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कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी राजन बा तोला
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ना.स.ु ी ल मण िव.क.
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लय सहयोगी ी कृ णबहादरु े
कायालय सहयोगी ी ेमलाल महजन

भाषािवद् : उप ा. ी रामच फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
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बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
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ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
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बक
ु बाइ डर ी अ युत साद सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी मोित चौधरी

िब शाखामा कायरत
कायरत् ् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
संवैवधै ािनक इजलास
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संयु इजलास
१४
इजलास नं. १
६
इजलास नं. २
६
इजलास नं. ३
११
इजलास नं. ४
२
इजलास नं. ५
२
इजलास नं. ६
३
इजलास नं. ७
३
इजलास नं. ८
१
एकल इजलास
२
ज मा
६१

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

िनणयह को सारसङ् ह
िवषयगत आधारमा
वग कृत

एघार ख ड पु तकह िब मा छन् ।
मू य .५,५००।पाइने ठाउँ
 नेपाल कानून पि का िब क , सव च अदालत
 यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल
 सव च अदालत बार एसोिसएसन, नेबाए भवन

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु िे टन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बल
ु िे टन २०७३, असार – १, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह एवम् अ य याियक
िनकायह का कामकारवाहीसँग सेवा ाहीह को कुनै गनु ासो, उजरु ी र
सझ
ु ाव भए सव च अदालत, धान यायाधीशको िनजी सिचवालयमा
रहेको

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठेगाना

cjs@supremecourt.gov.np
मा स पक गन सिकने छ ।

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना
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िवषय
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संवैधािनक इजलास
1.

2.

3.

उ ेषण /
परमादेश
उ ेषण
उ ेषण /
परमादेश

गणेशराज राईसमेत २८ जना िव.

4.

5.

6.

7.

8.

यान
कत य

कायालयसमेत

10.

यान
कत य
यान
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यान
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मि प रषदको
् कायालयसमेत
डा.

सश

उ ेषण योजना तथा िनमाण म ालय,

सािव ी े िव. धानम ी तथा
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रामधनी चौधरी िव. म य े ीय
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11.

च का त
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नेपाल सरकार िव. हकबहादरु

13.
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ु ा छा

14.

यान डाँका गोले
कत य

परमादेश

धानम ी तथा मि प रषदक
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संयु इजलास
कत य
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नेपाल सरकार िव. रामे े ी भ ने
15.

रामच सवु ेदी
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उ ेषण / गृह म ालय िव. मदन थापासमेत
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े
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ि भवु न िव िव ालय, िकितपरु ,
काठमाड समेत
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27.

उ ेषण / िशव भारती िव. िज ला शासन
परमादेश कायालय, बाँकेसमेत
( ास
स पि

इजलास नं. ३

बोगटी

28.

नेपाल सरकार िव. याम मड
29.

शु ीकरण
इजलास नं. २

22.

हाल

३३-३८

दगु ाद जोशी िव. रामच भ

30.

सािबक दता
बदर

िव कमासमेत
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24.
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31.
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िनणय
बदर

समेत
ितपिू त
रकमसमेत
िदलाई भराइ
पाउँ

रहजनी चोरी
25.

३८-४४

हेमराज सवु ेदीसमेत
राजकुमार नेपालीसमेत

िव.

लगानी सवु ासकुमार सराफ िव. टेिफन
सरु ि त गरी डुिजङ (Mr. Steffen Duzik)
काननू
समेत
बमोिजमको

िलखत दता सङ् गीता िव कमा िव. िशवचरण
23.

अपराध
(रा य
िव लव)

रसवत)
21.

यान

नेपाल सरकार िव. बाबरु ाम
प रयारसमेत

रा य नेपाल सरकार िव. डा. िसके
िव को राउत भ ने च का त राउत

ल मी दङ् गाल िव. कारागार

ाचार नेपाल सरकार िव. भपु बहादरु
20.

कत य

लागु औषध गणेशबहादरु गु ङ िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
ii

झु ा िववरण अि न साद अयालसमेत िव.
देखाई ा

नगरो मख
ु

गाउँ

इजलास नं. ५

िवकास
39.

गरेको ज गा सिमितको कायालय, राजापरु
32.

जफत गरी बिदया
40.

िब
िवतरण

34.

35.

36.

41.

खैरो िहरोइन नेपाल सरकार
चोरी

िव. नेपाल सरकार

कत य

सानक
ु ा छा िघिसङ िव. नेपाल

पौडेल

िव.

उपा याय

पौडेलसमेत

42.

सरकार

अवहेलना हाडासमेत

यान

४७-५०

उ ेषण श भु साद

उ ेषण /
परमादेश

अदालतको अिनलकुमार पोखरेल िव. िव दा

कत य

नेपाल सरकार िव. शाि त

यानसमेत अिधकारी

जबरज ती सोनी भ ने शैले कुमार सोनी

यान

नेपाल सरकार

भवानीकुमारी

43.

४४-४५

िखमलाल भ ने िखमबहादरु

उ ेषण /
परमादेश

च बहादरु चौधरीसमेत िव.
िज ला वन कायालय, मक
ु ाम
गल
ु रया बिदयासमेत
बिदयासमेत क लु था समेत िव.
िज ला वन कायालय, मक
ु ाम
गल
ु रया

इजलास नं.७

िव.क. िव. नेपाल सरकार

लागु औषध िविपन बत ला िव. नेपाल सरकार
38.

कत य

लागु औषध रिवन भ ने लमु डी काक िव.

इजलास नं. ४
37.

यान

ड बरबहादरु राउतसमेत िव.

इजलास नं. ६

ग रपाऊँ
33.

कत य

४६-४७

44.

(बुि नफिफन

र

45.

डाइजेपाम)
iii

५०-५१

उ ेषण / मिु नलाल चौधरी िव. कृ िष िवकास
परमादेश म ालयसमेत
अदालतको मिु नलाल चौधरी िव. कृ िष िवकास
अवहेलना म ालय

इजलास नं.८
46.

घरबाट

िवजयकुमार

खरेल

अवहेलनामा अिधव ा
सजाय

लुइटँ ेलसमेत िव.

तथा

मि प रषदको
्

कायालयसमेत

िव.

उठाई पाउँ िकरणकुमारी थापा
एकल इजलास

47.

ग रपाउँ

५१

संिवधानसँग अिधव ा रोशनकुमार झासमेत
५१-५२

48.

अन तराज

बािझएको िव.

