
मा.3या.ौी Dगर7श च3ि लाल र मा.3या.ूा.
डा.ौी भरतबहादरु काकv,  ०६८-CI-००३०, 
मोह7 नामसार7, धनकृंण देसार Bव. मानबहादरु 
देसारसमेत
 Bक.नं १४७ साDबक लगतवाला 
बBुyलालको लगत नं ७६४ अ3तगKत रैकरमा 
पzरणत भई दताK भएको देिखएको छ । उ{ 
Bक.नं १४७ नापी हुँदा सो Bकaाको BफPडबकुमा 
चबगठु|को ज!गा भOे उPलेख भएको पाइँदैन। 
अ3य Bकaा ज!गा नापीको अवःथामा चबगठु| 
भनी उPलेख भई उ{ ज!गा र ू ःततु ज!गा पथृक 
ठाउँमा अविःथत भै फरक देिखई रैकरमा दताK 
भइसकेको ज!गा गठु|को हो भOे वःतDुन}~पमा 
ूमािणत नभएको अवःथामा अ3य Bक.नं. का 
ज!गा गठु| ठहर गदाK ूःततु रैकर ज!गा Bक.नं 
१४७ समेत गठु|को भनी ठहर गरेको पनुरावेदन 
अदालत, पाटनको फैसला ूमाण ऐन, २०३१ 
को दफा ३ तथा ५४ को ऽBुट देिखनकुा साथै 
यस अदालतबाट ूDतपाbदत नेकाप २०४४, Dन.नं 
३१८८, प}ृ ८७० मा “दताK भएको ज!गाको 
दताK बदर गनK गठु| संःथान के3ि7य कायाKलयलाई 
कानूनी अDधकार गठु| संःथान ऐन, २०३३ को 
दफा ३९ ले bदएको भO DमPदैन।” भOे Dसyा3त 
समेतका आधारमा  पनुरावेदन अदालत, पाटनको 
उ{ फैसला कानूनसdमत ्भनी माO नDमPने ।
इजलास अDधकृतः टेकराज जोशी 
कdoयटुरः BवCराज पोखरेल 
इDत संवत ्२०७० साल असोज ४ गते रोज ६ शभुम ्।

इजलास नं. ४
 
१

मा.3या.ौी सशुीला काकv र मा.3या.ौी ूकाश 
वःती, ०६६-WO-१०६०, उ�ूषेण परमादेश, 
गोBव3दूसाद अDधकार7 Bव. पदपूDतK सDमDत, नेपाल 
कृBष अनसु3धान पzरष�समेत
 Dनवेदकले कृBष अनसु3धान पzरष�को 
BवDनयम १९द(१) ले तोकेको सेवा अवDध पूरा 
गzरसकेको, अथKशाऽ Bवषयमा ःनातकोaरसमेत 
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गरेको र सोह" #व%ापनमा बढुवाको ला.ग 
पेश गरेको लेखा अ.धकृत ए. ६ पदका कृ#ष 
अनसु:धान के:ि पाभीबासका ौी .तलकबहादरु 
ौे? ब.सं. ३ लाई मा.थEलो शैिHक योJयता 
एम.#प.ए. लाई आधार मानी बढुवा स.म.तले 
बढुवा गरेको बढुवाको सूचीबाट देिखएको िःथ.तमा 
#वशेष बढुवा ूयोजनका ला.ग #व%ापन गRरएको 
अवःथासमेत हुँदा यी Rरट .नवेदकसमेतले ूाT 
गरेको मा.थEलो शैिHक योJयता अथUशाVमा 
ःनातकोWर #वषयलाई आधार मानी वRर? लेखा 
अ.धकृत, ए. ७ मा .म.त २०६५।१२।०७ 
देिख लागू हनेु गर" बढुवा गनुU भनी नेपाल कृ#ष 
अनसु:धान पRरष`, पदपू.तU स.म.तको नाममा 
परमादेश जार" गRरaदएको छ । Rरट .नवेदकलाई 
पRरषcको #व%ापन नं. १/०६५/६६ को वRर? 
लेखा अ.धकृत ए. ७ पदमा #वशेष बढुवा नगनe 
गर" पदपू.तU स.म.त, नेपाल कृ#ष अनसु:धान 
पRरषcले .म.त २०६५।१२।०७ मा गरेको 
.नणUय र सोउपर #वपHी कायUकार" स.म.तले 
.म.त २०६६।०१।२२ मा स#ुवधा aदन न.मEने 
भhेसमेतको .नणUय उiूषेणको आदेशjारा बदर 
हनेु ।
इजलास अ.धकृतः गेहे:िराज प:त 
कmnयटुरः गीता िघ.मरे
इ.त संवत ्२०७० साल पसु ८ गते रोज २ शभुम ्।

२
मा.:या.ौी सशुीला काकr र मा.:या.ौी ूकाश 
वःती, ०६७-WO-०२५१, उiूषेण परमादेश, 
रमेशकुमार ौे? #व. .नजामती #कताबखाना, 
हRरहरभवन, ल.लतपरु
 शtु .नयिुuपऽ नभएका कमUचार"हtको 
हकमा शtु ःथायी .नयिुu .म.त #कटान गनU 
सामा:य ूशासन म:ऽीको संयोजकiवमा शtु 
ःथायी .नयिुu .म.त #कटान स.म.तको wयवःथा 
गRरएको देिख:छ । जसमा शtु ःथायी .नयिुuपऽ 
नभएका कमUचार"हtका सmब:धमा शtु ःथायी 
.नयिुu .म.त #कटान गनUको ला.ग सmबि:धत 
म:ऽालयको सिचवःतर"य .नणUय र सxयकोषको 
ूमाणसमेतको आधारमा मा.थ उिEलिखत 
स.म.तमा ूःताव पेश गर" उu स.म.तको 
.नणUयको आधारमा शtु ःथायी .नयिुu .म.त 
#कटान गर" .नविृWभरणको अ.धकारपऽ तयार 