iv

तथा

कानून बदर मि प रषदको
् कायालयसमेत
ग रपाऊँ

धानम ी

धानम ी

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, असार - १
हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) को
सेवा गणनासँग अ तरस ब ध रहेको िनयम १२७(४)
संवैधािनक इजलास
(घ) को ३० वष सेवा अविधका िवषयमा भने चनु ौती
िदएको देिखँदनै । मागबमोिजम सेवा गणनास ब धी
१
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी िगरीश िनयम १४०(१) को यव था अमा य र बदर भएमा
च लाल, मा. या. ी सुशीला काक , मा. या. ी ित थापन िनयमको अभाव भई सेवा अविध गणना
बै नाथ उपा याय र मा. या. ी गोपाल पराजुली, हन नस ने, सेवा अविध गणना हन नस ने भएपिछ
०७२-WO-०२९४, उ ेषण/परमादेश, गणेशराज अवकाश िमित कायम गन नसिकने ज ता आधारको
राईसमेत २८ जना िव. धानम ी तथा मि प रषद्को अभाव हन गई शू य अव था िसजना हने हनाले
सेवाको गठन र शासनमा नै ग भीर संकट उ प न
कायालयसमेत
िनवेदकह ले चुनौती िदएको हरी हने देिखएकोले िनयम १४०(१) को यव था
िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१) को यव था यथाि थितमा बदर गन िम ने नदेिखने ।
हरी संगठनिभ सेवा वेश ग रसके को
मागअनु प ार भदेिख नै अमा य र बदर भएको
ख डमा सेवा अविध गणना गनलगायत अवकाश नाताले संगठनमा गरेको सेवाको गणना गन कुरा
िमित किहले कायम हने भ ने ज ता अ य आधारको वाभािवक मा नपु न ह छ । सेवा वेश गरेको नाताले
अभावमा शू य अव था िसजना हने हनाले सेवाको िनवृि भरण, उपदानलगायत अ य सुिवधाह ा
गठन र शासनमा नै ग भीर संकट उ प न हन जाने हने कुरासँग स ब ध हन आउँछ । यसैिबच कानूनले
ि थित िसजना हन स छ । मागबमोिजम िनयम िनधारण गरेको उमेरको हदिभ खु ला ित पधा मक
१४०(१) को यव था खारेज भएमा ित थापनको आधारमा कुनै उप लो तह हािसल गरेको कारणले
िनयमको अभावमा पन जाने असरको बारेमा बेवा ता मा पूव सेवालाई टुटाउनु पन खास कारण देिखँदैन ।
गन िम ने पिन देिखँदैन । कुनै कानूनको कुनै ावधान जहाँस म मािथ लो तहमा बढी अविध काम गन मौका
हािसल गन पाउने िहसाबले खु ला ितयोिगताबाट
संिवधानसँग बािझएको वा संिवधानबमोिजमको द
हकमा िवरोध पन जाने अव थामा संिवधानको धारा ा गरेको मािथ लो पदबाट सेवा गणना गन मागको
१३३ (१) बमोिजम अिधकार े हण गरी कानून कुरा छ, सो सबैको हकमा बराबर आकिषत हने कुरा
बदर गन सिकने भए पिन भैरहेको कानून ित थापन देिखँदैन । सेवािभ बाट खास समूहको िहत भािवत
गरी नयाँ कानूनको िनमाण गन कुरामा यस इजलासको हने रहेछ भने पिन सवस मत पमा लागू हने कानूनी
अिधकारको िवषय रहँदैन । िवधाियकाले नै िवधायन यव थालाई असंवैधािनक भ न िम ने हँदैन ।
िनमाण गनु पदछ भ ने कुरा सविविदत नै छ । तसथ यसको अित र सेवािभ वेश ग रसके पिछ खु ला
िनयम १४०(१) को यव था यथाि थितमा बदर गरी ितयोिगतामा भाग िलई हरी कमचारीको हैिसयतमा
कुनै लाभ वा सिु वधा हण गरेको कुरा पिन सेवाको
शू य अव था िसजना गन िम ने नदेिखने ।
सािबक हरी िनयमावली, २०४९ को पृ भूिममा जोिड छ भने यो थप को िवषय ब न
िनयम ११० मा भएको सेवा गणनालाई िनर तरता जाने ।
हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम
िदएको हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम १४०(१)
को यव थालाई यी िनवेदकह ले चुनौती िदए पिन १४०(१) को यव था नेपालको संिवधानको धारा
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१८ को यव थािवपरीत छ भनी िनवेदकह ले (ने.का.प.२०७१, अङ् क वैशाख, िन.नं.९०९९)
दशाएका छन् । उ िनयमको यव थाले संिवधानको मा सेवाको सतह स ब धी सारवान यव था
धारा १८ को यव थािवपरीत हने प रि थितको लािग ऐनमा नै समावेश गनु भनी यस अदालतबाट िमित
िवशेष यव था गरेको छ छै न भ ने पिन िवचारणीय २०७०।१२।२० मा नेपाल सरकारको नाममा
छ । िनयम १४०(१) को यव था हरी सेवािभ िनदशना मक आदेश जारी भएको भए पिन सोअनस
ु ार
सेवारत हरी कमचारीह को हकमा सवस मत हालस म नगरी राखेको तफ सरकारको यानाकषण
पमा लागू हने यव था भएकोले धम, वण, िलङ् ग, गराउने ।
हरीको यो यता, छनौट ि या, अवकाश,
जात, जाित, भाषालगायत कुनै आधारमा भेदभाव गन
खालको देिखँदैन । कुनै वगलाई लि त गरी उ िनयम सेवाको गणनाज ता िवषय सेवास ब धी कानूनको
बनेको भ ने पिन देिखँदैन । धारा १८ का यव थासँग सारभूत यव था हनाले सारभतू यव थाह लाई
प पमा बािझने गरी िनयम १४०(१) को यव था हरी ऐनको िनि त अिधकारअ तगत बाहेक
यायोिजत िवधायनको अंश बनाउनसमेत निम ने
बनाई लागू गरेको भ न सिकने िनि त आधारको
अभावमा उ िनयम बदर गन िम ने नदेिखँदा तुत हनाले उपयु बमोिजम गन गराउनका लािग समेत
सरकारको नाममा िनदशन िदने ।
रट िनवेदन खारेज हने ।
कितपय हरी कमचारीले हरी हनक
ु ो इजलास अिधकृ तह : िव नाथ भ राई, राम साद
कारणले सेवाको अ य पदमा ित पधा गन उमेर हदको ब याल
क यटु र : रामशरण ितिम सीना
छुट उपभोग गन नपरी अ खु ला ित पध वा अ
सेवाबाट हरीमा ित पधा गन समूह सरहको अव था इित संवत् २०७२ साल पस
ु १७ गते रोज ६ शुभम् ।
२
रहेर पिन खु ला ित पध को छनौट पूव हरी सेवामा
रहेको स बि धत उ मेदवारले इ छा नगदा नगद पिन स. . या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला
सेवा जोिडने यव थाबाट के ही असर परेको अव था काक , मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या.
हन स छ । तसथ सेवाको आव यकता, हरी सेवामा ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
रहेर खु ला ित पधा गरी छनौट भएको उ मेदवारको िम , ०६८-WS-००२९, उ ेषण, सािव ी े िव.
वा छनीयता, हरीबाहेक अ य े बाट ित पधा धानम ी तथा मि प रषदको
् कायालयसमेत
सािबक र हाल चिलत संिवधानमा
गरी छनौट हनेह को स दभमा िनजह ले ा गन
तल
ु ना गदा
ु ना मक लाभ वा दािय वको ि थित, जुन ोतबाट माफ स ब धमा भएको यव थाको तल
आएको भए पिन सेवा वेशपिछ संगठनले िनजह सँग सािबकमा मि प रषद्को िसफा रसमा य तो
गनपन
व छ यवहार ज ता कुरालाई यानमा अिधकार योग हने यव था भएकोमा हाल कसको
ु
राखेर सेवा गणनाको स ब धमा हरी ऐनले नै खास िसफा रसमा रा पितबाट सो अिधकारको योग हने
िनि त र भरपद यव था गनु उिचत देिखने हनाले हो भ ने कुरा उ लेख भएको देिखएन । तर हाल चिलत
नीितगत पमा प यव था हरी ऐनमा नै समावेश संिवधानको धारा ६६ को उपधारा (२) मा संिवधान र
संघीय कानूनबमोिजम कुनै िनकाय वा पदािधकारीको
गन नेपाल सरकारको नाममा िनदशन गन ।
िनवेदक मदनबहादरु खड् का र िवप ी नेपाल िसफा रसमा ग रने भनी िकटानीसाथ यव था भएको
सरकार भएको २०६९ सालको रट नं. ००११ बाहेक अ य जनु सक
ु ै काय मि प रषद्को िसफा रस
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र स मितबाट हने यव था रहेको देिखँदा रा पितले लोकत को अि त व समा भएको स झनु पन ।
संिवधान, कानून र यायका मा य
कसैको िसफा रसिबना संवैधािनक काय स पादन
िस ा तभ दा बािहर गई याियक अिधकार योग
गनस ने अव था देिखँदैन । साथै सािबकमा उ
अिधकारको योग के कसरी हने हो भ ने स ब धमा हन नस ने कुराको सिु नि तता नेपालको अ त रम
कुनै कुरा उ लेख नभएकोमा हालको संवैधािनक संिवधानको धारा १०० र हालको नेपालको
ावधानअनुसार कानूनबमोिजम मा सो अिधकार संिवधानको धारा १२६ ले याभूत गरेको छ ।
योग हनपु न देिख छ । यसबाट हालको प रवितत यसैले याियक ि या सबैको लािग समान, िन प ,
संवैधािनक स दभमा माफ स ब धी छु ै कानूनको पारदश , िनि त, अनुमानयो य र पहँचयो य रहेको
अभावमा सो संवैधािनक यव था ि याशील हनस ने ह छ । पा भ दा वृि र घटना वा िवषयव तु के ीत
रहनु याियक ि याको िवशेषता हो । मनोगत आवेग र
अव था नै नदेिखने ।
माफ िदने अिधकारको योग अिनयि त, संवेगभ दा पथृ क रही व तुिन िव ेषणबाट िन कषमा
अप रिमत र वे छाचारी ढङ् गबाट हनस ने कुराको पु ने ि याबाटै याय ित नाग रकको िव ास िट ने ।
अदालतबाट अि तम भएको फै सला
प रक पना गन सिक न । संिवधानबमोिजम स पादन
ग रने जुनसक
ु ै कायह मा संिवधानवादका आधारभूत काया वयनको सिु नि तता याियक ि याको अक
िस ा त र मू य मा यताह लाई अनुसरण गन पन मह वपूण पाटो हो । अदालतबाट फै सला भैरहने तर
ह छ । यसमा पिन अदालतको अि तम फै सलाबाट अनेक बहानामा यसको काया वयन नहने हो भने
ठहरेको द ड सजायलाई माफ िदनेज तो ग भीर अदालतको उपि थित र याियक ि याको औिच य
िवषयमा िवशेषािधकार योग गदा यादै सचेत र रहँदैन । त काल चिलत नेपालको अ त रम संिवधान,
स वेदनशील ब नु पदछ । कानून र यायका मा य २०६३ को धारा ११६ र हाल चिलत नेपालको
िस ा तह को िकि चत मा पिन उपे ा गरी माफ को संिवधानको धारा १२६ को उपधारा (२) तथा धारा
१२८ को उपधारा (४) ले फै सला काया वयनको
अिधकार योग हन नस ने ।
याियक र कायकारी कायिबच संिवधानतः संवैधािनक सिु नि तता खोिजने ।
सामा य नाग रकले अदालतको अि तम
आधारभतू िभ नता रहेको ह छ । कुनै पिन कसरु को
आरोप लागेको यि दोषी हो वा होइन भनी ठहर गन फै सलाबमोिजम ठहर भएको सजाय भु ान गनपन
ु तर
र दोषी ठह रएको अव थामा िनजलाई हने द ड सजाय उ च शासक, राजनीितक दलका नेता, सभासद वा
िनधारण गन कुरा पूणतः याियक अिधकार े िभ को म ीलाई सो गन नपन छुट ह छ भ ने हो भने घोर
िवषय हो । यसको योग रा यको वत याियक असमानताको ि थित िसजना भई कानूनी रा यको
िनकायबाहेक अ य बाट हन स दैन । फै सला उपहास मा हन पु दछ । यसबाट ठुलालाई चैन र
अि तमताको िस ा त (Finality of the judgment) सानालाई ऐन भ ने लोकोि च रताथ ब न पु दछ र
अनस
ु ार अदालतबाट भएको फै सलाको अ तव तिु भ समाज पनु ः मा धके िल छ । य तो असमान र
वेश गरी रा यका अ य िनकाय वा पदािधकारीबाट भेदभावपूण अव थालाई ो सािहत ग ररहँदा यायपूण
पनु रावेदन सनु े जसरी जाँ न र पनु रावलोकन गरी समाज िनमाणको जग नै भ कन स नेतफ स बि धत
अ यथा गन िम दैन । य तो अ यासलाई वैधता िदन सबै स वेदनशील ब नुपन ।
व ततु ः याय स पादन मानवीय काय
खोिज छ भने याियक वत ता, िविधको शासन र
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हो । मानवीय काय भएको हँदा याय स पादन सदैव हने कानूनी यव था ग र छ भने पिन कायपािलकाको
िु टरिहत भैरह छ वा यसमा सधु ारको कुनै गु जाइस सहयोगिवना यो स भव हन स दैन । संिवधानको
नै रहँदैन भ न खोिजएको होइन । तर य तो स भािवत संर क र पालनकताको पमा रहेको रा मख
ु बाट
िु ट यूनीकरण वा िनराकरण अ य बाट खो ने नभई संिवधान र कानूनबमोिजम अदालतबाट भएको
फै सलाले ठहर भएको सजाय कानूनी आधारबेगर
याियक प ितअ तगत नै रही खो नपु न ।
अदालतको तहगत संरचना र पनु रावेदन माफ हन नस ने ।
याियक ि यामाफत् चिलत फौजदारी
सु ने खिचलो प ित याय स पादनमा रहन जाने िु ट
स याउने योजनकै लािग हन् भ ने कुरा बोधग य नै कानून उ लङ् घन गन यि लाई कानूनबमोिजम
छ । न भने तहतह याियक संरचना खडा गरी एउटै दि डत गनु रा यको िनयिमत काय वा दािय व
मु ाको पटकपटक सनु वु ाई ग ररहनु पन लामो र हो । तर संिवधानमा यव था रहेकै भए पिन सजाय
झ झिटलो ि याको औिच य सािबत गन सिक न । माफ िदने िवषय दल
ु भ प रि थितमा योग हनस ने
यसैले वत र स म यायपािलका, िविधको शासन अपवादा मक ावधान मा ै हो । यो भेदलाई रा यका
र उ रदायी एवम् गितशील लोकत (Functional िज मेवार िनकायमा रहने पदािधकारीले हे का
democracy) भएको मल
ु ुकमा तहतह हँदै अि तम रा नैपन ह छ । िवशेष प रि थितमा यादै सजग,
भएको फै सला काया वयनमा रा यकै तफबाट संयिमत र िज मेवार पमा योग हनपु न य तो
अपवािदत िवषयलाई मूलज तो ठानी कसरु दारलाई
यावधान खडा गन निम ने ।
रा पितको काम, कत य र अिधकार दि डत गनपन
ु रा यको मु य दािय व नै अ यथा गन
तथा कायकारी अिधकारको योगस ब धी दवु ै यास ग र छ भने याियक सि यता अपेि त हने ।
के क ता कसरु मा माफ िदन िम ने हो र
यव थालाई अिनयि त नराखी संिवधान र
कानूनको अधीन रािखएको कुरा मरणीय छ । के क ता कसरु मा माफ िदन निम ने हो भ ने प
रा यका िनकाय वा पदािधकारीह लाई संिवधान यव थासिहतको कानून ब नपु न ह छ । साथै के
र कानूनको अिधन थ रा ने प ित िविधको शासन क तो अव था र प रि थितको िव मानतामा माफ को
र संिवधानवादको आधार त भ पिन हो । यसको लािग कारवाही चलाउन पाउने हो भ ने आधारह
उपे ा रा यको जनु सक
ु ै पदमा बसेको पदािधकारी पिन काननू मा नै यवि थत हनपु न ।
भिव यमा ब ने माफ स ब धी कानून पिन
होस् वा ज तोसक
ु ै अिधकार स प न िनकाय होस्
गन िम दैन । अझ राि य एकताको ितकको पमा संिवधानले अंिगकार गरेको िविधको शासन र यायका
रहेको रा पितलाई त संिवधानको पालना र संर ण मा य िस ा तिवपरीत हन स दैन । जसरी कुनै पिन
गन गु र दािय वसमेत संिवधानले सुि पएको हँदा यि लाई कसरु दार घोिषत गरी सजाय िदने कुरा
य तो स मािनत सं थाबाट संिवधानिवपरीतको कुनै कानून र थािपत याियक मा यताअनु प मा हन
स दछ यसरी नै ठहर भएको सजाय अ यथा गन
काय हने क पनास म पिन गन निम ने ।
अदालतबाट भएको फै सला काया वयन िवषय पिन कानून र यायका मा य िस ा तभ दा
गन िवषय कायकारी वा शासक य हो । अदालतबाट बािहर गई खो न िम दैन । कुनै अमक
ु दलको सद य
भएको फै सलाको काया वयन रा यको कायकारी हनु वा कुनै हैिसयत वा भूिमकामा रहनु याियक
अङ् गले गनुपदछ । अदालतबाटै फै सला काया यन ि यालाई िव थापन गन, द डलाई यूनीकरण गन
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िवप ीह का नाममा िनदशना मक आदेशसमेत जारी
वा माफ िदने आधार ब न नस ने ।
िनवेिदकाका भाई भवु न भ ने उ जनकुमार हने ।
े लाई ह या गरेको कसरु ठहरी यस अदालतबाट इजलास अिधकृ तः िव नाथ भ राई र राम साद
सव वसिहत ज मकै दको सजाय तोिकएका बालकृ ण ब याल
ढुंगेलका स ब धमा मािथ उि लिखत कुनै पिन आधार क यटु र: रामशरण ितिमि सना र िवके श गुरागाई
इित संवत् २०७२ साल पुस २३ गते रोज ६ शभु म् ।
वा अव थाको िव मानता रहेको पाइँदनै । िनज उ
फै सला हँदाका अव थामा संिवधान सभाको सद य यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
रहेको भ ने देिख छ । रा यको मह वपूण िनकायको आदेश भएका छन्:
०६७-WO-०३८९, उ ेषण / परमादेश,
िज मेवार पदमा आिसन भएको यि ले अदालतको
मोदकुमार झा िव. रा पितको
अि तम फै सला ित स मान देखाई त काल
कायालयसमेत
आ मसमपण गनपनमा
सावजिनक पद र हैिसयतको
ु
०६७-WO-११४८, उ ेषण, सािव ी े
आडमा रा यकै अक िनकायको खल
ु ेआम पमा उपे ा
िव. बालकृ ण ढुंगेलसमेत
गरी िहँडनु उिचत मा न सिक न । अदालतको फै सला
३
वीकार गरी आ मसमपण नगन यि का स ब धमा
कानून बनाएरसमेत रा यले सजाय माफ को कारवाही स. . या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला
काक , मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या.
अिघ बढाउन निम ने ।
ी गोपाल पराजल
राजनीितक पवू ा हबाट मु ा चलाइएको भ ने
ु ी र मा. या. ी ओम काश िम ,
गोश्वारा र अमूत आधार िलई बालकृ ण ढुंगेललाई ०६९-WO-०९७६, उ ेषण / परमादेश, अिधव ा
अदालतबाट ठहर भएको सजाय माफ को लािग डा. च का त वालीसमेत िव. रा पितको
रा पितसम िसफा रस गन गरी िवप ी नेपाल कायालयसमेत
सरकारको मि प रषद्बाट िमित २०६८।७।२२ को
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी सुशीला
िनणय र सोसँग स बि धत स पूण काम कारवाहीह
मािथ करण करणमा ग रएको िव ेषणका आधारमा काक को राय
संिवधान गितशील द तावेज हो ।
त काल बहाल रहेको नेपालको अ त रम संिवधान,
२०६३ को धारा १३, २४, १०० र १५१ िवपरीत गितशीलताबाटै यसले दीघ जीवन ा गरेको ह छ ।
भई सोही कृ ितको यव था ग रएको हाल चिलत समाजको आव यकता, नाग रकको चाहना र समयको
नेपालको संिवधानको मशः धारा १८, २०, १२६ मागअनस
ु ारको समसामियक सधु ार वा संशोधनमाफत
र २७६ बमोिजम कायम रहन स ने नदेिखएको हने प रवतनबाट संिवधानले दीघ जीवन ा गदछ ।
हँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश ारा प रवतनको मागलाई स बोधन गन नस ने संिवधानको
बदर हनक
ु ो साथै नेपालको संिवधानको धारा २७६ आयु अपेि त पमा छोटो हने ।
यथाथमा बाधा अड् काउ फुकाउने ावधान
बमोिजमको कानून िनमाण नभएस म अदालतको
अि तम फै सलाबाट ठहर भएको सजाय माफ िदन संिवधानको िनयिमत यव था र पिहलो रोजाई भने
िम ने ि थित नदेिखएकोले कानून नबनेस म यस होइन । य तै संिवधान काया वयनको ममा सधै ँ
कारको िसफा रस वा िनणय नगनु नगराउनु भनी अपे ा ग रने िवषय पिन बाधा अड् काउको योग
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लािग बाधा अड् काउ फुकाउने अिधकारको योग
होइन । सामा यतः संिवधानको ि याशीलता अव
भएको िवषम अव थामा संवैधािनक यव था ग रने कुरा संिवधानस मत हन स ै न । बाधा अड् काउ
त काललाई सचु ा गराउने संवैधािनक सरु ा कवच फुकाउने गरी छनोट ग रने िवक पसमेत संवैधािनक
(Safety Valve) को पमा अपवाद व प मा बाधा ि कोणबाट अ य िवक पभ दा उपयु हो भ ने
देिखनुपन ।
अड् काउ फुकाउने अिधकारको योग हन स ने ।
सो दै नसोिचएको अप रकि पत घटना
बाधा अड् काउ फुकाउने अिधकारको योग
िववेकपूण ढङ् गबाट, इमा दारीपूवक तथा सुखद् वा प रि थितको िसजनाबाट संिवधानको कुनै
प रणामका लािग ग रने र संवैधािनक णालीको खास ावधान ि याशील हन सके न र यसले
पादछ भने
िनिद काया वयनमा कमसेकम चाप पन गरी गन सम संिवधानको गितलाई नै अव
अपे ाअनु प गन हो भने संवैधािनक णालीको सो गितरोध त कालको लािग हटाई संवैधािनक
स चालनमा देिखएको गितरोध फुकाउने सरु ा ि यालाई वाभािवक गित िदन बाधा अड् काउ
कवचको काम गरी संवैधािनक दघु टना हनबाट फुकाउने अिधकारको योग हने हो । तर बाधा
जोगाउँदछ । तर संवैधािनक ब धह को गितलाई अड् काउलाई बहाना बनाई यो अिधकारको योग
िठक ठाउँमा याउनेभ दा दलीय वाथ वा वाथ भैरहेको संवैधािनक ावधानलाई नै ित थापन गन
समूहह को िनिहत वाथको पोषणका िनिम बाधा वा संवैधािनक संरचनाले क पना नै नगरेको िनता त
अड् काउ फुकाउने अिधकारको योग हन गएमा यसले नौलो वा थप यव था गरी संिवधानको पनु लखन
सम संिवधानलाई तिव त बनाई िव हतफ धके दै वा संशोधन गरे ज तो प रणाम िदनका लािग हन
अ ततः असामियक अ तितर धके न स दछ । स ै न । बाधा अड् काउ फुकाउने अिधकारले भैरहेको
यसैले यो अिधकारको योग संिवधानलाई स भािवत खास संवैधािनक यव थालाई के ही समयका लािग
दघु टनाबाट जोगाई सामा य अव थामा याउने हण लगाई छे ने र त काल यसको काया वयन
सीिमत तर असाधारण यासबाट ा गन खोिजने गनु नपनस मको प रणाम िदने हो । तर भइरहेको
यव थालाई सदाका लािग हटाउने वा िनि य पान
संवैधािनक स जीवनीको पमा मा ग रनु पन ।
ितकूल ि थित िसजना नहोस भनी बाधा वा कुनै नयाँ यव था थप गन होइन ।
संिवधानको िनमाण गन र संशोधन गन
अड् काउ फुकाउने आदेश जारी गनको लािग य तो
बाधा अड् काउ परेको कारण वा तिवक सम यामा िविध, ि या तथा ािधकारिबच सै ाि तक पमा
आधा रत, व तुिन र संिवधान ि याशील गराउने नै उ ले य िभ नता रहेको ह छ । सामा यतः
अि तम िवक पको पमा हनुपदछ भ ने संवैधािनक सावभौम अिधकार (Constituent Power) अ तगत
मा यता िवकास ग रएको छ । संिवधान ि याशील संिवधानको िनमाण ह छ । यसरी िनमाण भएको
गराउने स पूण वैधािनक मागह अव भई अ य संिवधानलाई सोही संिवधानअ तगत यवि थत
कुनै िवक प नै बाँक नरहेको संिवधानको गित संवैधािनक अिधकार (Constitutional Power)
यथाि थितमा अव भएको अव थामा मा बाधा योग गरी संिवधानले नै िसजना गरेको यव थापक य
अड् काउ फुकाउने अिधकारको योग अपेि त अङ् गले संशोधन गदछ । अथात संिवधान िनमाण
ह छ । का पिनक तथा यथाथमा आधा रत नभएको सावभौम अिधकारको (Sovereign Power)
बाधा देखाई वा कसैको िनिहत उ े य प रपूितको योगबाट ह छ भने यसको संशोधन सावभौम
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अिधकारको यायोिजत (Delegated Sovereign लोकताि क मू य मा यता र िविधको शासनलाई
Power) अिधकारबाट ग र छ । लोकताि क जीिवत रा ने संवैधािनक आधार त भलाई नै समा
संिवधान सावभौम जनताले नै बनाउने हँदा य तो पान गरी जनु सक
ु ै पमा उ संिवधानसमेत संशोधन
संिवधान िनमाणमा कुनै पवू सत वा ब देज रहँदनै । हन स द यो भ ने अथ गन िम दैन । संिवधानसभाले
तर संिवधान संशोधनको अिधकारको योग जनताको अ त रम संिवधानको भावना (Spirit) बािहर गई
य सहभािगताबाट नभई यव थािपकामाफत् अन तकालस म आ नो कायकाल थ दै संिवधान
योग गदा संसदलाई पिन संिवधानले िनिद गरेका संशोधन गन काय सो संिवधानको आधारभूत
िस ा तिवपरीत हने भनी यस अदालतबाट िनवेदक
सतह को अिधनमा रहनु पन बा यता हने ।
संिवधानमा अ तरिनिहत आधारभूत भरतमिण जङ् गम िव रा पितको कायालयसमेत
िस ा त वा मू य मा यताह संिवधानको वाभािवक भएको (ने.का.प. २०६८ मङ् िसर, िन.नं. ८६६२, पृ
गितशीलतामा वतः ि याशील ह छन भने संिवधानको १२५७) रट िनवेदनमा या या गरी िस ा त थािपत
कुनै यव थाको गितशीलतामा बाधा उ प न हँदा पिन भएको देिख छ । यसैले संिवधान संशोधनको कायमा
ितनै िस ा तको जगमा नै य तो बाधा हटाउनु पन समेत संिवधानका य वा अ य सीमाह रहने भई
ह छ । साथै संवैधािनक यव थाको संशोधन गदा सो काय याियक पनु रावलोकनको दायराभ दा बािहर
पिन यी आधारभूत िस ा तह यूनतम् मापकको पनस ने नदेिखने ।
ि याका िहसाबले संिवधान संशोधन
पमा रहनु पदछ । यसैले संिवधानमा अ तरिनिहत
आधारभतू िस ा तह लाई सो संिवधानको िवधाियक अिधकार े अ तगतको काय हो भने
संशोधनसमेतले ित थापन गन स ै न भने बाधा बाधा अड् काउ फुकाउने अिधकारको कृित पिन
अड् काउ आदेशको योगबाट य तो गन िम दैन भ ने िवधाियक नै हो । तर िवधाियक ि याबाट संिवधान
संशोधनस म पु ने वाभािवक संवैधािनक माग
प हनुपन ।
कितपय संिवधानह मा संशोधन हन नस ने अव भएको िवषम प रि थितमा कायका रणीबाट
िस ा तह वा सतह य पमा नै रािखएका यस अिधकारको योग ग र छ । सामा यतः संसदको
ह छन भने कितपय अव थामा याियक या याको अिधवेसन चालु नभएको वा िवधाियक अङ् ग नै
मा यमबाट संिवधानको आधारभतू संरचनाको पमा ि याशील हन नस ने अव थामा बाधा अड् काउ
थािपत ग रएका ह छन् । नेपालको सावभौिमकता, फुकाउने संिवधानको यव थालाई ि याशील गराउनु
भौगोिलक अख डता, वाधीनता र जनतामा िनिहत पन ह छ । य तो आदेश त काल संसदको बैठकसम
सावभौमस ाको ितकूल हने गरी संिवधान संशोधन पेस गरी अनमु ोदन गराउनु पन हँदा बाधा अड् काउ
गन नसिकने भनी वतमान नेपालको संिवधानको फुकाउने अिधकारको अि तम िनय ण िवधाियकाको
धारा २७४ को उपधारा (१) ले य पमा संिवधान हातमा रहने ।
संिवधान संशोधनको दायरा बहृ द् ह छ भने
संशोधनका सीमा िनधारण गरेको पाइ छ । तर
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १४८ बाधा अड् काउ फुकाउने अिधकारको दायरा, कृ ित
मा य पमा संिवधान संशोधनका य तो कुनै सीमा र उ े य यादै सीिमत ह छ । यसैले संिवधानको
वा ब देज रािखएको पाइँदैन । तथािप सो संिवधानको संशोधन गरेज तो यापक पमा बाधा अड् काउ
तावनामा अिभ य भएका उपयु उि लिखत फुकाउने अिधकारको योग हन स ै न । यसैले बाधा
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अड् काउ फुकाउने अिधकारलाई सबै संवैधािनक िलखतसमेत भएकोले यसअ तगतको ि या ि य
सम याह को सव षिध (Panacea) ठा नु हँदैन, न वा अि य जे भए पिन िशरोपर गरी संवैधािनक पले
त यसलाई जनु सक
ु ै हदस म फुकाउन वा त काउन िनधा रत ि या परु ा गन िदएको भए बाधा अड् काउ
फुकाउने ज तो िववािदत प रि थितको िवक प
हने ।
गितरोध हटाउने िविभ न िवक पह छन भने रो नपु न अव था आउने िथएन होला । कानून
तीम ये कुन िवक प रो ने भ ने कुरा बाधा अड् काउ उ लङ् घनको प रि थितलाई वैध अपवाद स झने हो
फुकाउने अिधकारको योग गनले जा ने िवषय हो । भने कानूनी रा यले आ नो िदशा र ल य गुमाउँछ
तर यसरी चयन ग रएको िवक प संिवधानको सम र अपवादह को ढे रीले कानूनलाई िसिथल बनाई
भावना सापे , कम िववािदत र संिवधानलाई कमभ दा धरासायी बनाउँछ । कानूनको पालना गन गराउने
कम हण लगाउने कृितको हो, होइन र सो िवक पको सां कृितक सम या रा य यव थामा रिहरहेस म
बाधा अड् काउ परेको कारणसँग साथक स ब ध संवैधािनक प ितको काया वयन दु ह बिनरह छ,
रहेको छ छै न भनी खोजी गनु नाग रकको कत य हने जसले अ ततः संिवधानवादको औिच य र भिव यसमेत
भई ततु रट िनवेदनलाई सोही कुराको ोतकका अिनि त बनाउँछ । कमसेकम नयाँ संिवधानले य तो
पमा िलनु पदछ । अथात बाधा अड् काउ िनवारण िनयती भो न नपरेमा मल
ु ुकको संवैधािनक िवकासको
गन िनहँमा संिवधानको वा तिवक बाधा अड् काउसँग गित अगािड बढ् न स छ भ ने अपे ा रा न सिकने ।
संिवधानको काया वयनमा अ यािसत
अस बि धत र गैरसंवैधािनक िवक पलाई वैधता िदने
उ े य लक
ु े को देिखनु हँदैन । बाधा अड् काउ फुकाउन यवधानभ दा पिन अ य यवधानको आधार बनाउने
अवल बन ग रने िवक प यथाथमा आधा रत हनक
ु ा कुरा सो न सिकँ दैन र य ता कुनै आधारह मा बाधा
साथै अ त रम संिवधानको तावना र ावधानह ले अड् काउ फुकाउने नामको िवक पह खो ने वा
आ मसात् गरेको आधारभूत संवैधािनक ा प खो न िदने सोच र सं कार ब यो भने भिव यस म
(Constitutional scheme) अनक
ु ू लसमेत हनपु न । पिन संवैधािनक प ितको काया वयनमा अनेक
यथाथमा बाधा अड् काउ फुकाउने आदेशको खतरा र यवधानह स भा य भै िनरापद काया वयन