गनe गRरएको पाइयो । यी .नवेदकको हकमा 
प.न शtु ःथायी .नयिुu #कटान गनU सो स.म.तमा 
कारवाह" अगा.ड बढाउँदा आवँयक कागजात 
पेश नगरेको कारणले .म.त २०२८।११।२३ 
मा खRरदार पदमा गRरएको ःथायी .नयिुuलाई 
नै शtु .नयिुu मानी .नविृWभरण तयार गरेको 
देिखयो । उu स.म.तलाई #वपHी बनाउन 
सकेको पाइएन । आफ| ले भरेको .सटरोलमा 
लेिखएको कुराको प#ु}को अभावमा आ.धकाRरक 
माh न.मEने ।
 .नवेदकले शtु ःथायी .नयिुu .म.त 
#कटान स.म.तमा आवँयक कागजात पेश गरेमा 
स.म.तबाट .नणUय भएबमोिजम प.छ संशोधन 
हनुस~ने नै हुँदा २ वषU ६ म#हना १६ aदन सेवा 
अव.ध कायम गर" सो अव.धका आधारमा शtु 
.म.तदेिख .नविृWभरण पाउने अव.धभर मा.सक 
पाउने घट" भएको रकम t. ५१९।- का दरले 
aदन ुभनी परमादेशको आदेश जार" गनU .मलेन । 
Rरट .नवेदन खारेज हनेु ।
इजलास अ.धकृतः Rर:जा डंगोल
इ.त संवत ्२०७० साल मं.सर २५ गते रोज ३ शभुम ्।

३
मा.:या.ौी सशुीला काकr र मा.:या.ौी ूकाश 
वःती, ०६६-WO-०३५५, उiूषेण परमादेश, 
रमेश .संह ओखेडा #व. सामा:य ूशासन 
म:ऽालयसमेत
 कुनै प.न कमUचार"को सtवा तथा काजका 
#वषयमा :या#यक हःतHेप गनe कुरामा अदालतले 
अiय:त नै :या#यक संयम अपनाउन ुपनe ह:ुछ। 
कमUचार" सtवा तथा काज जःता कुरा ूशासन 
चलाउन र सशुासन कायम गनU अपRरहायU तiव 
हनु।् साथै कमUचार" अनशुासनका यी अ.भh अ� 
प.न  हनु ्। जहाँ ब.सएको छ iयहाँबाट अ:यऽ 
जानै नपरोस ् र जनु काममा आफूलाई संलJन 
गRरएको छ iयो छा�नै नपरोस ्भhे अ.भूायलाई 
सेवा #व.धशाVले ःवीकानU स~दैन । तर, 
अि�तयारूाT अ.धकार"बाहेक अtले सtवा वा 
काजको .नणUय गरेको, कानूनले नै #कटानीtपमा 
कमUचार"लाई ूदान गरेको स#ुवधा aदन इ:कार 
गरेको र कमUचार"ू.त पूवाUमह राखी दःुख aदने 
उ�ेँयले कानूनको ू #बयासमेत नपरु ्याई गRरएको 
सtवा वा काज खटाउनेसमेतका .नणUय :या#यक 
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मू�या�नका #वषय ब'दछन ्। स-वा ग/रएको 
वा काज खटाइएको 7नण9यका #व-: वैकि�पक 
उपचार छ र @यो बाटो सAबि'धत कम9चारDले 
अवलAबन नै नगरD सीधै अदालत ूवेश गरेको छ 
भने @यःता स-वा वा काजका #वषयमा Mदइएको 
चनुौतीका #वषयमा अदालतले #वचार गनP सQदैन। 
आफूलाई काजमा खटाइएको ःथानमा अव7ध 
स#कएप7छ प7न ब7सरहन पाइयोस ्भWे 7नवेदक 
दावी कम9चारD ूशासन तथा सेवा #व7धशाXको 
आधारभतू मा'यताू7तकूल हुँदा /रट 7नवेदन 
खारेज हनेु ।
इजलास अ7धकृतः /र'जा डंगोल
इ7त संवत ्२०७० साल मं7सर २५ गते रोज ३ शभुम ्।

४
मा.'या.ौी सशुीला काकf र मा.'या.ौी ूकाश 
वःती, २०६८ सालको /रट नं. ०६८-CI-
०९८७, परमादेश, रामजी मlडलसमेत #व. कोशी 
पAप च'िनहर 7संचाई nयवःथापन 7ड7भजन नं. २ 
राज#वराज, सoरDसमेत
 7संचाई म'ऽालय, 7संचाई #वभागअ'तग9त 
आ.व. २०६६।०६७ मा सqालन हनेु #वकास 
आयोजनाको ला7ग आवँयक पनs दरब'दD 
7सफा/रश गन9 7संचाई म'ऽालयका सिचवको 
अtयuतामा ग/रएको 7नण9यमा कोशी पAप 
च'िनहर 7संचाई nयवःथापन 7ड7भजन नं. २ 
राज#वराज, सoरDअ'तग9तको इलेिQशकल अपरेटर 
३ पद र ढ�पा २० पदको ःवीकृत दरब'दD 
रहेको र सो दरब'दDमा ५८ वष9 उमेर भएका 
सबै कम9चारDलाई अ7नवाय9 अवकाश Mदने र यसरD 
वा अ'य कारणले /रx हनेु पद ःवतः खारेज हनेु 
भनी सो 7नण9यमा नै उ�लेख भएको देिखयो । 
यी 7नवेदकह- सोहD ःवीकृत दरब'दDअ'तग9तका 
पदमा 7नयिुx भएको अवःथा देिखदँा 7नजह- ५८ 
वष9 उमेर हदका कारणले अवकाश ूाo गरेको 
अवःथामा पनुः 7नवyृ गरेको 7म7तदेिख सेवालाई 
7नर'तरता Mदन #वपuीको नाउँमा परमादेशको 
आदेश जारD ग/रपाऊँ भWे पनुरावेदकको 
पनुरावेदन िजक{र कानूनसAमत ्नदेिखने ।
इजलास अ7धकृतः /र'जा डंगोल
इ7त संवत ्२०७० साल मं7सर २७ गते रोज ५ शभुम ्।

५
मा.'या.ौी सशुीला काकf र मा.'या.ौी ूकाश 
वःती, ०६६-WO-११९२, उ@ूषेणयxु परमादेश,  
गोपाल बढुाथोक{समेत #व. ूधानम'ऽी तथा 
मि'ऽप/रष}को काया9लयसमेत 
 7नवेदकह-लाई ूसे काउि'सल 
ऐन, २०४८ को दफा ६(१)(घ) अ'तग9त 
7म7त २०६५।८।१६ गते म'ऽीःतरको 
7नण9यबमोिजम ूसे काउि'सल नेपालको सदःय 
पदमा 7नयिुx ग/रएको देिखयो । 7नवेदकह-को 
7नवेदनबमोिजम 7नजह-लाई चारवषs काय9काल 
नस#कँदै अवकाश Mदइयो भWे िजक{रतफ9  #वचार 
गदा9 यी 7नवेदकह-लाई 7म7त २०६७।१।२३ 
मा सो पदमा 7नयिुx पाएको अवःथा देिखदँा 
7नजह-लाई मका9 पनs अवःथाको #व�मानता 
देिखन आएन । 7नजह-को काय9काल चारवष9को 
भए प7न पदाव7ध समाo भई ूःततु /रट 7नवेदन 
7नंूयोिजत भइसकेको देिखदँा /रट 7नवेदन खारेज 
हनेु । 
इजलास अ7धकृतः /र'जा डंगोल
इ7त संवत ्२०७० साल मं7सर २५ गते रोज ३ शभुम ्।

६
मा.'या.ौी सशुीला काकf र मा.'या.ौी ूकाश 
वःती, २०६८ सालको /रट नं. ०६८-CI-
१०९६, 7नषधेा�ायxु परमादेश, सरेु'िकुमार 
बमा9 कुम�समेत #व. सकुुAबासी समःया समाधान 
आयोग, िज�ला स7म7त, बाँकेसमेत
 #क.नं. १०३ को ज�गा ऐलानी ज�गा 
रहेकोमा #ववाद देिखएन । बाँके िज�ला 
अदालतबाट दे.नं. १२२३ मा भएको फैसला 
अtययन गदा9 7नवेदकले अथ9 गरेजःतो नभई 
#क.नं. १०३ ऐलानी ज�गा भएबाट वादDको 
हक नप�ुने भ7नएको  देिख'छ । उx ऐलानी 
ज�गाको संरuण गनs वा आवँयक nयवःथा 
गनs दा#य@व नेपाल सरकारमा नी#हत रहेबाट 
यी 7नवेदकले उx ज�गाको नेपाल सरकार वा 
सAब: 7नकायले गनs ब'दोबःतीमा अ'यथा भWे 
वा चनुौती Mदने हका7धकार रहँदैन । जहाँसAम 
आ�नो 7नकास बाटो उx ज�गा #वतरण गदा9 
अव-: हनुजाने भWे 7नवेदकको कथन छ सोतफ9  
सAपूण9 #क.नं. १०३ #वतरण नै नहोस ्ज�गाधनी 
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ूमाणपूजा! #वतरण नै नहोस ्भ.े ूःततु म2ुाको 
माग दावीले 8नवेदनको औिच<य ःथा#पत गन! 
न8म?ने हुँदा Aरट 8नवेदन खारेज हनेु । 
इजलास अ8धकृतः AरJजा डंगोल
इ8त संवत ्२०७० साल मं8सर २७ गते रोज ५ शभुम ्।

 < यसै लगाउको २०६८ सालको Aरट 
नं. ०६८-CI-१०९७, 8नषधेा[ाय\ु 
परमादेश, राजेशकुमार बमा! #व. 
सकुु^बासी समःया समाधान आयोग 
िज?ला स8म8त, बाँकेसमेत

७
मा.Jया.ौी सशुीला काकa र मा.Jया.ौी ूकाश 
वःती, २०६८ सालको स.फौ.प.ुनं. ०६७-CR-
१२७५, कत!dय eयान, भरत चJद #व. नेपाल 
सरकार
 मतृक रामबहादरु डगौरा लेबर काम गरf 
घर फकh दै गदा! ू8तवादf भरत चJदसँग बाटोमा 
भेट भै सामाJय कुरामा वाद#ववाद भै ू8तवादf 
भरत चJदले मतृक रामबहादरु डगौराको कiटमा 
एक राउkड गोलf हानी घाइते बनाइएका र मतृक 
रामबहादरु डगौराको महाकालf अiल अःपतालमा 
उपचार हनु नसकl भारतको #प8लभीतमा उपचारकै 
बममा म<ृय ुभएको 8म8सल संलnन कागजातबाट                
देिखJछ । 8म8त २०६६।५।३० नै ू8तवादf 
भरत चJदको ःवाःqय परfrण ू8तवेदन 
हेदा! "Consumed alcohol" उ?लेख भएको 
देिखएबाट ू8तवादfले सो वारदात हुँदा मादक 
पदाथ! सेवन गरेको अवःथा देिखयो । घाइते 
रामबहादरु डगौराको घा जाँच केश फाराममा, 
"Lacerated wound perital region size (2X1) 
Inability to open eye, patient in state of coma" 
भ.े उ?लेख भएको देिखJछ । शव परfrण 
ू8तवेदनमा "Intracranial Haemorrhage"  को 
कारणबाट म<ृय ुभएको देिखJछ । 8नजले आफूले 
वारदात घटाई मतृकलाई नल कटुवा पेःतोलको 
अगा8डको भागले #हका!एको हुँ भनी यी ू8तवादf 
भरत चJद अ8धकारूाy अ8धकारf तथा अदालतमा 
समेत बयान गदा! सा8बती भई आफूले गरेको 
काय!लाई ःवीकार नै गरेको देिखदँा ू 8तवादf भरत 
चJदलाई मलुकुl ऐन, eयानस^बJधीको महलको 
१३ नं. को देहाय १ नं. बमोिजम सव!ःवस#हत 

जJमकैदको सजाय हनेु ।
इजलास अ8धकृतः AरJजा डंगोल
इ8त संवत ्२०७० साल मं8सर २६ गते रोज ४ शभुम ्।