तावनामा उ लेख भएको ज तै संिवधानसभाबाट अस भव ायः हन स ने स भावना रह छ । य तो
संिवधान बनाउने उ े यले संिवधानसभाको िनवाचन प रि थित र विृ भिव यको लािगसमेत अिच य
गराउने कुरा संिवधानकै ग त य हो । अ त रम संिवधान र अ ा हनपु दछ र य तो ि थित र वृि िव
र सव च अदालतको िनणयबमोिजम काय स प न संिवधान र संिवधानवाद ढतासाथ उिभइरहनु पन ।
संिवधानसभाको नयाँ िनवाचनको लािग
नगरी अझ भ ने हो भने ितनको भावनािवपरीत काम
गरेबाट उ प न प रि थित हो, बाधा अड् काउ फुकाउने धान यायाधीशको नेतृ वको सरकारको प रक पना
आदेशको तावनामा उ लेख भएको प रि थितह । र औिच य संिवधानिभ कतै नदेिखएको य हो
संिवधान र अदालतको आदेशमा उि लिखत काम नगन भने यस योजनको लािग राजनीितक दलह र
अिन यसैको कारण बनाई संिवधानको काया वयनमा धान यायाधीशिबचको सहमित वा संवाद संिवधानले
बाधा भयो भनी बाधा अड् काउ फुकाउने आदेश जारी सो दै नसोचेको र अ त रम संिवधानको आधारभूत
िस ा तिभ को िवषयसमेत होइन । यसरी जनु जनु
गनु कितको वाभािवक हो िवचारणीय देिखने ।
संिवधान वयम्मा वैध राजनीितक उ े यले बाधा अड् काउ फुकाउने आदेश जारी
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गरेको भनेको हो ती कुराह यथाथमा संिवधान सहमतीय सरकारको गठनलाई अ त रम संिवधानले
काया वयनको िसलिसलामा िसजना भएका अवरोध ाथिमकता िदएको पाइ छ । यसैले संिवधानसभा
फुकाउनभ दा पिन िव मान समाधानका संय को वा यव थािपका संसद नरहेको अव थामा भैरहेको
मि प रषदबाट
ित थापनको िहसाबले आएका देिखने ।
् संिवधानसभाको अक चनु ाव गराउने
संिवधान काया वयनको िसलिसलामा िवषयमा राजनीितक सहमित नभएमा राजनीितक
वा तिवक यवधान खडा हन आएमा बाधा अड् काउ दलह कै ितिनिध वमा अक सहमतीय सरकार
फुकाई संिवधानलाई वा संवैधािनक ि यालाई गठन गरी अक संिवधानसभाको िनवाचन स प न
मौिलक माग (िलक) मा फकाउनु एउटा कुरा हो । गनु लोकताि क मू य मा यता अङ् गीकार गरेको
वाभािवक संवैधािनक ि यालाई छाडेर राजनीितक अ त रम संिवधानको भावना मनसायअनक
ु ू ल हने ।
सरकार गठन गदा संिवधानको धारा
िनणयको आधारमा संवैधािनक प ितलाई िलकबािहर
जान स ने गरी य तो आदेश जारी गन गराउने ३८ को उपधारा (७) को ख ड (ख) मा रहेको
प रि थित किह यै नआओस् भनी िवशेष पले िवचार यव थािपका संसदको सद य नरहेमा धानम ी
पदमु हने यव थाले स म बाधा परु ्याउने हँदा
गनपन
ु ।
धान यायाधीशको अ य तामा चनु ावी सो हदस मको बाधा फुकाउन धारा १५८ अ तगत
सरकार बनाउने राजनीितक सहमित हनु र यसैलाई आदेश जारी गनु मा ै पिन यस योजनको िनिम
त कालीन मि प रषदले
् बाधा अड् काउको आधार पया हने देिख छ । राजनीितक सहमितको आधारमा
मानी रा पितसम पेस गनु एउटा अनौठो संयोजन राजनीितक ि याबाटै नयाँ सरकार गठन गन
देिख छ । यसबाट वत यायपािलकालाई वा सिकने वाभािवक संवैधािनक िवक प र ि या
यसका नेतृ वलाई राजनीितक रङ् गम चमा ता न अवल बन नगरी बहालवाला धान यायाधीशको
सिकने प रि थित आएको र उ िवषय ग भीर नेतृ वमा गैरराजनीितक च र को सरकार गठनको
िछ ा वेषणबाट लोकताि क अ यास र सं थाह मा
कृ ितको देिखने ।
मख
ु राजनीितक दलह िबच भएको पन असर त कालीन मा नभई दरु गामी हने िनि त
भिनएको ११ बदुँ े स झौताका आधारमा बाधा अड् काउ हने ।
संवधै ािनक जिटलता राजनीितक र
फुकाउन मि प रषदबाटै
् रा पितसम िसफा रस
ग रएको भ ने देिखँदा मि प रषदक
् ो अि त व कायमै संवैधािनक दवु ै कृ ितका संकटह बाट आउन
रहेको मा नपु न ह छ । संिवधानसभाको अक चुनाव स दछ । राजनीितक संकट राजनीितक कारणह बाट
गराउने ावधान अ त रम संिवधानमा नरहेको कारण िसजना भएका ह छन् । यसका पछािड अनेकन
वा अक चनु ाव गराउन संिवधानका यव थाबाट राजनीितक लाभ हािनका जोड घटाउह रहेका हन
अवरोध पगु ेको हो भने ितनै कारण िनवारणसँग मा स छन् । अक तफ संवैधािनक सङ् कट संिवधानको
स बि धत भई बाधा अड् काउ फुकाउने आदेश जारी ि याशीलतामा अवरोध आएबाट िसजना हने
प रि थित हो । संिवधानका वैधािनक सम याको
हनु वा छनीय हने ।
हल वैधािनक तवरबाटै खोिजनु पदछ न िक अ य
सं मणकालीन रा य यव थाका चनु ौितह
सामना गरी संिवधानसभामाफत नयाँ संिवधान िनमाण तवरबाट ।
संिवधान राजनीितलाई उ नत, प र कृत
गन संसद रहेकै अव थामा समेत बहमतीयभ दा
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र समु नत बनाउने कानूनी द तावेज पिन हो । एउटा िनवयि क िलखत हन जा छ र वयम् संिवधान
कुनै पिन संवैधािनक प ितले आफ वतः फल िनमाता पिन य तो संिवधानको अिधन थ हन
िदँदैन न त अ य वाि छत फल िदएको कुनै पु दछ । ब जसले संिवधान िनमाणमा मु य भूिमका
संवधै ािनक णालीलाई अनायस यारोपण गदमा खेलेको हो, उसले नै संिवधानको काया वयनमा
य तो आयाितत णाली नयाँ समाजमा झाङ् गीन इमा दारीतापूवक बसी बढी अनशु ासन दिशत गन
स छ । ात य छ, कुनै पिन मल
ु ुकको संवैधािनक अपे ा ग र छ । यसैले संिवधानका िनमाता शि ह
णाली स बि धत समाज र समयसापे र मौिलक नै संिवधानको काया वयन र पालनामा बढी िज मेवार
भएमा मा थािपत हन स छ । यसैले वृ पी हनुपन ।
व ततु ः लोकत भनेकै जनताको मतका
संिवधानलाई हकाउने, बढाउने र फ ने फु ने
अव थामा परु याउन
राजनीितक नेतृ व तहमा रहेका आधारमा सरकारको िनमाण र स चालन गन पारदश ,
्
कताह ले आफै ँ िभ बाट संवैधािनक सं कार बसाली उ रदायी र क याणकारी प ितको पयाय हो ।
इमा दार मालीको पमा काम गन र य तो गरेको भनी शासन यव थामा नाग रकको सहभािगता र िनय ण
आम नाग रक समदु ायमा देखाउन पिन स नपु दछ । लोकत को सु दर प हो । राजनीितक दल र ितनका
संवैधािनक ितफल ाि को अिभलाषामा वृ पी नेताह ले नाग रकको ितिनिध भई सरकारको
संवैधािनक णालीको बलात् छे दन ग रयो भने यसले िनमाण तथा स चालन गन हँदा यो वाभािवक माग
वाि छत फल निदने मा ै होइन ब संवैधािनक वृ र िवक पलाई िव थािपत गरी सरकार िनमाण गन
नै सक
ु े र िन ाण ब न पु दछ । संवैधािनक णालीको अ य उपाय खो ने कुरालाई लोकताि क प ितले
अ पायमु ै अवसान गराउने अ यासमा िसजनशील वीकान नस ने ।
रा यको स पूण शि एउटै िनकाय वा
राजनीित संल न हन नस ने ।
संिवधान पालन गन कुरा लोकताि क यि मा के ि त ग रने शासन यव था लोकताि क
आचरण र सं कारको कुरा पिन हो । संिवधान हन स ै न भ ने कुरामा िववाद छै न । िनरङ् कुशताको
सामािजक आचरणको सबैभ दा उप लो ब धन वा खराबी हटाउन राजनीितक िच तकह ले रा यको
िनयम हो । कठोर र अनुशािसत अ यासबाट मा ै शि वा अिधकारलाई कुनै एक िनकाय वा यि मा
संिवधानको पालना गन सिकने हँदा काननू ी राजको मा के ि त हन निदई िवभाजन गनपन
ु मा यता अिघ
सं कृ ितले रा ो जग नहालेको समाजका सद यह मा सारेको पाइने ।
संसदीय जात मा संसदको नेता
यसको पालनाभ दा उ लङ् घन गन वृि बढी रहेको
पाइ छ । अझ संिवधान िनमाणमा जसको मु य भाव मि प रषद्को मख
ु वा धानम ी ब ने र रा ा य
वा भूिमका ह छ, यसले संिवधानलाई आ नो शि को सिहतको संसदको प रक पना ग रएको ह छ । तर
उपज ठानेको हनस छ । संिवधानका म यौदाकारलाई कायपािलका मख
ु याियक अङ् गको समेत मख
ु
संिवधानको ावधान उ लङ् घन गन छुट ह छ भ ने हने र याियक नेतृ वले कायपािलका मख
ु को दािय व
अहम्वादी सोच रह्यो भने संिवधानको शी अवसान िलने कुरा शि पृथक करण, स तुलन र िनय ण,
हन पु दछ । संिवधान जसले बनाएको वा संिवधान िविधको शासन तथा संिवधानवाद िवपरीतको अव था
िनमाणमा जसको िनणायक भाव रहेको भएपिन हो । आव यकताको िस ा तको अ धाधु ध योग गरी
संिवधान जारी भइसके पिछको अव थामा संिवधान यसको आडमा य तो अ यासलाई वैध ठा ने हो भने
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संिवधान जारी भएको हालको प रणामलाई एक णको
संिवधानवादको
् िनर तरता कायम रहन नस ने ।
अ त रम संिवधानको मम, भावना र लािग िबसर धान यायाधीशको नेतृ वमा बनेको
मू य मा यताको विखलाप रा यको कायकारी, सरकारले आ नो कायादेश परु ा गन नसके को वा
यव थापक य र याियक अिधकार एउटै यि वा प रणाम नकारा मक आएको वा सं मणकाल लि बदै
िनकायमा रा ने सोच र य तो सोचलाई मूत प गई य तो सरकार असीिमत र िनरङ् कुश ब दै जान
िदने विृ लाई लोकत र िविधको शासनअनु प स ने खराब अव थाको क पना गन हो भने यितखेर
कहाँस म मा न सिकएला सो िवचारणीय छ । थािपत राजनीितक णालीले सो सरकारको िवक प िदने
मू य, मा यता र अ याससँग मेल नखाने िवषयलाई कुनै गु जाइस नै देिखँदैन । राजनीितक ि या र
िनय णबाट सरकारको गठन र िवघटन हन नस ने
संवैधािनकताको आवरण िदन निम ने ।
कायकारीबाट संिवधानमािथ हनस ने य तो अव थामा लोकताि क णाली र सं था
हार वा अित मणमा र ाकवच भई उिभनपु न एवम् संवैधािनक णालीमा आउन स ने स हा नै
गहन संवैधािनक िज मेवारीयु
धान यायाधीश नसिकने ितकूल ि थितलाई हालको प रणामसँग
वयम्लाई कायपािलकाको मुखमा एकसाथ दवु ै तुलना गरी य तो सरकारको औिच य पुि गन खो नु
िकिसमको काम गराउन लगाउने हो भने उसबाटै कि को जायज हो िवचारणीय छ । यसरी भइरहेको
संिवधानको मम छे दन हन जाने भई संिवधानले यव थाभ दा िनता त फरक प रि थित िनमाण
अंिगकार गरेको शि पथृ क करणको मुलभतू मा यता भएको देिखने ।
संिवधानसभाको नयाँ िनवाचन स प न
धरापमा पन स ने ।
कायपािलका मुख र धान यायाधीश दवु ैको भई गठन भएको अक संिवधानसभाले अ त रम
हैिसयत एकसाथ हण गनु आधिु नक लोकत को संिवधान, २०६३ लाई िव थािपत गद नेपालको
मू यअनक
ु ू ल देिखँदैन । कायपािलका मख
ु भै काम संिवधान जारी गरेको देिख छ । संिवधानसभाको
गदा धान यायाधीशको हैिसयत ि याशील पमा गठनसँगै यव थािपका संसद वतः ि याशील भई
उपयोग गरेको नभए पिन कायपािलका मख
ु को अक संसदमाफत नयाँ सरकारसमेत गठन भैसके को हालको
अव थामा धान यायाधीशको सरकार रहँदाको
िचनारी धान यायाधीशसमेत रहने गरेकोबाट वत
यायपािलकाको काया वयनमा जनमानसमा पन ि थित कायम रहेको देिखँदनै । धान यायाधीशको
मनोवै ािनक चापसमेत लोकत र याय णालीको सरकारलाई राजनीितक ि याबाट गठन भएको
िहतमा रहेको देिखँदनै । यसै िनि त यस अदालतले सरकारले िव थािपत ग रसके को अव थामा ततु
आदेश जारी गरी कायपािलका मख
ु रहेका बाधा अड् काउ आदेशका स ब धमा िनवेदकह ले
धान यायाधीशको हैिसयतमा प रिचत नहन मरण उठाएको मु य संवैधािनकताको िवषयले माग प रवतन
गराउनु परेको िथयो । यसबाट हानी यूनीकरणमा के ही ग रसके को देिखने ।
बाधा अड् काउ फुकाउने आदेशअ तगत
सहयोगस म पु ने भए पिन धान यायाधीशको पदको
हैिसयतको िनर तरताले संवैधािनक णालीह मा गिठत मि प रषदल
् े संिवधानसभाको िनवाचन
िदने मनोवै ािनक भावको पूण उ मिु भएको िथयो स प न गन सके को छ । संिवधान र सव च
अदालतको फै सलाबमोिजम हनपु न िनवाचन जसरी
भ न नसिकने ।
संिवधानसभाको अक िनवाचन स प न भई भए पिन स प न भएको छ । िनवाचनमाफत नेपाली
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जनताले शासनमा सहभागी हनु सावभौम अिधकारको नेपालको संिवधान र यसले खडा गरेको रा यका
अ तरिनिहत िवषय भएकोले स प न भइसके को स पूण िनकायह को वैधता समा हने र चालू
िनवाचनको वैधतामा
उठ् न स दैन । िनवाचन संवैधािनक णाली नै शू यमा प रणत भई थप
स प न हनु वयम्मा मह वपणू उपल धी हो तर सोको संवधै ािनक र ता र जिटलताको ि थित िसजना हने
देिखने ।
कारणले बाधा अड् काउ फुकाउने आदेश जारी गनको
ु
अदालतले संवैधािनक जिटलता वा
औिच य र प रि थित थािपत हने होइन । यसको
र तालाई या याको मा यमबाट हटाउने वा
वैधताको पनु रावलोकन हन नस ने पिन होइन । जनु
स दभमा उ आदेश जारी भएको छ सोही रोहमा पूित गनस म हो । भैरहेको संवैधािनक णालीलाई
िवचार गनपन
ु हँदा पिछ भए गरेको कायले सो हनक
ु ो खलब याई संवैधािनक अिनि तता (Constitutional
कारणको वैधता थािपत हने होइन । के वल सही Chaos) िसजना गराउने होइन । त कालीन नेपालको
त रकाबाट सही कुराको थापना ह छ र हनपु छ भ ने अ त रम संिवधान, २०६३ लाई हाल लागू भएको
मा यतामा िवचिलत हनपु न प रि थित देिखएको नेपालको संिवधानले खारेज गरी संवैधािनक
छै न । अिहलेको स दभमा धान यायाधीश नेतृ वको यव थामा नै आमूल प रवतन आइसके को यस
मि प रषद्बाट स चािलत िनवाचन स प न ि थितमा नाग रक र रा को बृह र िहत र
भइसके कोले यसबारे अ यथा भ न र गनपन
ु अव था स तिु लाई अदालतले अ देखा गन हँदैन । नेपालको
अ त रम संिवधान, २०६३ ले क पना नै नगरेको
नहने ।
अ त रम संिवधानअ तगतको िववािदत धान यायाधीशको नेतृ वमा सरकार गठन गनु
को पमा उ प न भएकोमा अिहले अ त रम संिवधानवादको िहसाबले ा मा न नसिकने भए
संिवधान वयम् पिन नेपालको संिवधानबाट पिन मौकामै सो आदेशको काया वयन नरोिकएको र