८
मा.Jया.ौी सशुीला काकa र मा.Jया.ौी तक! राज 
भ|, म2ुा नं. ०६८-CR-०२५७, जबज!ःती करणी 
उ}ोग, कालfचरण मेहता #व. नेपाल सरकार
 ू8तवादfले ए~ासी मलाई झ^टf अ�ाई 
भ�ूमा लडाई जबज!ःती करणी गन� उ}ोग 
गर ्यो भ.े ू8तवादfउपरको #कटानी जाहेरfलाई 
जाहेरवालf पी8डतको मौकामा अनसुJधान 
अ8धकारfसमr dय\ गरf अदालतमा समेत 
प#ु� हनेु गरf बकपऽ गरेको पाइJछ । यसको 
अ8तAर\ वारदातःथलमा घ�चा मा8डन,ु हAरया, 
राता चरुाका टुबाह� बरामद हनु ु समेतका 
संघष!का िच�ह� देिखएको र मौकामा पी8डतले 
ूहार गरेको ह8तयारको चोटको खत ू8तवादfको 
हातमा रहेको हनुबुाट 8म8त २०६२।३।२७ 
मा  जबज!ःती करणीको उ}ोग भएको होइन भ.े 
ू8तवादfको िजकlरलाई माऽ 8म?ने देिखएन । 
जबज!ःती करणीको उ}ोगको वारदात भएप�ात ्
ू8तवादf फरार रहेको र प8छ अदालतमा 
उपिःथत भई गरेको इJकारf बयानलाई 8म8सल 
संलnन ःवतJऽ एवं वःत8ुन� ूमाणले प#ु� गरेको 
नदेिखदँा यी ू8तवादfले जाहेरवालf पी8डतलाई 
जबज!ःती करणीको उ}ोग गरेको हो भनी प#ु� 
हनेु ।
इजलास अ8धकृतः ूमेूसाद Jयौपाने
क^�यटुरः मिJदरा रानाभाट
इ8त संवत ्२०७० साल माघ ५ गते रोज १ शभुम ्।  

९
मा.Jया.ौी सशुीला काकa र मा.Jया.ौी तक! राज 
भ|, २०६८–CR–११०१, बJदfू<यrीकरण, 
मानबहादरु तामाङको हकमा रोजनी तामाङ #व. 
िचतवन रा#�य 8नकु� काया!लय, कसरासमेत
 सज!मीन मचु?ुकामा मानबहादरु घलानको 
जेलमा परf म<ृय ु भएको हो भ.े सनेुको हो, 
बाब ु इJिबहादरु हनु,् बाजेको नाम थाहा             
छैन । मानबहादरु घलान र मानबहादरु 
तामा� पथृक dयि\ हनु ् भनी लेखाई �दएको                
देिखJछ । सो मचु?ुकामा बःने dयि\ह�ले म2ुा 
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न. ७३ को म"ुाका ू %तवाद) मानबहादरु घलानको 
म1ृय ु भएको हो भनी ू6 लेखाउन सकेको                                             
छैन । मचु?ुकामा बःने AयिCहDले मानबहादरुको 
जेलमा म1ृय ु भएको हो भFे सनेुको हो भFे 
लेखाई Hदएका छन ्। सनेुको (Hear say) हो 
भFे कुरालाई %म%सल संलMन ःवतNऽ र वःत%ुनP 
ूमाण कागजातहDबाट कTटबUDपमा पTु6 हनु 
सकेको छैन । िचतवन राTWय %नकुX कायाYलय, 
कसराले गरेको फैसलाउपरको पनुरावेदनको 
\याद मानबहादरु घलान भFे मानबहादरु तामाङ 
ःवयंले बझुी सह) गरेको %म%त २०६८।७।४ 
को तामेल) \यादबाट देिखएको अवःथामा 1यःतो 
अप6ु मचु?ुकालाई ूमाणमा महण गनY न%म?ने ।  
इजलास अ%धकृतः ूमेूसाद Nयौपाने
क\kयटुरः गीता िघ%मरे
इ%त संवत ्२०७० साल माघ ५ गते रोज १ शभुम ्।  

१०
मा.Nया.ौी सशुीला काकp र मा.Nया.ौी 
qानेNिबहादरु काकp, ०६८-WO-०६६३, 
उ1ूषेण, म.ुस. गनu लआमीकुमार) ौेP Tव. 
कृंणदेवी ौेPसमेत
 शDु अदालतले %ड.एन.ए. पर)yणको 
ला%ग आदेश गदाY ूःततु म"ुामा वाद) कृंणदेवी 
र ू%तवाद) चतरुमान ौेPसँग पर)yण गनu नभई 
ौी काठमाड} िज?ला अदालतको संवत ् ०६५ 
सालको दे.नं. ५५१२ को अंश म"ुाको वाद) 
लआमी ौेPसँग चतरुमान ौेPको %ड.एन.ए. 
पर)yण गराउन आदेश भएको। लआमी ौेP ू ःततु 
म"ुामा वाद) ू%तवाद)समेत रहे भएको देिखदैँन। 
%नज लआमी ौेPले चतरुमान ौेPसमेतउपर दायर 
गरेको अंश चलन म"ुा तामेल)मा गई सकेप%छ 
उपरोC %ड.एन.ए. पर)yणको आदेश कायाYNवयन 
हनुस~ने अवःथासमेत देिखदैँन। अंशब�डाको 
२०, २१, २२ र २३ नं. बमोिजम ग�रने आदेश 
अथाYत ् तायदातीस\बNधी आदेश अNतकाYल)न 
आदेशस\म हो । यःतो आदेश म"ुामा अिNतम 
नभई उC आदेश फैसला हुँदा Tवचार हनुस~ने 
नै हुँदा यसलाई पूणYकाल)न, ःथायी ूकृ%तको वा 
फैसला भएसरहको माऽ सTकँदैन । तायदाती 
माMने आदेश भएप%छ प%न अदालतले थप ूमाण 
बझुी फैसला गनY कुनै कानूनले रोक लगाएको 

अवःथासमेत नदेिखने । 
शाखा अ%धकृतः तीथY भ�राई 
क\kयटुरः मिNदरा रानाभाट 
इ%त संवत ्२०७० साल मं%सर १६ गते रोज १ शभुम ्।