ित थािपत भइसके को अव था छ । त कालीन उ आदेश बमोिजमको सरकारमाफत स प न भएको
संिवधानबमोिजम गनपन
ु नग रएको कुरा र यसरी चनु ावबाट गिठत संिवधानसभाले नयाँ संिवधान िनमाण
बाँक रहेको कुरा नयाँ संिवधानअ तगत हण गरी गरी सो संिवधानअ तगत रा य णालीले भखरै गित
िलएको हँदा संवैधािनक शैशवाव थालाई हठाथ
नसके को उ िवषयमा अब थप आदेश जारी गनको
ु
शू यमा झान मनािसब देिखएन । मल
योजन नदेिखने ।
ु क
ु र जनताको
अ त रम संिवधान नै ित थािपत भई सव म िहतको लािग अदालतले संयिमत हनुपन
नयाँ जारी भएको नेपालको संिवधानको यव था सवमा य िस ा त (Populi Est Suprema Lex)
काया वयन भई गठन भएको यस संवैधािनक लाई याल गनपन
ु साथै िववािदत आदेश कालातीत
इजलासले त कािलन अ त रम संिवधानअ तगत भइसके को अव थामा सोअ तगत भैसके को काय बदर
जारी भएको बाधा अड् काउ फुकाउने आदेशउपर पन गरी अिनि ततातफ लैजाने गरी आदेश जारी गनको
ु
आएको िवषयको सनु वु ाई ग ररहेको यस प रवितत सा दिभकता नै समा भैसके को हँदा अब मागबमोिजम
अव थामा बाधा अड् काउ फुकाउने आदेश नै अवैध कुनै आदेश जारी गन नपन ।
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
र अमा य भनी िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
गदा उ आदेशबमोिजम स प न संिवधानसभाको अ तरिनहीत शि पृथक करण तथा िनय ण र
िनवाचन, संिवधानसभाले िनमाण गरी जारी भएको स तल
ु नको िस ा तअनु प शासन व ध स चालन
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हनपु नमा िविभ न यावहा रक प रि थितको नाममा मा. या. ी बै नाथ उपा याय, मा. या. ी गोपाल
संिवधान, कानून र याियक िनणयको सही काया वयन पराजुली र मा. या. ी ओम काश िम को राय:
मि प रषदक
नगरी संवैधािनक प ितमै िदशा तरको ढोका खोली
् ो िसफा रसको आधारमा िमित
अनपेि त पमा बाधा अड् काउ फुकाउने आदेश जारी २०६९।१२।१ मा स माननीय रा पितबाट जारी
गन प रि थित िनमाण गनु सही कानूनी कदम नभएको भएको बाधा अड् काउको आदेश िव मा ततु
साथै संवैधािनक प ितको सही र इमा दार काया वयन िनवेदन परेको देिखयो । उ आदेश नेपालको अ त रम
गन िहसाबले य तो ि थित किह यै पिन वा छनीय संिवधान, २०६३ को धारा १५८ बमोिजम जारी भएको
हन नस ने प छ । य तो प रि थित िनमाण गरी त य आदेशको सूचनाबाट नै देिखएको छ । सावभौम
संिवधानको िस ा तले िम दै निम ने कायपािलकाको जन ितिनिध रहेको संसदबाट िमित २०७०।१०।१३
मख
ु को काय गन यायपािलकाको मख
ु लाई खटाउने मा अनमु ोिदत पिन भैसके को देिख छ । उ जारी
र संिवधानबमोिजम गठन र स चालन हन स ने र पन भएको आदेशम ये मूलतः सव च अदालतको
कायपािलकाको स चालनलाई सोिवपरीत र िभ न धान यायाधीशको अ य तामा संिवधानसभाको
िनवाचन स प न गरी अक मि प रषद् गठन गन
त रकाले स चालन गनु उिचत िथएन ।
संिवधानको वैधािनक धार वा िनयिमत योजनाथ गिठत मि प रषद् िवषयमा िनवेदकले
वहावलाई छाडी संिवधानले अनमु ित निदने अक पनीय उठाएको पाइयो । उ आदेशअनु प मि प रषद् गठन
र प ित असङ् गत अ यास ग रयो भने य तो अ यास भई, संिवधानसभाको िनवाचन स प न भई, सावभौम
व थ संवैधािनक िवकासको लािग घातक हन पु दछ जनताका ितिनिधबाट संिवधानसभा बनी, राजनैितक
दलका जन ितिनिधह बाट नयाँ मि प रषद् गठन
भ ने प छ । यसैले य ता खालका योगह
भिव यको सख
ु द र सकारा मक संवैधािनक िवकासका भई उ बाधा अड् काउ फुकाउने आदेशबमोिजमका
कायह स प न भई आदेशको योजन समा
लािग पिन पनु रावृि ग रनु नहने ।
अतः लोकत को मा य आदश र भइसेकको अव था छ । संिवधानसभाबाट नेपालको
लोकताि क सरकारको च र नसुहाउँदो हने गरी संिवधान पिन जारी भइसके को छ । नेपालको
धान यायाधीशलाई नै मि प रषदक
् ो अ य संिवधानको धारा ३०८ बाट नेपालको अ त रम
बनाउनेज तो कुनै िकिसमको अ यास प संिवधान, २०६३ पिन खारेज भइसके को छ। अब,
संवैधािनक याभूित बेगर नेपालको संिवधानवाद अि तत्वमै नरहेको बाधा अड् काउ फुकाउको
र संवैधािनक प ितका ि ले अ त रम संिवधानको आदेशलाई उ ेषणको रटबाट बदर गनपन
ु अव था
काया वयनको िसलिसलामा तथा तदोपरा तको रहेन । उ आदेशानस
ु ार िनयु भएको मि प रषदको
्
संवैधािनक प ितको काया वयनको िसलिसलामा अ य ले राजीनामा िदइसके को र िनजको अ य तामा
समेत अवाि छत हने हनाले य तो काय अब फे र गिठत मि प रषद् नै हाल बहाल नरहेको हँदा यस
कुनै हालतमा दोहो रन नपाउने गन गराउन र यसतफ िवषयमा पिन अिधकारपृ छा वा परमादेशको आदेश
सदैब सचेत रहन िनदशनसिहत िवप ीह स माननीय ग ररहनु परेन । तसथ अब यस प रवितत प रि थितमा
तुत रट िनवेदन जारी हनस ने अव था नरहेको
रा पितलगायत सबैमा यो आदेशको ितिलिप
आधारबाट रट िनवेदन खारेज गन गरेको हदस म
पठाइिदने ।
मा मा मेरो सहमित छ ।
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रट िनवेदन खारेज हने भएपिछ बाधा सहमितको प रवेश आयो । सावभौम जनताको माझमा
अड् काउ फुकाउको आदेशको िवषयमा उिचत वा गई चनु ाव गराई चुनावी सरकार बनाउने राजनैितक सो
अनिु चत भयो भनी
गन,ु यसिभ वेश गरी चलाई िनयत गलत भयो भ न सिकने अव था हँदैन ।
िववेचना गनु अनाव यक दे दछु । ािविधक कारणबाट भोिल राजनीितक प रवेश य तो हने वा नहने भनी आँ न
बाधा अड् काउ फुकाउको आदेशको असर पन अव था वयम् राजनीित गनह ले पिन स दैनन् । भिव यमा
सबै समा भइसके को आधारबाट रट िनवेदन खारेज यही संिवधान रहला नरहला ! यही कानूनी प ित रहला
गन गरेको हदस ममा मैले स माननीय धान यायाधीश नरहला ! देशको राजनैितक संरचना य तै रहला
तथा अ य माननीय यायाधीशह सँग िवमत हनपु न नरहला ! कसैले भ दैमा यिकन हने कुरा होइन । कुनै
कुनै आधार देि दन । कुनै एक कारणबाट रट िनवेदन सहंशाहले समु को छे उमा उिभई समु ितर फिकई
खारेज हने अव था देिखसके पिछ िनवेदनमा उठाइएका कोरा हा दैमा आँधी आउँदनै भ न सिक न । आँधी
आउनु छ भने आउँछ आउँछ । यसैले य ता कुराको
अ य असा दिभक िवषयह मा िठत म ी िनयु
भएको म ीिनक यव था र िटका िट पणी गनु उिचत अनाव यक िट पणी गदमा कुनै उपलि ध हने कुरा
होइन, अिपतु आफूलाई िच नबझ
हो वा होइन भ ने स ब धमा भने मेरो फरक राय य
ु ेको कुरामा मुखको
वाद फे र आ मस तिु िलनेस मको योजन हन
गरेको छु ।
फै सला गदा किहले किहले याियक िट पणी पु ने ।
देशमा चनु ाव भइस यो । सावभौम जनताले
गनपन
ु ह छ । य तो अव थामा आ नो दािय वबाट
िनणयकता पिछ हट् नु पिन हँदैन । तर य तो िट पणी आ नो मत िदइसके । सावभौम जनताको ितिनिधले
संिवधान बनाइसके । जनता भनेको सावभौम हो । अब
गन पन अ याव यक अव था भएमा मा गनपन
ु
ह छ । उदाहरणको लािग कुनै कानूनको अभावले याय यही सावभौम जनताको मतबाट सरकार बनी अिहले
परेन भने यसको िववेचना िट पणी गरी कानूनको सबै संय ह चिलरहेको अव था छ । अदालत
अभावले रट खारेज गरे पिन य तो कानून बनाउन छ, संसद छ, यो सरकार र यो यायपािलका जनु
आदेश गनु आव यक ह छ र य तो आदेश गनुबाट संिवधानसभाबाट बनेको संिवधानमा आधा रत छ, यी
सबैको जड जुन बाधा अड् काउबाट सु ह छ, यही
यायकता िवमुख हनु नहने ।
अदालतका िनदशनह के वल बौि क गलत िथयो भ नु वा घमु ाउरो ताल र अ यथा तवरबाट
िवलािसता र कोरा अितका िवषय मा हँदैनन् । नत अवैधािनकताको छनक (Essence) यो पिन
अदालत स तो लोकि यताका लािग नै उ त हन यायपािलकाबाट पा रनुबाट हा ो रा यको सावभौम
स छ । िनरथक र काया वयनमा नै आउन नस ने जनताको, सरकारको यहाँस म िक यायपािलकाको
उठाउने काम हन
िनदशनले अदालतको ग रमालाई उ च पान स दैन । जडको नैितक वैधतामा नै
य ता िनदशनह काला तरमा याियक णालीको जा छ, जनु कुरा िज मेवारीपूण र वा छनीय देिखँदैन ।
अदालतले आफूसम िवचाराधीन िववािदत
भावका रताको लािग बोिझलो सािबत हन स ने ।
एउटा राजनीितक प रवेश देशमा आयो र िवषयको मा िन पण गन हो । िनवेदकह ले
गयो । सावभौम जनताको इ छा मत गैरराजनैितक िनवेदन िदँदाको बखतमा िववािदत भिनएको िवषय
सं थाका यि बाट चुनाव गराउने राजनीितक नै राजनीितक ि या र िवकिसत नयाँ संवैधािनक
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णालीबाट समाधान भई हाल िववादको अव था नै नेपालको संिवधान िनमाण भई लागू भइसके को
कायम नरहेको ि थितमा समाधान भैसके को िवषयलाई हालको प रवितत प रि थितमा िनवेदन दायर गदाको
पनु ः ब झाई िववाद रहेसरहको ि थितको क पना अव थाको िववािदत िवषय नै बाँक नरहेको हँदा
गरी अदालतले बो नु औिच यपणू र वाि छत हन िनवेदनको अ तव तिु भ वेश गरी थप बोिलरहन
स ै न । समाधान भइसके को िवषयलाई समाधान आव यक नदेिखने ।
नभएसरह मानी अदालतले खोत दै जानाले थप इजलास अिधकृतह : िव नाथ भ राई, राम साद
ब याल
अ यौल र अिनि तता मा िसजना गन ।
य तै योजनिविहन भैसके को िवषयव तु क यटु र: रामशरण ितिमि सना
िनिहत रहेको िनवेदक ी साद उपा यायसमेत इित संवत् २०७२ साल चैत १५ गते रोज २ शभु म् ।
िव
स माननीय धानम ी, धानम ी तथा यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार
मि प रषद्को कायालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत आदेश भएका छन्:
०६९-WS-००५५, उ ेषण / परमादेश,
िवप ी भएको संवत् २०६३ सालको रट नं. ०६३–
सुवास आचाय िव. स माननीय रा पित,
WS–०००२, ०००८, ०००९, ००१० का रट
रा पितको कायालयसमेत
िनवेदनह मा यस अदालतको िवशेष इजलासबाट
०६९-WS-००५६, उ ेषण, काठमाड
िनवेदकह ले याियक पुनरावलोकन गनपन
ु आधारका
िज ला काठमाड
महानगरपािलका
पमा देखाएको त कालीन नेपाल अिधरा यको
वडा नं. ३२ अनामनगरमा अवि थत
संिवधान, २०४७ र सो संिवधानसँग बािझने गरी
लोकक याणकारी जनता पाट का तफबाट
घोषणा ग रएको भिनएको ितिनिधसभाको घोषणा,
अि तयार ा भई आ नो हकमा समेत
२०६३ दवु ैको अि त व हाल कायम नरहेको, उ
िकशोरी महतो िव. रा पितको कायालयसमेत
संिवधानको खारेजी गद नयाँ अ त रम संिवधान लागू
०६९-WO-०९७७, उ ेषण / परमादेश,
भई स चालनमा समेत आइसके को र ितिनिधसभाको
अिधव ा क चनकृ ण यौपाने िव.
घोषणामा अ तरिनिहत सबैजसो िवषयव तल
ु ाई
स माननीय रा पित, रा पितको
अ त रम संिवधानले संबोधन गरी संवैधािनक
कायालयसमेत
ावधानका पमा हणसमेत ग रसके को अव थामा
०६९-WO-०९७८, उ ेषण / परमादेश,
२०४७ सालको संिवधानसँग ितिनिधसभा घोषणा
अिधव ा डा. गोपाल िशवाकोटी िच तनसमेत
बािझए नबािझएको भ ने स ब धमा याियक परी ण
िव. रा पितको कायालयसमेत
ग ररहनुको कुनै औिच य र सा दिभकता नहने भनी
०६९-WS-१०६७, उ ेषण/परमादेश,
िमित २०६५।१।१२।५ मा िनवेदन खारेज हने ठहरी
अमर के .सी. िव. स माननीय रा पित,
आदेश भई ने.का.प. २०६५ अङ् क २ िन.नं. ७९२५
रा पितको कायालयसमेत
मा िस ा तसमेत ितपादन भैसके को देिखँदा सो
०६९-WO-१२५७, परमादेश, भरतमिण
िस ा तसँग असहमत हनपु न कुनै कारण नदेिखने ।
जंगम िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
अत: बाधा अड् काउ फुकाउने आदेशबमोिजम
कायालय
मि प रषद् गठन भई सोही मि प रषद्ले िनवाचन
स प न गरी गठन भएको नयाँ संिवधानसभाबाट
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२
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
उपा याय, ०७१-RC-००३६, कत य यान डाँका,
नेपाल सरकार िव. सानुका छा गोले
ितवादी सानुका छा गोलेले कपडा यापारी
मतृ क इजाजल
ु हक िमयाँ अ सारीको कत य गरी ह या
गन योजना बनाई ह या गन बचन िदई ह यासमेत
भएकोले िनज ितवादी सानुका छा गोलेले मुलक
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १ र १३(४) नं. को कसुर
गरेको हँदा िनजलाई ऐ. १३(४) नं. अनस
ु ार िनजलाई
ज मकै द सजाय हने एवम् चोरीको महलको १ र ६
नं. को कसरु मा ऐ. को १४(४) नं. बमोिजम ६ वष
कै द र िबगो . ९,७७५।– को डेढी .१४,६६२।५०
ज रवानासमेत हने ठहर्याई मकवानपुर िज ला
अदालतबाट िमित २०७०।३।११ मा भएको फै सला
सदर गरी साधक जाहेर गरेको पुनरावेदन अदालत,
हेट डाको िमित २०७०।९।९ को फै सला िमलेको
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद खनाल
क यटु र: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शुभम् ।
३
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
उपा याय, ०७१-RC-०१५४, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. रामे े ी भ ने रामच सुवेदी
घटना थल तथा लास जाँच कृ ित मचु ु का,
मृतकको शव परी ण ितवेदन, ितवादी रामच
सवु ेदीउपरको िकटानी जाहेरी एवम् अदालतमा आई
जाहेरी यहोरालाई समथन हने गरी वारदातका
य दश रहेका जाहेरवाला बलराम पौडेलले गरेको
बकप , वारदातका अ य य दश गोपाल गु ङ र
नारदकुमार दाहालको अनस
ु धानको ममा भएका
कागज एवम् अदालतमा गरेको बकप र अनस
ु धानको
ममा कागज गन एवम् व तुि थित मुचु काका

संयु इजलास
१
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
उपा याय, ०७१-RC-००३१, कत य यान, नेपाल
सरकार िव. हकबहादुर आलेमगर
घटना थल तथा लास जाँच कृ ित
मुचु का, मृतकको शव परी ण ितवेदन, जाहेरी
दरखा त, व तिु थित मचु ु काका मािनसह को
कागज एवम् िनजह को अदालतमा भएको बकप ,
वारदातको य दश युमा मगरको अनुस धानको
ममा भएको कागज एवम् अदालतमा भएको
बकप समेतका माणह बाट ितवादी हकबहादरु
आलेमगरको कसरु मा सािबती बयान पिु भएको
छ । यसबाट ितवादी हकबहादरु आलेमगरको
कसरु मा सािबित बयान पिु भएको छ । यसबाट
ितवादी हकबहादरु आले मगरले वष ७ का नाबालक
मृतक शरण पुजा मगरलाई मान योजना बनाई रातको
समयमा घरबाट बािहर लगी चे टो ढुङ्गाले िहकाई
पनु : बारीमा भएको ढुङ्गामा पछारी कत य गरी मारेको
पिु हन आएकोले ितवादी हकबहादरु आलेमगरले
शरण बुजा मगरलाई कत य गरी मारेको देिखँदा
ितवादी हकबहादरु आलेमगरलाई मल
ु क
ु ऐन,
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. बमोिजमको
कसरु अपराधमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत
ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी धनकुटा िज ला
अदातबाट िमित २०७०।१।२५ मा भएको फै सला
सदर गरी साधक जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत,
धनकुटाको िमित २०७०।१०।५ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ त: िशव साद खनाल
क युटर: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शभु म् ।
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मािनसह ले ितवादी रामच सुवेदीले हार गरेको अबोध बालकमािथ गरेको अपराधको सजाय यायको
खक
ु ु रीको चोटबाट मृतक राजकुमार बढु ाथोक को मृ यु ि बाट उपयु नदेिखएकोले ितवादी िव णदु ेवी
भएको त यलाई गडाउ गरेको कागज यहोरा, एवम् भज
ु ेललाई ५ वष सजाय हन राय य गरेको सु गु मी
बकप लगायतका माणका आधारमा भटु ान िपपु स िज ला अदालतको राय उपयु ठहर गरेको पनु रावेदन
पाट का अ य राजकुमार बढु ाथोक लाई सुिनयोिजत अदालत, बटु वलको सो हदस मको राय मनािसब
षड् य र योजनाबाट रामच सवु ेदीले गदन ज तो देिखएन । अब ितवादी िव णदु वे ी भज
ु ेललाई कसरु को
संवेदनशील अङ् गमा खक
ु ार मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १०
ु ु री हार गरी कत य गरी मा ाअनस
मारेको पुि भएको छ । िनज ितवादीले िनजउपरको वष कै द सजाय गदा यायको उ े यसमेत परु ा हने हँदा
अिभयोग दाबीका स ब धमा ितवादस म पिन नगरी िनज ितवादी िव णदु ेवी भुजेललाई १० वष सजाय
आरोिपत कसरु लाई वीकार गरी फरार रही बसेको हने ।
समेत देिखएबाट िनजले मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको इजलास अिधकृत: िशव साद खनाल
महलको १ र १३(१) नं. बमोिजमको कसरु ठहर गरेको क यटु र: रामशरण ितिमि सना
सु झापा िज ला अदालत एवम् पनु रावेदन अदालत, इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शुभम् ।
५
इलामको फै सला िम ने देिखँदा साधक सदर हने ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
इजलास अिधकृ त: िशव साद खनाल
उपा याय, ०७१-RC-०१६६, कत य यान, नेपाल
क युटर: अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शभु म् । सरकार िव. ब बैया िमयाँसमेत
घटना थल तथा लास जाँच कृित मचु ु का,
४
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार मृतकको शव परी ण ितवेदन, जाहेरवाला परमान द
उपा याय, ०७१-RC-०१५६, कत य यान, नेपाल म डल, ितवेदक मीनराज भ राई, व तिु थित
मचु ु काका मािनसह को अदालतमा भएको
सरकार िव. िव णुदेवी भुजेल
ितवादीले मतृ कलाई मान पूवयोजना बकप , वारदातका सह अिभयु ह किलम िमयाँ
रहेको भ ने अव था कही ँकतैबाट देिखन नआएको, भ ने अनवरत िमयाँ र सिु नल म डलले यी फरारी
अनस
ु धान तथा अदालतको याियक ि याका ितवादीह ब बैया िमयाँ र राजु भ ने राजिकशोर
घटनाको सिव तार उ लेख गरी ितवादीले सहयोग साहलाई पोल गरी गरेको बयान, वारदातप ात् यी
परु याएको,
ितवादीले आ नो लो ने र घर प रवारबाट ितवादीह फरार भई अदालतबाट जारी भएको
्
सकारा मक यवहार तथा सहयोगको यवहार वारे ट तथा यादी पज
ु मासमेत हािजर हन नआई
नपाई द:ु ख र हैरानी पाएको महसुस गरी मनोदशामा कसुर वीकार गरी फरार रहेको हँदा िमिसल संल न
नकारा मक िहनभाव बढ् दै गई अ तत: लो नेसगँ सबतु माणह बाट ितवादीह ब बैया िमयाँ र
बदलाको भावना िलई आ नै स तानको यान िलन राजु भ ने राजिकशोर साहले मतृ क प पु म डललाई
पगु ी पिछ आएर प ाताप गरेकोसमेतका वारदातको पोखरीको िडलमा लगी लाठी तथा मु का हार गरी
प रि थित र अव थालाई ि गत गदा ितवादीलाई कत य गरी मारेको देिखँदा िनज ितवादीह लाई
सव वसिहत ज मकै दको सजाय चक पन नै मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३) नं.
देिख छ । तर यादै यून सजाय गदा पिन िनजले बमोिजमको कसुर अपराधमा ऐ. १३(३) नं. बमोिजम
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ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी मोरङ िज ला िनणयको जानकारी िनवेदकले िमित २०६५।७।२३
अदालतबाट िमित २०७०।२।२४ मा भएको फै सला मा नै पाएकोमा अिवल ब उपचार नखोजी िमित
सदर गरी साधक जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत, २०६६।१।२० मा मा ततु रट िनवेदन िदन आई
िवराटनगरको िमित २०७१।७।२ को फै सला िमलेकै िबल बपणू भएकोले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
जारी गन निम ने हँदा ततु रट िनवेदन खारेज
देिखँदा सदर हने ।
हने ।
इजलास अिधकृत: िशव साद खनाल
इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
क युटर: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शभु म् । क यटु र: िवके श गुरागाई
इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोज २ शुभम् ।
६
७
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िम , ०६५-WO-०७०६, उ ेषण / परमादेश, स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
रामधनी चौधरी िव. म य े ीय सश
हरी बल िम , ०६६-WO-१२०७, उ ेषण, िहमाकुमारी प त
िव. भौितक योजना तथा िनमाण म ालय, िसंहदरबार
मु यालय, बािहनी, पथलैया, बारासमेत
िनवेदकले चनु ौती िदएको िमित २०६५।६।२९ काठमाड समेत
िनवेदकले आ नो हक अिधकार हनन् भएको
को िनणयको जानकारी िनजले िमित २०६५।७।२३ मा
नै ा गरेको भ ने कुरालाई िनवेदकले िनवेदनप मा कुरा प र शङ् कारिहत तवरले देखाई अदालतमा
नै वीकार गरेको पाइ छ । तर ततु िनवेदन िमित वेश गरेको अव थामा मा असाधारण अिधकार े
२०६६।१।२० मा मा पन आएको देिख छ । िमित अ तगत रट े बाट उपचार स भव हने ह छ । तर
२०६५।७।२३ मा िनणयको जानकारी ा गन िनवेदकले गु योजना तयार हँदादेिख नै िववािदत
िनवेदकले िबल ब गरी िमित २०६६।१।२० मा मा ज गामा बाटो रहेको िथएन भ ने कुरा प सँग उ लेख
यस अदालतमा वेश गनपनाको
कुनै आधार र कारण गन नसक सो ज गामा बाटो िथयो िथएन भ ने
ु
ि िवधामा रही िनवेदन िदएको देिखँदा य तो अ प र
िनवेदनमा खुलाएको पिन देिखँदैन । आफूलाई िच
नबझ
ु ेको िवषयमा िनणयको जानकारी ा भएप ात् ि िवधापणू िनवेदन दाबीका आधारमा मागबमोिजमको
लामो समयस म यस स ब धमा कुनै चनु ौती निदई आदेश जारी गन िम ने अव था नदेिखने ।
सख
लामो समयको अ तरालपिछ अदालत वेश गनलाई
ु त उप यका नगर िवकास सिमित, नगर
िवकास सिमित ऐन, २०५५ बमोिजम गिठत वाय
अदालतले म त गन नस ने हँदा िनवेदकलाई सश
हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८७(१) को सं था रहेको कुरामा िववाद छै न । सो ऐनको दफा
ख ड (छ) को कसुरमा िनयम ८४ को ख ड (ख) ३.१.१ मा नगर िवकास सिमितले नगर िवकासको लािग
भूउपयोग े िनधारण गन, य तो े मा गन पाइने
को (१) बमोिजम भिव यमा सरकारी सेवाको िनिम
अयो य नठह रने गरी सेवाबाट हटाउने भनी िमित भौितक िवकासको मापद ड तो ने तथा य तो े को
२०६५।५।२४ मा भएको िनणयउपर िनजले सोही जनघन वको आधारमा सडक, यातायात, िबजल
ु ी,
िनयमावलीको िनयम ८८ बमोिजम पुनरावेदन गरी ढल िनकास, सरसफाई, खु ला े लगायतका
पनु रावेदन सु ने अिधकारीबाट िमित २०६५।६।२९ सेवा सिु वधा उपल ध गराउन स ने भ नेसमेतको
मा िनणय भएको र सो िमित २०६५।६।२९ को यव था रहेको पाइ छ । सो कानूनी यव थाबमोिजम
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नगर िवकास सिमितले नगर िवकास योजना लागु एवम् कानूनी हकमा ितकूल असर परेको नदेिखँदा
भएका े मा सडक, यातायातलगायतका सेवा सुिवधा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन निम ने ।
उपल ध गराउन स ने देिखँदा सख
ु त उप यका नगर इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
िवकास सिमितबाट िववािदत ज गामा बाटो कायम गन क यटु र: िवके श गरु ागाई
भनी िमित २०६७।२।६ मा गरेको िनणय र सो िनणय इित संवत् २०७२ साल असार २८ गते रोग २ शभु म् ।
८
काया वयनका लािग िमित २०६७।२।७ मा जारी
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
गरेको प समेतलाई कानूनिवपरीत मा न निम ने ।
नगरपािलकाले वीकृ ित िदएबमोिजम घर िम , ०७१-WH-००५१, ब दी य ीकरण,
िनमाण कायमा कुनै बाधा अवरोध उ प न नगरेको रामदेव मुिखया िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
भ ने िवप ीको िलिखत जवाफबाट देिखएको र कायालयसमेत
ये नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को
िनवेदकले नगरपािलकाबाट वीकृित निलई ढल
िनकाससमेत ब द हने गरी पखाल िनमाण गरेको दफा १२ को कानूनी यव थाअनुसार अदालतको
देिखएको य तो ि थितमा थानीय वाय शासन फै सलाअनस
ु ार कै दसजाय भएका िविभ न उमेर
ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोिजम नगरपािलकालाई समुहका ये नाग रकलाई फरकफरक ितशतको
ा काम कत य र अिधकार योग गन स दभमा आधारमा कै द छुट िदन सिकने यव था ऐनमा रहेको
सोही ऐनको दफा १६१(४) बमोिजम सावजिनक ढल देिखयो । िनवेदकले आ नो ज म िमित िव.सं. १९९५
िनकास खो नका लािग वीरे नगर नगरपािलकाले सालमा भएको हँदा आफू ७६ वष पिु गसके को हँदा
िनवेदकलाई िदएको िमित २०६७।२।२३ को प पचह र ितशत कै द छुट पाउनु पछ भनी िनवेदन
पिन कानूनबमोिजमको नै देिखन आउने हँदा िनवेदन दाबी िलएको देिख छ । िमिसल संल न िनवेदकको
दाबीको ज गामा बाटो रहे नरहेको कुरामा िनवेदक नाग रकताको ितिलिप हेदा िमित २०३९।९।१२
वयम् प हन सके को नपाइएको, नगर िवकास मा माणप िलँदाका बखत उमेर ३८ वष उ लेख
योजना लागु भएका े मा नगर िवकास सिमितले भएको देिखँदा िनवेदकले उ लेख गरेझ िनजको
सडक, यातायातसमेतका सेवासिु वधा उपल ध गराउन उमेर ७६ वष पुिगसके को भ ने देिखँदैन । तथािप
स ने कानूनी यव था रहेको, िनवेदकले वीरे नगर पैस ी वष उमेर परू ा भएका ये नाग रकले पिन
नगरपािलकाबाट वीकृ ित निलई सावजिनक ढल मािथ उि लिखत ितशतका आधारमा कै द छुट
िनकास ब द हने गरी पखाल िनमाण गरेको देिखएको पाउने ऐनको यव था रहेकोले यसतफ हेदा मािथ
तथा िनवेदकले वीकृ ित ा गरेबमोिजम घर िनमाण उि लिखत ऐनको दफा १२ मा “...कै द भोगी रहेको
ये नाग रकलाई िनजको उमेर र कसरु को अव था
कायमा िवप ीह बाट कुनै बाधा अवरोध परु याएको
्
नदेिखएको समेतबाट सख
ु त उप यका नगर िवकास हेरी कै द छुट िदन सिकनेछ” भ ने श दावली योग
सिमितको िमित २०६७।२।६ को िनणय र सो िनणय भएको देिख छ । यसरी उ ऐनको यव था हेदा
काया वयन गन िमित २०६७।२।७ मा जारी गरेको प कसुरदारको उमेर र कसुरको अव था हेरी कै द छुट
तथा वीरे नगर नगरपािलकाको िमित २०६७।२।२३ िदने निदने भ ने िवषय विववेक य देिख छ । अथात्
को प लगायत िवप ीह बाट भए गरेका कामकारवाही ये नाग रकलाई िनरपे पमा कै द छुट िदनैपन
कानूनअनुकूल नै देिखई िनवेदकको कुनै संवैधािनक बा या मक यव था हो भ ने उ ऐनको आसयबाट
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देिखँदैन । यसरी विववेक य िवषयलाई िनरपे हक ग रपाउँ भनी माग गरेको र मािथ िववेिचत आधार
ठानी वैयि क हकका पमा दाबी गन िम दैन । कारणबाट ये नाग रकस ब धी ऐन, २०६३ को
िनवेदकले कै द छुटका लािग िज ला अदालतसम दफा १२ को यव था िनरपे हकको पमा नभई
िनवेदन गरेको देिख छ । उि लिखत ऐनको दफा स बि धत िनकायको विववेकको िवषय देिखँदा
१२ ले प पमा अदालतमाफत कै द छुट िदने भनी धनषु ा िज ला अदालतबाट कै द छुट निदने गरी भएको
छुट िदने िवषय अदालतको े ािधकारिभ राखेको आदेश गैरकानूनी भ न निम ने ।
तुत
िनवेदनमा
मागबमोिजम
देिखँदैन । कारागार शासनले हेन कै द छुटस ब धी
िवषय याियक नभई शासिनक कृ ितको देिख छ । ब दी य ीकरणको आदेश जारी नहने भए तापिन
कै दी ब दीको शासन र यव थापन गन िज मेवारी ये नाग रकह को संर ण र सामािजक सुर ा गन