११
मा.Nया.ौी सशुीला काकp र मा.Nया.ौी 
qानेNिबहादरु काकp, ०६८-WO-०५९७, 
उ1ूषेण, त?ुसीमाया %स?पकारसमेत Tव. ह�रलाल 
%स?पकारसमेत 
 काशीलाल %सकम�ले २०४१।८।२२ 
गते र.नं. ३१२८ बाट Tवपyी ह�रलाल 
%स?पकारलाई Hदएको शेषप%छको बकसपऽमा 
�रट %नवेदकम�येकै ह�रफ�े िस?पकार साyी 
बसेको देिखएको %म%सल संलMन सो %लखतको 
ू%त%लTपबाट देिखNछ । शेषप%छको बकसपऽ 
Hदने काशीलाल %सकम� वःततुः यी %नवेदकहDको 
काका, ससरुा तथा काका बाजे भएको र %नजको 
म1ृयपु%छ %नजको आ�नो सNतती कोह) नभएको 
देिखएको साथै सो शेषप%छको बकसपऽ �रट 
%नवेदकहDले बदरसमेत गराउन नसकेको 
अवःथामा सोह) र.नं. ३१२८ कै शेषप%छको 
बकसपऽको आधारमा दावीको जMगामा रहेको 
काशीलालको मोह) हक %नजको म1ृयपु�ात ्
शेषप%छको बकसपऽ ूा� गनu Tवपyी ह�रलालको 
नाउँमा नामसार) गर) जMगाधनी ू माण पूजाY बनाई 
Hदन मालपोत कायाYलय, भCपरुमा पठाईHदने 
गर) भएको गठु� तहसील तथा खचY कायाYलय, 
भCपरुको २०६६।८।४ को %नणYयले 
%नवेदकहDको संवैधा%नक एवं कानूनूद� हकमा 
आघात परेको रहेछ भनी माF न%म?ने । 
 दावीको जMगामा %नवेदकहDको 
%नTवYवाद हक नदेिखनकुो अ%त�रC गठु� संःथान, 
केNि)य कायाYलयको %म%त २०६७।११।६ 
को %नणYयअनसुार %नवेदक हकबेहकतफY  जान 
नसकेको समेतका उ?लेिखत आधार ूमाणबाट 
%नवेदन मागअनसुारको आदेश जार) गनY %म?ने 
देिखएन । %नवेदकको ूःततु �रट %नवेदन खारेज 
हनेु । 
इजलास अ%धकृतः ह�रकृंण ौेP
क\kयटुर : मिNदरा रानाभाट
इ%त संवत ्२०७० साल पसु ९ गते रोज ३ शभुम ्।
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इजलास नं. ५

१
मा.%या.ौी ूकाश  वःती र मा.%या. ूा.डा.ौी 
भरतबहादरु काक7, ०६८-CI-०३९१, फैसला 
बदरसमेत, मBुनला चौधरF Gव. गोवरधन चौधरFसमेत
 वादF र ूBतवादFहJबीचमा नातामा 
Gववाद देिखदैँन । तर, OठठरF थJनीको कुनै 
शाखास%तान नभएको देिखएकोले Bनजको 
सSपिUको हकदार को हनेु भVे सSब%धमा Gवचार 
गरF BनणXय OदनपुनY देिख%छ । OठठरFको सSपिU 
नापी हुँदा Gफ[डबकुमै मBुनलालले लेखाई देखाई 
नापी गराएको देिखएको र मBुनलालले OठठरFलाई 
आफूले नै पालताल गरF Bनजको मृ̀ यपुBछ आफa ले 
काजGकbरयासमेत गरेको भनी Bलएको दावीलाई 
ूBतवादFहJले अ%यथा हो भनी ूBतवाद नगरेबाट 
ूBतवादFहJमाऽले OठठरFको सSपिU खाने आधार 
नदेिखने ।
 OठठरFको सSपिU GवBधवतJपमा 
गोवरधनले आfनो नाउँमा अपतुालF दताX गराएको 
नभई ूBतवादFहJबीचमा परेको अंश मhुामा सो 
OठठरFको नाउँको सSपिUलाई समेत तायदातीमा 
देखाई बiडा गरेको हो भनी ःपjसाथ सSपूणX 
kयहोरा खोलF ूःततु Gफराद परेको अवःथामा 
ूBतवादFहJ ू मेसखु, कुसमुलाल र गोवरधनबीचको 
अंश मhुाको फैसलाले अंिशयार नै नदेखाएका वादF 
मBुनलाललाई कुनै असर नै नगरेको भनी अ.बं. 
८६ नं. ले सो फैसला बदर नहनेु भनी उदयपरु 
िज[ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गनY गरF 
भएको पनुरावेदन अदालत, राजGवराजको फैसला 
%यायसlत ्देिखन नआउँदा उि[ट हनेु  ठहछX । 
अब OठठरF चौधरFको नाउँमा रहेको सSपिUमा 
वादFको समेत अंश हक लाnने नलाnने के हो? 
वादF ूBतवादFहJबीचको पःुतेवारF सSब%धमा 
समेत जे जो बpुनपछX सो बझुी फैसला गनुX भनी 
ूःततु मhुाका दबैु पrलाई ताbरख तोकs BमBसल 
पनुरावेदन अदालत, राजGवराजमा पठाई   Oदने ।
इजलास अBधकृतः यuूसाद आचायX
कSvयटुरः Gवदषुी रायमाझी
इBत संवत ्२०७० साल असोज ९ गते रोज ४ शभुम ्।