कारागार कायालयको अिधकार े िभ पन हँदा समेतका उ े यले ये नाग रकस ब धी ऐन, २०६३
कै दीको उमेर, अव था, चालचलनको अिभलेख र बनेको देिख छ । उ ऐनमा िविभ न उमेर समूहका
मू याङ् कन अदालतबाट हन स दैन । कै दी ब दीको कै दीह लाई फरकफरक आधारमा कै द छुट िदन
शासन गन कुरामा अदालत िनयिमत पमा संल न सिकने कानूनी यव थासमेत भएको प र े यमा सो
हने अव था पिन छै न । अदालतको काम कारवाहीको ऐनको उ े य काया वयन हने गरी आव यक िनयम
कृ ितले पिन यसो गन िम दैन । तसथ कै द छुट िदन हालस म बनेको देिखँदैन । कारागार िनयमावली,
िमलेन भनी धनषु ा िज ला अदालतबाट भएको आदेश २०२० को िनयम २९(२क) ले स री वष उमेर
परु ा भएका कै दीह को पचह र ितशतस म कै द
गैरकानूनी हो भ न निम ने ।
असल चालचलन भएका ७० वष उमेर पगु ेका छोट् याउन सिकने यव था गरेको भए तापिन यसले
कै दीह को हकमा कै द छोट् याउन सिकने यव था ये नाग रक ऐन, २०६३ को कानूनी ावधानलाई
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९ मा रहेको स बोधन गनसके को देिखँदैन । ये नाग रक ऐन,
देिख छ । यसरी कै द छोट् याउन आव यक देखेमा २०६३ को दफा १२(ख) स री वष उमेर परु ा भई
जेलरले मख
ु िज ला अिधकारीसम पेस गरेको राय पचह र वष ननाघेका ये नाग रकलाई पचास
तहतह कारवाही हँदै गृह म ालयबाट अि तम िनकासा ितशतस म कै द छुट िदन सिकने यव था गरेको
हने यव था रहेको देिख छ । यसरी कै द छुटको माग छ भने कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम
स बि धत िनकाय कारागार कायालयमाफत भएको २९(२क) ले स री वष उमेर परु ा भएका कै दीह को
ख डमा सो स ब धमा िवचार हनस ने देिखयो । पचह र ितशतस म कै द छोट् याउन सिकने यव था
उ कानूनी यव थाअनस
ु ार िनवेदकले स बि धत गरेको देिख छ । दवु ै कानूनी यव थाको उ े य
कारागारमा िनवेदन िदई ि या अगािड बढाएको िनि त उमेरका कै दीह को बाँक कै द छुट गनु भए
देिखँदैन । िनवेदकले प पमा ये नाग रकस ब धी पिन एउटै उमेर समूहलाई स बोधन गन ऐन र िनयममा
ऐन, २०६३ को दफा १२(१) को ख ड (ग) बमोिजम फरक फरक कानूनी ावधानह िव मान रहेको
आ नो पचह र ितशत कै द भु ान भइसके पिन देिखयो । यसबाट कुन कानूनी यव थाको योग र
धनषु ा िज ला अदालतले बाँक कै द छुट िदन निम ने पालना हनुपन हो भ नेमा अ यौल र ि िवधाको ि थित
भनी गरेको गैरकानूनी आदेशका कारण आफू थुनामा रहने हँदा य तो ि िवधाको अ यका लािग ये
ब नु परेको भनी ब दी य ीकरणको आदेश जारी नाग रक ऐनमा नै आव यक संशोधन गरी वा ऐनको
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उ े य परु ा गन िनयमावलीमाफत ये नाग रकले कै द गन अिधकारीसम िनयुि का लािग िसफा रस
छुट पाउने िवषयमा प आधार र ि या िकटान साथ पेस गनु पन र यसरी िसफा रस गदा कुल र
गनपन
ु ार
ु हँदा तदनु पको यव था गनु भनी िवप ी पदको बढीमा १५ ितशतस म यो यता मानस
नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको आदेश जारी वैकि पक उ मेदवार रािखनेछ भ ने यव था गरेको
देिख छ । िनयम १७(२) ले “उपिनयम (१) बमोिजम
हने ।
वैकि पक उ मेदवारको पमा रहेका यि ह लाई
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
आव यकताअनुसार छनौट सिमितले िनयिु गन
क युटर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल काि क १६ गते रोज २ शभु म् । अिधकारीसम िनयिु का लािग िसफा रस पेस गनछ”
र िनयम १७(३) ले “वैकि पक उ मेदवारह ले एक
९
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश वषस म पिन िनयिु ा गन नसके मा उ सचु ी वतः
िम , ०७१-CI-०७५१, ०७५२, उ ेषण/परमादेश, खारेज हनेछ” भ ने यव था गरेको पाइ छ । यसरी
गृह म ालय िव. मदन थापासमेत, हरी धान िनयम १७ मा भएको कानूनी यव थाअनुसार खु ला
ितयोिगतामा सफल भएका वैकि पक उ मेदवारलाई
कायालयसमेत िव. कृ ण साद िब समेत
िनवेदकह हरी धान कायालय, मानव आव यकताअनुसार छनौट सिमितले िनयिु गन
ोत िवकास िवभाग, भना तथा छनौट शाखाबाट अिधकारीसम िनयुि का लािग िसफा रस पेस
िमित २०७०।०३।०५ को गोरखाप मा कािशत गनछ भ ने देिखँदा यिद पद र रहेको अव था छ
सूचनाबमोिजम हरी िनरी क ( शासन) पदको भने िनयिु िदनका लािग आव यक कारवाही गनपन
ु
खु ला ितयोिगतामा सामेल भई भना तथा छनौट छनौट सिमितको दािय व देिख छ । ततु छनौट
शाखाले कािशत गरेको नितजाको वैकि पक सचु ीमा ितयोिगताको स चालन अविधमा ५० जनाभ दा
रहेका उ मेदवार रहेका यि ह भएकोमा िववाद बढी थप पद र भएको भ ने िनवेदकह को दाबीलाई
देिखँदैन । िमित २०७०।०३।०५ मा कािशत िवप ीह ले अ वीकार गरी ख डन गन सके को
सूचनाको पनु ३ मा छनौट ितयोिगता स चालन नदेिखँदा उ अविधमा पद र रहेको मा नपु न हन
अविधिभ कुनै कारणले र हन आएको पदलाई आउने ।
उपयु सूचनाअ तगतका पदह र रहेको
पिन ततु िव ापनको उि लिखत सङ् यामा थप
गरी हन आउने कुल र पदमा आव यकताअनुसार र आव यकताअनस
ु ार पूित गन सिकने कानूनी यव था
पूित गन सिकनेछ भ ने उ लेख भएको भएकोमा उ पदह संगठनको लािग आव यक परेको
होइन भ न िवप ीले सके को छै न । िव ापनको पनु ः
देिख छ । छनौट अविधमा ५० भ दा बिढ पद र
रहेको भ ने िनवेदकको दाबीलाई िवप ीले अ वीकार ३ नं. मा “छनौट ितयोिगता स चालन अविधिभ
गरेको देिखँदैन । तुत िव ापन गदाका बखत कुनै कारणले पद र हन आएको पदलाई पिन
ततु िव ापनको उि लिखत सं यामा थप गरी
ि याशील रहेको हरी िनयमावली, २०४९ ले गरेको
िसफा रसस ब धी यव था हेदा िनयम १७(१) ले हन आउने कूल र पदमा आव यकताअनस
ु ार पूित
“उ मेदवारह ले िनयम १६ बमोिजम िलइएको परी ा गन सिकनेछ भनी सूचनामा उ लेख गरी िनवेदकह
र अ तरवातामा ा गरेको अङ् कको आधारमा लगायतका ित पिधह लाइ िव त पा रएकोमा
छनौट चरण पुरा भैसके पिछ हाल आएर वैकि पक
यो यता म सचु ी तयार गरी छनौट सिमितले िनयिु
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सचु ीका उ मेदवारले िनयिु नपाउने भ न निम ने । पन ।
िव ापनको सूचनाको पुन ३ नं. मा
तुत िमित २०७०।३।५ को िव ापनको
पनु ः ३ नं. मा “छनौट ितयोिगता स चालन िव ापनमा उि लिखत अविधमा थप पदह ा भएमा
अविधिभ कुनै कारणले पद र हन आएको पदलाई उि लिखत सं यामा थप गरी आव यकताअनस
ु ार
पिन ततु िव ापनको उि लिखत सङ् यामा थप पूित गन सिकनेछ भ ने कुरालाई िनता त विववेक
गरी हन आउने कुल र पदमा आव यकताअनुसार अथमा बु न निम ने हँदा िनवेदकह को मागबमोिजम
पूित गन सिकनेछ” भ ने उ लेख भएको हँदा य तो िनयिु एवम् पद थापन हनपु न देिखन आयो ।
सूचना िव ापन कानूनी यव थामा आधा रत रही तसथ िमित २०७०।३।५ को िव ापनका वैकि पक
गरे भएको भनी यस ित जनसाधारणको वभावतः उ मेदवारह लाई मागबमोिजम हरी िनरी क
िव ास रहने ह छ । सवसाधारण जनताले सरकारी ( शासन) को परी ा स चालन अविधभर र पदमा
िनकायका य ता िव ापन सूचनालाई आिधका रक िनयिु र पद थापना गनु भनी परमादेशको आदेश
मानी सोहीबमोिजमको काय सरकार प बाट जारी हने र वैकि पक उ मेदवारलाई िनयिु निदएको
सकारा मक पमा ह छ भ ने वाभािवक अपे ा हदस मको िवप ीको कामकारवाही उ ेषणको
गरेको ह छ । माग ग रएको पद सं याको १५ ितशत आदेश ारा बदर हने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत,
वैकि पक उ मेदवार रािखने भ ने िनयमावली को पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
पनु रावेदकको पुनरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
यव था देिखँदा र परी ा स चालन अविधमा र
पद भए सोसमेतलाई पिन गणना ग र समावेश ग रने इजलास अिधकृत: सरु ेशराज खनाल
भ ने सूचना िव ापनको वाभािवक अथ सफल क यटु र: रामशरण ितिम सीना
उ मेदवारका अित र िनज ९ जनास मका वैकि पक इित संवत् २०७२ साल असोज १८ गते रोज २ शभु म् ।
१०
उ मेदवार र पद भएस म यसमा िनयुि का
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
लािग वैधािनक अपे ा रा ने अिधकारयु यि ह
देिख छन् । साथै िवप ी हरी धान कायालयको गोपाल े , ०७०-CI-०४७६, उ ेषण / परमादेश,
िव ापनलाई िव ास गरी ितयोिगतामा सहभािगता अमरराज खैरसमेत िव. िवजय ढुङ्गाना
यु रया मल ख रदका लािग नयाँ बोलप
जनाई सबै परी ा सफल गरी वैकि पक सचु ीमा परेका
९ जना यि ह लाई पद र रहँदारहँदै आफै ँ ले आ ान भएउपर ियनै िनवेदकले दायर गरेको रट
कािशत गरेको िव ापन सूचनाको सत नमानी िनवेदनमा पूव फै सलाबमोिजम गनु भनी पुनरावेदन
िनयुि एवम् पद थापन नगनु यायको ममिवपरीत हन अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।५।१७ मा फै सला
आउँछ । आफै ँ ले कािशत सूचना पिछ आएर अ वीकार भएकोसमेत देिख छ । Lobana Trading Co.Pty.
गन िवप ीह लाई िवव धनको िस ा तसमेतले Ltd को थानीय ितिनधी Soniga Services
रोक लगाउँछ । पदपूित सिमितले र पद आव यक Pvt. Ltd भई दायर भएका उपयु रट िनवेदनमा
नभै खारेज गरेको वा पद नै र नरहेको भ न पनु रावेदन अदालतबाट आदेश जारी हने गरी भएका
नसके को हँदा हाल आएर आ नो े ािधकारको फै सला अि तम भएर रहेको देिखन आएको छ । यसैगरी
कुरा गरेर कािशत सूचनाको उपे ा गन िम ने Lobana Trading Co Pty. Ltd तफबाट राखेको
देिखँदैन । पदपूित सिमित पिन कानूनको अिधनमा रहनु कायस पादन जमानत कृिष साम ी क पनीले जफत
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गन िनणयउपर कृ िष साम ी क पनी र अ य स बि धत कृ षकका लािग कृ िष साम ी, कृ िष उपजको उिचत
यि र िनकाय िव नेपालको अड् डा अदालतमा मू य र बजारमा पहँचको यव था गन रा यको कृ िष र
मु ा गनस ने गरी Lobana Trading Co Pty. भूिमसधु ारस ब धी नीित रही आएको र यही नीितलाई
Ltd ले Soniga Services Pvt. Ltd लाई आ नो मतू प दान गरी कृषकका लािग कृिष साम ी र
थानीय ितिनिधको पमा १ अि ल २०१३ कृिष उपज उिचत समयमा उिचत मू यमा उपल ध
मा अिधकार यायोजन गरेको देिख छ । सोही गराई कृिष उ पादक वमा विृ गरी देशको आिथक
यायोिजत अिधकारबमोिजम नै Lobana Trading वृि दरमा योगदान परु ्याउने उ े यले कृ िष साम ी
Co Pty. Ltd को ितिनिध भई Soniga Services क पनी थापना भई स चालनमा रही आएको छ ।
Pvt. Ltd ले ततु रट िनवेदन गरेको हँदा Soniga कृ िष साम ी क पनीले आ नै िनजी ोतमा लगानी
Services Pvt.Ltd लाई मु ा गन हकदैया नभएको गन नभई नेपाल सरकारबाट ा अनदु ानमा कृिष
भ ने िवप ीह को पनु रावेदन िजिकर कानूनस मत साम ी. कृिष उपज, कृिष औजार तथा मल ख रद गरी
सहज र सरल िकिसमले उिचत मू यमा कृषकलाई
देिखन नआउने ।
क पनीको तफबाट ग रने स झौतालगायतका िवतरण गन िज मेवार पाएको िनकाय भएको हँदा
स पूण काय गन Lobana Trading Co. Pty. Ltd ले नेपाल सरकारको िनय ण र अनुदानमा स चालन भई
Soniga Services Pvt. Ltd लाई थानीय तरको आएको सावजिनक िनकायले सो इ कार गरी िजिकर
ितिनिध िनयिु गरेको र मु ा मािमला गनसमेत िलनु मनािसब नहने ।
कायस पादन जमानत जफत नगन वा
१ अि ल २०१३ मा अिधकार यायोजन गरेको
अव थामा मुल प ले नै दाबी गनपन
ु भनी मु ा गन स झौताको सतह लाई नै मा यता िदई स झौता
िवषयमा हकदैयालाई साँघुरो अथमा हण ग रँदा ि याशील हन िदने भ ने कृ िष साम ी क पनीलाई
याय ाि को माग नै अव हन जा छ । यसकारण दईु वटा िवक प रहेकोमा कुनै पिन िवक पको अनशु रण
हकदैयाको लाई प ह ले आ नो िहतअनक
ु ू ल गरेको देिखन आएन । स झौता काया वनमा वेश
ग रसके पिछ दवु ै प िबच कुनै िववाद उ प न भएको भए
मा हने गरी यसको अथ गन िम ने नहने ।
कृिष साम ी क पनी सावजिनक िनकाय हो यो छु ै हने िथयो । तर स झौता काया वयनमा
होइन भ नेतफ िवचार गदा सावजिनक ख रद ऐन, वेश नै हन निदई राखेको कायस पादन जमानत
२०६३ को दफा २ को ख ड (ख) (२) मा भएको जफत हने भनी िनणय ग रएको छ । यसरी स झौताको
यव थाबमोिजम सावजिनक िनकायको प रभाषािभ दो ो प िनवेदक क पनीलाई कुनै पिन काय गन निदई
नेपाल सरकारको पूण वा अिधकांश वािम व वा िनजले राखेको कायस पादन जमानत जफत हने भनी
िनय णमा रहेको सं थान, क पनी, बक वा सिमित िनणय गनलाई
ु कुनै हालतमा पिन कानूनस मत िनणय
वा चिलत कानूनबमोिजम सावजिनक तरमा भ न िम दैन । सावजिनक िनकायले कानूनिवपरीत
थािपत वा नेपाल सरकार ारा गिठत आयोग, िनणय गरेको छ भने य तो िनणयउपर चनु ौती िदन
सं थान, ािधकरण, िनगम, ित ान, बोड, के , सिकने र य तो अव थामा अदालतले सिवधान
प रषद् तथा सोही ऐनको दफा २ को ख ड (ख) (६) कानून ारा द अिधकार योग गरी सम याय, याय
बमोिजमका नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा तथा सदिववे
् कको आधारमा याय िन पण गन स ने ।
एउटा सावजिनक िनकायले पुनरावेदन
स चािलत सं थासमेतका िनकाय पन देिख छ ।
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अदालतको फै सलाबमोिजमको काय नगरी उ टै छ । यसरी िविधवत् स झौता गरेपिछ स झौताबमोिजम