इजलास नं.६

१
मा.%या.ौी वै{नाथ उपा|याय र मा.%या.ूा.डा.ौी 
भरतबहादरु काक7, ०६६-CR-०११४, लागू 
औषध, नेपाल सरकार Gव. लोके%िबहादरु Bथ�
 ूBतवादF लोके%िबहादरु Bथ�ले लागू 
औषध गाँजा उ`पादन गरF कहाँ कसरF कGहले स�य 
गरेको हो र Bबबs Gवतरणको लाBग ओसारपसार 
गनX लगाएको हो भVे kयहोरा त�यय�ु ू माणबाट 
वादF नेपाल सरकारले ूमािणतJपमा पGुj गनX 
नसकs केवल गाँजासाथ पबाउ परेको अ%य 
६ जना ूBतवादFहJको पोलको आधारमा माऽ 
मhुा चलाएको देिख%छ । लागू औषध जःतो 
गSभीर ूकृBतको फौजदारF अपराधमा कसूरदार 
ठहर गनXको लाBग अBभय�ुका Gबयाकलाप र 
अपराधको बीचमा तादा`Sयता हनुपुदXछ र Bनजका 
GबयाकलापहJलाई मालाकारJपमा ूमाणहJले 
(chain of evidence) पGुj गरेको हनुपुदXछ । 
सहअBभय�ुको पोल एउटा ूमाण हनु स�दछ, 
तर पूणX ूमाण होइन । सहअBभय�ुको पोललाई 
ूमाणहJले पGुj गरेको हनुपुदXछ । ूःततु 
मhुामा सहअBभय�ुको पोलबाहेक अ%य ू माणहJ 
अBभयोग दावीकताXको तफX बाट पेश हनु सकेको 
देिखदैँन । फेbर यी ूBतवादF अ%य समयमा पBन 
लागू औषधको कारोवारF हनु ्भनेर  ूमाणसGहत 
भV सकेको अवःथा पBन देिखन आएन । 
यस अवःथामा ूBतवादF लोके%िबहादरु Bथ�ले 
अBभयोग दावीबमोिजमको कसूर गरेको पGुj हनु 
नसकेको हुँदा Bनजलाई अBभयोग माग दावीबाट 
सफाइ Oदने गरF Gवशेष  अदालत, काठमाड�बाट 
BमBत २०६६।२।७ मा भएको फैसला मनाBसब 
देिखदँा सदर हनेु ।
इजलास अBधकृतः चाणकमिण अयाXल
कSvयटुरः अBमरर� महजXन
इBत संवत ्२०७० साल मंBसर २३ गते रोज १ शभुम ्।

२
मा.%या.ौी वै{नाथ उपा|याय र मा.%या.ूा.डा.ौी 
भरतबहादरु काक7, ०६५-CR-०६७३, डाँका 
चोरF, Gवनोदबहादरु वलFसमेत Gव. नेपाल सरकार
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 ूःततु वारदातको स&पूण* अवःथाको 
-व.षेण गदा* मलुकु4 ऐन, चोर9को महलको ६ 
नं. डाँकाको वारदात नभई चोर9को ४ नं. को 
पCरभाषाDभऽ पनF गर9 जबज*ःती चोर9को वारदात 
देिखन आएको हुँदा ूःततु वारदातलाई जबज*ःती 
चोर9 कायम गनF गरेको तथा ूDतवाद9मOये भPुटे 
भRे देवबहादरु वल9लाई सफाइ Uदने गरेको 
पनुरावेदन अदालत, दाङको फैसला Dमलेकै 
देिखएको, ूDतवाद9मOये -वनोद वल9को हकमा 
-वचार गदा* Dनजको साथबाट तXकाल पबाउ पर9 
[. २,०००।- बरामद भएको देिखएको हुँदा 
सोह9 Dबगो कायम गर9 Dबगो [. २,०००।- 
को डेढ9 बढाई चोर9को १२ र १४(२) नं. 
बमोिजम [. ३०००।- जर9वाना र १ म-हना 
१५ Uदन कैद हनेु ठहर ्याएकोस&म पनुरावेदन 
अदालतको फैसला Dमलेकै देिखhछ । चोर9को 
१४(२) नं. बमोिजम जर9वानाबापत समेत कैद 
गनु*पनF हो होइन भRेतफ*  -वचार गदा* चोर9को 
१४ नं. को देहाय २ मा “जबज*ःती चोर9 गनFलाई 
यसै महलको १२ नं. बमोिजम हनेु सजायको 
डेढ9 बढाई सजाय गर9 जर9वानाबापतसमेत 
कैद गनु*पछ*” भRे jयवःथा भएको देिखhछ । 
ूDतवाद9लाई उk न&बरअनसुार डेढ9 बढाई कैद 
जर9वाना गरेको पनुरावेदन अदालतको फैसलाबाट 
देिखएकै छ, तर जर9वानाबापत कैद गनु*पनFमा सो 
भए गरेको उk फैसलाबाट नदेिखदँा सो हदमा 
चोर9को १४ नं. को २ को ऽ-ुट भएको देिखन 
आयो। तसथ* जर9वानाबापत कैद गनु*पनFमा सो 
नगर9 जर9वानाबापत माऽ गनF गरेको हदस&म 
पनुरावेदन अदालत, दाङको फैसला सो हदस&म 
ऽ-ुट भएकोले सोह9 हदस&म उिlट हनेु र 
ूDतवाद9लाई लागेको जर9वानाबापतसमेत कैद     
हनेु ।
इजलास अDधकृतः गेहेhिराज रेqमी
क&rयटुरः अDमररs महज*न
इDत संवत ्२०७० साल मंDसर २३ गते रोज १ शभुम ्।

एकल इजलास

मा.hया.ौी रामकुमार ूसाद शाह, ०७०-WO-
०४५९, उXूषेणDमिौत परमादेश, कणा*ल9 
हाउिजx ूा.Dल. -व. ूमोदकुमार नेपालसमेत

 Dनवेदकले &याद बदर गCरपाऊँ भनी दावी 
गरेको करारबमोिजम रकम Uदलाई भराई पाऊँ भRे 
मzुा सोभhदा अगावै DमDत २०६९।८।२१ मा 
दायर भई अदालतबाट DमDत २०६९।१०।१२ 
मा &याद तामेल भएको र घर}ार फेला नपरेकोले 
िजlला अदालत Dनयमावल9, २०५२ को Dनयम 
२२क बमोिजम DमDत २०६९।११।२९ मा 
गोरखापऽमा सूचना ूकाशन भई &याद तामेल 
भै ूDतवाद नगरेको अवःथामा सो मzुाको 
फैसला DमDत २०७०।२।१६ मा भैसकेको        
देिखhछ । यसर9 -फराद दता* हुँदा र &याद तामेल 
हुँदास&म ूDतवाद9को वतन पCरवत*न नभई मzुा 
फैसला DमDतभhदा पDछ संशोधन भएको वतनमा 
अदालतको &याद जार9 गन*स~ने अवःथा हुँदैन। 
पDछ संशोधन गCरएको वतन देखाई -फराद गन* र 
अदालतले &याद जार9 गनF अवःथा नहनेु ।
 Dनवेदकले ूःततु Cरटका -वप�ीह[ 
असीम राणा र ूमोदकुमार नेपाललाई ूDतवाद9 
बनाई काठमाड� िजlला अदालतमा DमDत 
२०७०।५।३० मा ०७०-CR-०७४० को 
फैसला बदर मzुाको -फराद Uदएको र सो मzुा 
हाल कारवाह9यkु अवःथामा रहेको देिखएको हुँदा 
नेपालको अhतCरम सं-वधानको धारा १०७(२) ले 
jयवःथा गरेअनसुार अक� उपचारको jयवःथा 
नभएको वा भए पDन सो उपचार अपया*� वा 
ूभावह9न रहेको भRे अवःथा देिखन आएन । 
Dनवेदकले साधारण अDधकार�ेऽअhतग*त उपचार 
Dलन काठमाड� िजlला अदालतमा -फराद Uदई 
राखेको अवःथामा असाधारण अDधकार�ेऽको 
माOयमबाट हःत�ेप गदा* काठमाड� िजlला 
अदालतमा चलेको मzुा ूभा-वत हनेु भएकोले 
ूःततु Cरटको रोहबाट Dनवेदन मागबमोिजमको 
आदेश जार9 गनु* उिचत र hयायसxत ्नहनेु । 
 Dनवेदकले दावी Dलएको करारबमोिजम 
रकम Uदलाई भराई पाऊँ भRे मzुाका ूDतवाद9 
कणा*ल9 हाउिजx ूा.Dल.ले करार गदा* उlलेख 
भएको वतन देखाई वाद9 असीम राणाले 
करारबमोिजमको रकम भराई पाऊँ भनी मzुा 
Uदएको र सोह9 वतनमा नै अदालतबाट इतलायनामा 
जार9 भई तामेल हुँदा घर}ार फेला नपरेको भनी 
िजlला अदालत Dनयमावल9, २०५२ को Dनयम 
२२क बमोिजम ूDतवाद9को नाउँमा ूDतवाद गन* 
आउन ुभनी सूचना ूकािशत भएको देिखदँा यसर9 
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करार �लखत र "फरादमा उ'लेख भएको वतनमा  
.याद तामेल भई फेला नपरेको अवःथामा 
कानूनबमोिजम रा"9य दै�नकमा सूचना ूकािशत 
गरेको देिखएकोले ू �तवाद नगर@ एकतफA फैसला 
भएको अवःथामा सनुवुाइको मौका नपाएको र 
ूाकृ�तक Fयायको �सGाFत"वपर@त भएको भH 
न�म'ने हनुाले �नवेदकले अ.बं. २०८ नं. बमोिजम 
Oदएको �नवेदनमा ू�तवाद@हPका नाउँको .याद 
बदर नहनेु गर@ काठमाडT िज'ला अदालत र 
पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेशबाट 
�नवेदकको संवैधा�नक एवं कानूनी हक हनन ्भएको 
भHे ूथम ["\मा नै देिखन नआएकोले तथा यी 
�नवेदकतफ] बाट उ^ फैसला बदर ग_रपाऊँ भनी 
"फराद पर@ सकेकोले तaकाल त'लो अदालतमा 
"वचाराधीन रहेको मbुाको �नण]य ू भा"वत हनेु गर@ 
यस अदालतबाट कुनै आदेश गन] न�म'ने।
इजलास अ�धकृतः "कशोर िघ�मरे
क.gयटुरः रामशरण �त�मि'सना
इ�त संवत ्२०७० साल माघ १३ गते रोज २ शभुम ्।

 < यसै ूकृ�तको ०७०-WO-०४५८, 
उaूषेण�मिौत परमादेश, कणा]ल@ 
हाउिजp ूा.�ल.को एकल शेयरधनी तथा 
सqालक क.पनीबाट अिrतयारूाs गर@ 
आtनो हकमा समेत भरतूसाद ढकाल 
"व. ूमोदकुमार नेपालसमेत  भएको 
मbुामा प�न यसैअनसुार आदेश भएको 
छ ।

पूण] इजलासमा पेश हनेु

मा.Fया.ौी �गर@श चFि लाल र मा.Fया.ौी 
xानेFिबहादरु काकA,  ०६१ सालको दे.प.ुनं. 
८५६९, दता] बदर हक कायम, पटु@ शेपा]समेत 
"व. नेपाल दूरसqार संःथान, सोलखु.ुबु
 अदालतबाट मbुामा �नण]य हुँदा वाद@ 
दावी प{ुने नप{ुने वा पनुरावेदन िजक|र प{ुने 
नप{ुने सFदभ]मा �नंकष]मा प{ुने भए प�न सो 
�नंकष]मा पगेुको आधारको "ववेचनास"हत सोह@ 
Oदन प~हPलाई सामाFयतया फैसलाको पूण] पाठ 
उपल�ध गराउन स"कएको हुँदैन । फैसलाको 
"वःततृ "ववरणस"हतको पूण] पाठ सोह@ फैसला 
भएको �म�तमा तयार नभए प�न प�छ फैसला 

तयार ग_रँदा सो मbुा फैसला भएकै Oदनको �म�त 
उ'लेख गर@ फैसला तयार भएको हFुछ। फैसलाको 
पूण] पाठ नहेर@कन सो फैसलामा उि'लिखत के 
कुन कुरामा मbुाका प~ले िच� नबझेुको हो 
वा फैसलामा के कुन ूमाणलाई नजरअFदाज 
ग_रएको रहेछ भनी �नंकष]मा प{ुनस�ने अवःथा 
प�न हुँदैन । यःतो अवःथामा मbुामा वा_रस हनेु 
�यि^ले फैसला सनुी पाएको कागज गर@ Oदएको 
कारणबाट प~को पनुरावेदन गन] पाउने नैस�ग]क 
हका�धकारमा समेत असर पन] स�ने ।
 पनुरावेदन गन� .यादको गणना गदा] 
मbुामा प~को वा_रसले फैसला सनुी पाए ँ भनी 
गर@ Oदएको कागज भएको �म�तबाटै गनु]पन� हो वा 
प~ले फैसलाको न�ल �लएको �म�तबाट गणना 
गनु]पन� हो भHे स.बFधमा यस अदालतबाट ू ःततु 
मbुामा पनुरावेदन दता] गन� भनी भएको �म�त 
२०५७।५।८ को एकल इजलासको आदेशलाई 
म�यनजर राखी "वचार गदा] ज"टलता उaपH हनु 
जानकुो साथसाथै यसै अदालतको इजलासहPबाट 
ू�तपादन भएका कानूनी �सGाFतहPमा समेत 
एकPपता कायम भएको नदेिखएकोले ूःततु 
"वषयलाई अFय मbुाहPको सFदभ]मा समेत 
एकPपता कायम गर@ एउटा �नि�त ् �नंकष]मा 
प{ुनपुन� देिखदँा मbुामा प~को ू�त�न�धaव गन� 
वा_रसले फैसला सनुी पाए ँ भनी गर@ Oदएको 
कागज वा �नजले �लएको ूमािणत न�ललाई 
नै सो वा_रस रा� े प~ले समेत फैसला सनुी 
पाएको वा न�ल �लएको �म�त कायम गनु]पन� 
हो वा मbुा फैसला भए सँगसँगै मbुाको लगत 
प�न क�ा हनेु हुँदा सो मbुामा प~को तफ] बाट 
रहेको वा_रसको है�सयतसमेत समाs हनेु हो भHे 
स.बFधमा �नराकरणको ला�ग यस अदालतको पूण] 
इजलासबाट �याrया भई एकPपता कायम हनु ु
मना�सब हनेु देिखएकोले ूःततु मbुाको संयु̂  
इजलासको दायर@को लगत क�ा गर@ सव��च 
अदालत �नयमावल@, २०४९ को �नयम ३(ख) र 
(घ) बमोिजम ूःततु मbुा पूण] इजलाससम~ पेश 
गनू] ।
इजलास अ�धकृतः फिणFि पराजलु@
क.gयटुरः स�बना अ�धकार@
इ�त संवत ्२०७० साल पसु १६ गते रोज ३ शभुम ्।

 < यसै लगाउको ०६४-CI-०९६९, दता] 
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बदर हक कायम, मोतीूसाद रानामगर 
*व. नेपाल दूरस2ार संःथान सोलखु8ुबकुो 
तफ: बाट अि>तयारूा? ऐ. संःथान केAिCय 
काया:लयका महाूबAधक चेतराज भHराई 
भएको मKुामा पLन यसैअनसुार आदेश 
भएको छ ।

अAतRरम आदेश

१
मा.Aया.ौी तक: राज भH, ०७०-WO-०५९३, 
उ\ूषेणसमेत,  जगदCशूसाद यादव *व. ौी 
लोकसेवा आयोग, केAिCय काया:लयसमेत
 Lनवेदकको मागबमोिजम अAतRरम आदेश 
स8बAधमा *वचार गरC हेदा: नेपाल ःवाः_य सेवा 
ऐन, २०५३ को पRरaछेद ३ ःवाः_य सेवामा 
पदपूLत:स8बAधी दफा ८ को उपदफा ३ मा “खcुला 
ूLतयोLगताdारा पूLत: हनेु कुनै तहको पदमा समान 
तहका कुनै कम:चारCले \यःतो परCeाको लाLग 
Lनधा:Rरत योfयता पूरा गरेको भएमा Lनजसमेत 
सो परCeामा सामेल हनु सgनेछ” भनी hयवःथा 
भैरहेको देिखनाले लोकसेवा आयोगको LमLत 
२०७०।१०।०९ को Lनण:य hयहोरा उi 
कानूनी hयवःथाअनकूुल भए गरेको नदेिखदँा यो 

Lनवेदनको टुkो नलागेस8म लोकसेवा आयोगको 
उi LमLत २०७०।१०।९ को Lनण:य 
काया:Aवयन नगनु:, नगराउन ु भनी *वपeीहlको 
नाममा अAतRरम आदेश जारC हनेु ।
इLत संवत ्२०७० साल फागनु ११ गते रोज १ शभुम ्। 

२
मा.Aया.ौी तक: राज भH, ०७०-WO-०५८९, 
उ\ूषेणसमेत, रामचAि LसवाकोटC *व. ू धानमAऽी 
तथा मिAऽपRरषpको काया:लयसमेत 
 Lनवेदकको मागबमोिजम अAतRरम आदेश 
जारC हनेु नहनेु स8बAधमा *वचार गदा: िच*क\सा 
*वqान रा*rय ूLतsानको LमLत २०७०।७।६ 
को पऽसाथ संलfन मेLडकल बोड:को LसफाRरश 
तथा ूधानमAऽी तथा मिAऽपRरषpको काया:लय, 
च.नं. २०४१ LमLत ०७०।१०।१५ को 
सा*वक काया:लयमै कामकाज गनw hयवःथाको 
लाLग आवँयक काया:थ: भyे पऽको LमLसल 
संलfन फोटो ूLतLल*पसमेतको आधारमा स*ुवधा 
सAतलुनको z*{ले यो Lनवेदनको अिAतम टुkो 
नलागेस8म LमLत २०७०।५।२३ को Lनण:यका 
साथै ौम *वभागबाट LमLत २०७०।१०।१९ 
देिख लागू हनेु गरC गRरएको रमानापऽ काया:Aवयन 
नगनु:, नगराउन ु भनी *वपeीहlका नाममा 
अAतRरम आदेश जारC हनेु ।
इLत संवत ्२०७० साल फागनु ११ गते रोज १ शभुम ्। 

 