स झौता गनुपूव रािखएको कायस पादन जमानत एल.सी. खो नेलगायतका आफै ँ ले गनपन
ु काय
जफत गन भनी िनणयमा बोिलएका कुराह मा व तगु त गन नसक आफू दािय व िविहन बनेर िनवेदककै
र कारणसिहतका कानूनस मत आधार छन् छै नन् भ ने कायस पादन जमानत रकमसमेत उ टै जफत गन
याियक परी णको िवषय हने र पनु रावेदन अदालतको िवप ीको काय करार कानूनको र यायको आधारभूत
फै सलाबमोिजम काया वयन भएको नपाइएमा र िस ा तसमेत ितकूल देिखन आएको छ । आफै ँ
भइरहेको कानूनबाट भावकारी उपचार ा हन िततप नखो ने तर स झौता काया वयन गरेन
नस ने अव था िसजना भएमा उ फै सलाबमोिजम भनी अक प उपर आरोप लगाउने िवप ी क पनीको
काया वयन गन गराउन लािग उपचारको माग गन र कामकारवाही उिचत र तकसङ् गतसमेत छै न ।
य तो माग हण गरी आदेश जारी गन यायस मत कायस पादन जमानत रकम अिनि त समयस म
नै हने हँदा सोतफको िवप ीको पनु रावेदन िजिकर रो ने र जफत गन कायबाट िनवेदकको ित भएको
भए यसको ितपूित प रपरु ण गन उदार ि कोण
मनािसब देिखन नआउने ।
कृ िष साम ी क पनीले यु रया मल आपूितको रा नक
ु ो स ा आफू employer तथा सावजिनक
लािग गरेको बोलप मा Lobana Trading Co िनकाय भएको नाताले मन लागेको यवहार गनु रा ो
Pty. Ltd समेत सहभागी भएकोमा उ क पनीको कुरा पिन होइन । िवप ी क पनीले िनवेदकको बारेमा
बोलप ३० नोभे बर २०११ मा वीकृत भई ५ िनराधार अिव ास खडा गरी िनवेदकले पाइसके को
ितशत कायस पादन जमानतले हने अमे रक डलर ठे का अव गन र काया वयनका लािग असमथ
८,४७,५००।- १ िडसे बर २०११ मा जमानत राखी बनाउने काय गैरकानूनी देिखएकोले य तो काय स
Lobana Trading Co Pvt. Ltd र कृ िष साम ी र ा मा न िमलेन । सावजिनक क पनी भएकोले
क पनीिबच िमित २०६९।६।३ मा स झौता भएकोमा मा ै य ता गैरकानूनी कामकारवाही र िनणयसमेत
स झौताबमोिजम कृ िष साम ी क पनीले िततप उ मिु यु एवम् दािय विविहन ह छ भ न पिन
नखोली िमित २०६९।१२।१८ मा कायस पादन उपयु नहने ।
करार ऐन, २०५६ को दफा ८६ बमोिजम
जमानत जफत गन िनणय गरेको छ । उपयु त य
हेदा स झौताअनस
ु ार करार काया वयनको चरणमा करारको िविश प रपालना गराई मा न पाउने अिधकार
वेश हन नै निदई िनवेदकले राखेको कायस पादन नै ि याशील हन निदई ार भमा नै जमानत जफत
जमानत जफत ग रएको छ । कायस पादन जमानत गरी िततप नखोली िदएको य तो अव थामा
के क तो अव थामा मा जफत हनस ने अव था हो िनवेदकले दफा ८६ र ८७ बमोिजम उपचार माग गनु
पद यो भ ने िजिकर िलनु मनािसब होइन । करार
भ ने कुरामा स झौतामा भएका सत हेनपन
ु ।
करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ बमोिजम जीव त वा बहाल रहेको अव थामा सतबमोिजम
करारको सतको पालना गनु दवु ै प को कानूनी नगरेमा काय स पादन जमानत जफत हनस ने कुरा
दािय व रहेकोमा सोबमोिजम दािय व िनवाह गन इ छा एउटा अव था हो भने करार ि याशील र जीव त वा
र त परता िवप ीबाट भएको देिखन आएन । िनवेदक बहाल हन पाएकै छै न भने स झौताको एक प ले अक
क पनीबाट कायस पादन जमानत रकमसमेत हण प लाई स झौताबमोिजम गन हैिसयत छै न भनी काम
गरी सके पिछ िविधवत् स झौता स प न ग रएको गन अवसर नै निदई कायस पादन जमानत जफत गन
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खुलाउने कत य परु ा नगरी करार काया वयनमा
िनणय गनु वैधािनक काय नहने ।
देिखयो । क पनीको बोलप वीकृ त
िनवेदक क पनीले स झौताको कुनै पिन अवरोध पुरयाएको
्
सत उ लङ् घन नगरेको अव था र स झौताबमोिजम गनपु ूव क पनी आिथक र िव ीय पमा स म छ छै न
िततप खो ने दािय व कृिष साम ी क पनीको भ ने कुराको मू याङ् कन गरी बोलप वीकृत वा
भएकोमा आफै ँ िततप नखो ने तर कायस पादन अ वीकृत गनस ने अिधकार िवप ीसँग सरु ि त रहँदा
जमानत जफत गन िवप को िनणयमा दिु षत मनसाय रहँदै बोलप वीकृतीप ात् स झौतासमेत स प न
रहेको
ह छ । य तो दिु षत मनसाय राखी भएपिछ हाल आएर क पनीको चु ा पज
ुँ ी थोरै भएको
स झौताको सतबमोिजम काय गन ार भबाट नै भनी मनोगत कारण देखाई िततप खो न इ कार गन
अवरोध खडा गरी कायस पादन जमानत जफतको एवम् कायस पादन जमानत जफत गन िम ने हँदनै र
िनणय गनु सावजिनक िनकायको असल च र को करारको काया वयन रो न स ने नदेिखने ।
िनवेदक क पनीको Total Paid on
काय े भ दा बािहरको िवषय हन जाने ।
िततप खो न िविभ न बकह मा स पक Shares Issued AU 10,00,000 रहेको D&B
गरी यास गरेको भए तापिन िनवेदक क पनीसँग चु ा payment Risk Report अनुसार क पनीको
पज
ुँ ी कम भएको कारण देखाई बैकह ले िततप Rating 2A 2 रहेको भनी िनवेदकले िलएको दाबीलाई
खो न नमानेको कारणबाट स झौता काया वयन गन व तगु त र कानूनसङ् गत आधारमा अमा यता
िनवेदकको हैिसयत नभएबाट कायस पादन जमानत मािणत नग रकन आ मगत आधार खडा गरी
जफत गन िनणय ग रएको हो भ ने िवप ीको पनु रावेदन करारको काया वयन रो न रोकाउन िम दैन । ख रद
िजिकर रहेको देिख छ । बोलप को सतअनु प यूनतम् स झौताको बदुँ ा नं. ४ अनस
ु ार कृिष साम ी क पनीको
मू याङ् िकत सारभूत पमा भाव ाही बोलप नै िव सनीयतामा िततप खो ने भएपिछ आ नो
छनौट हने कानूनी यव था सावजिनक ख रद ऐन, उ दािय व परु ा गन नस नमु ा िनवेदक क पनीको
२०६३ को दफा २७ मा रहेको देिखँदा उ कानूनी साख र बकह ले िनवेदक ित बनाएको धारणालाई
यव थाको पालना गरी िनवेदकको बोलप वीकृत कारकत व हो भनी देखाउनु यायसङ् गत देिखएन ।
भएको मा नपु न हन आउँछ । यसरी बोलप दाताको ब कृिषसाम ी क पनीले आ नो दािय वबमोिजम
आिथक एवम् िव ीय अव था हेररे नै बोलप वीकृत एल.सी.खो न नस नु िनजकै कमजोरी र साखको
भई ख रद स झौतासमेत भई स झौताबमोिजमको खडा भएको देिखँदा सावजिनक ख रद िनयमावली,
दािय व पूरा गन समयमा चु ा पूज
ँ ी थोरै भएको भनी २०६४ को िनयम १११ समेतका आधारमा ख रद
स झौता काया वयन गदा स झौताको सतबमोिजम
िववाद िसजना गन निम ने ।
िविधवत् पमा ठे का स झौता स प न समयमै िततप खो ने यव था गनुपनमा उ
भइसके पिछ स झौताको सतअनुसार मल ख रद कानूनी यव थाको प रपालना िवप ीबाट भएको
गन लोवानाका नाममा िततप खोलेर करारको पाइएन । यसकारण कायस पादन जमानत जफत गन
काया वयन गन िदनुपन कत य िवप ी कृ िष साम ी कृ िष साम ी क पनीको िमित २०६९।१२।१८ को
क पनीको भएकोमा करारका सतह अनु प िनवेदक िनणय मनािसब, िच बु दो र औिच यपूण नदेिखँदा
प ले Performance Bond ज मा गरी सके को तर बदरयो य देिखयो । कायस पादन जमानत जफत गन
करारको अक प िवप ी क पनीले िततप खो ने कृिष साम ी क पनीको उ िनणय र सो िनणयका
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आधारमा भएका प ाचारसमेत उ ेषणको आदेश ारा आधारमा भएका प ाचारसमेत उ ेषणको आदेश ारा
बदर गरी स झौताबमोिजम िततप खो ने र करार बदर गरी स झौताबमोिजम िततप खो ने र करार
काया वयन गराउने गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनले काया वयन गराउने गरी पनु रावेदन अदालतले िदएको
गरेको िमित २०७०।५।२६ को इ साफ मनािसब हँदा आदेशउपर परेको दे.प.ु नं. ०७१-CI-०७४६ को
सदर हने ठहछ । िवप ीको पुनरावेदन िजिकर पु न उ ेषणयु परमादेश मु ामा पनु रावेदक कृिष साम ी
क पनीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने भनी आज
नस ने ।
यसै इजलासबाट पनु रावेदन अदालतको फै सला सदर
इजलास अिधकृ तः सरु शे राज खनाल
हने ठहरी फै सला भएको हँदा सो मु ाबाटै िनवेदकको
क युटरः अिमरर न महजन
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १२ गते रोज १ शभु म् । माग स बोधन हने भएकोले िनवेदकले उठाएको सोही
िवषयमा ततु िनवेदनबाट थप आदेश गन आव यक
११
देिखएन । तसथ िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-WO-०३२०, उ ेषण/परमादेश, गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखँदा ततु
िनवेदन खारेज हने ।
सुवास े िव. कृ िष साम ी सं थान
िनवेदकको KPN/31/068/069 टे डर इजलास अिधकृ त: सरु ेशराज खनाल
वीकृ त भई स झौताबमोिजमको मल आपूित क यटु र: अिमरर न महजन
नभइरहेको भ नेमा िववाद देिखएन । िनवेदकको इित संवत् २०७२ साल पुस १२ गते रोज १ शभु म् ।
१२
मु य माग दाबी आ नो अिघ लो टे डर नोिटस
KPN/31/068/069 बमोिजम भएको स झौता स. . या. ी क याण े र मा. या. ी जगदीश
काया वयन होस् भ ने रहेको देिख छ । िनवेदकसँगको शमा पौडेल, ०७०-WO-०६५३, उ ेषण/परमादेश,
स झौता काया वयन नगन नगराउन िनवेदकको डा. िवजय िसंह िसजापित िव. ि भुवन िव िव ालय,
तुत िनवेदनमा माग गरेको भए पिन सो टे डर िकितपुर, काठमाड समेत
ि भुवन िव िव ालय सेवा आयोगको
ि या त काल रोिकएको भ ने देिखँदैन । साथै
उ टे डरमा िविभ न आपूितकताले भाग िलई कायालयबाट कािशत िव ापन नं. २/२०६९/०७०
ि या अगािड बिढसके को भ ने त य िलिखत को आ त रक ितयोिगताअ तगत कानून िवषयको
जवाफबाट देिखन आएको अव था छ । िनवेदकसँग ा यापक पदमा आवेदन िदने उ मेदवारह को
अिघ लो स झौता काया वयन हन नसके को भ ने कृ ित मू याङ् कन गन िमित २०६९।१०।२६ को
मा कारणबाट पिछ भएका र हने Tender ि या िनणयानुसार ा यापक कनक िव म थापा, ा.डा.
रो नपु न ज री देिखँदैन । कृषकह लाई खेतीपातीको भरतबहादरु काक र ा.डा.अ बर साद प तलाई
समयमा मलखाद उपल ध गराउनपु न ज तो मह वपूण िवशेष तोके को पाइ छ । िनवेदकले िनवेदन प मा ा.
र ज री कृितको आपिू तको िवषयलाई पिहलाको डा.भरतबहादरु काक र ा.डा.अ बर साद प तलाई
िववादसँग आब गरी अिनि तकालस म आपूित िवप ी बनाई ा.कनक िव म थापालाई भने िवप ी
अव
गन मनािसब हँदैन । िनवेदकको वीकृ त बनाएको देिख न । यस अदालतबाट िवप ी ा.
KPN/31/068/069 टे डरबमोिजम िनवेदकले राखेको डा.भरतबहादरु काक र ा.डा. अ बर साद प तले
कायस पादन जमानत जफत गन िनणय र सो िनणयका गरे िबराएको नदेिखँदा िनजह का नाममा कारण
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देखाउ आदेश जारी गन परेन भनी िनजह बाहेक तथा अ तरवाताबापत दान भएको अङ् क उपयु छ
अ य िवप ीह का हकमा मा कारण देखाउ आदेश छै न भनी रटको रोहबाट हे रने िवषय नहने ।
िनवेदकले डा. तारा साद सापकोटाले
जारी हने ।
िसफा रसस ब धी
ि या, २०६४ LL.M. शोध िव ाथ किपलमणी गौतमको शोधप बाट
को अनस
ु ूची ७ को ४ नं. को िवशेष स ब धी ितिलिप अिधकार ऐनिवपरीत िविभ न पृ ह हबह
यव थाअ तगत देहाय ख ड २ मा “अ तरवाताको साभार गरी “A Study on Environmental Law
लािग ब ने िव ह पाइएस म कृ ित मू याङ् कन गन & Justice: Nepalese Perspective” पु तक
िव ह भ दा फरक हनेछ” भ ने कानूनी यव था काशन गरेकामा सोबापत अङ् क दान गन निम ने
रहेको हँदा कृ ित मू याङ् कन गन िव भ दा पाइएस म भनी दाबी िलएको पाइ छ । िवप ी डा.तारा साद
सापकोटाले िलिखत जवाफ पेस गदा LL.M. शोध
फरक िव लाई अ तरवाताका लािग मनोनयन गनपन
ु
तर उपल ध हन नसके मा भने कृित मू याङ् कन गन िव ाथ किपलमणी गौतमले मेरो िनदशनमा रही
िव लाई पिन अ तरवाताका लािग िव को पमा शोधप तयार गरेको र िनजले मेरा िविभ न लेखह
मनोनयन गन सिकने देिख छ । ततु िववादमा वाङ् मय सिम ा गनुका साथै शोधप मा साभार गरेको
िमित २०६९।११।२२ को िनणयले फरक िव लाई हँदा के ही अंश िम न गएको हो, मैले शोधप को न कल
अ तरवाताको लािग मनोनयन गरेकोमा तीम ये दईु जना गरेको होइन भनी उ लेख गरेको पाइ छ । कसैको लेख,
िव ह एवम् अ य िव ह समेत अ तरवाताको रचना आिद लेखकको अनमु ितिबना अ य यि ले
लािग उपल ध हन नसके को कारण खल
ु ाई िमित ितिलिप अिधकारस ब धी कानून ितकूलको काय
२०६९।११।२३ मा कृित मू याङ् कन गनम येका दईु गरी कािशत गरेमा स बि धत हकवालाले सोही
जना िव लाई अ तरवाताको लािगसमेत मनोनयन गन कानूनबमोिजम े ािधकार रहेको अदालतमा दाबी गरी
ठहरेबमोिजम हने िवषयलाई िनवेदकले तुत रटमा
िनणय गरेको काय कानून ितकूल मा न निम ने ।
कृ ित मू याङ् कन गन तथा अ तरवाता िलने दाबी िलएको देिखँदा सो स ब धमा रट े बाट िवचार
िव ह ले सोबापत दान गन अङ् क उिचत, अनिु चत गन िम ने नदेिखने ।
िनवेदकले ि भवु न िव िव ालय सेवा
वा यित अङ् क पाउनपु न भनी अदालतले िनधारण गन
िवषय होइन । उ मेदवारह ले परी ाथ को हैिसयतमा आयोगबाट भएको िसफा रसउपर ि भवु न
बढुवा योजनका लािग पेस गरेका कृ ितका स ब धमा िव िव ालय पुनरावेदन आयोगसम पुनरावेदन
िसफा रसस ब धी ि या, २०६४ को अनस
ु ूची २ को गदा आ ना कृ ितह को उिचत मू याङ् कन नगरेको
२.२.१३, १४, १५, १६ र १७ मा उ लेख ग रएका भ नेस म उ लेख गरेको तर अ य उ मेदवारह को
अंक गणनाका आधारह ज तै िवषयव तक
ु ो ढकाई कृितह का स ब धमा झु ा भनी कुनै दाबी गरेको
(cover), िवषयव तुको गिहराई, भाषा, तुतीकरण, देिख न । कुनै उ मेदवारले बढुवा योजनाथ झु ा
अनस
ु धान िविधको प ता, िव ेषणको गहनता, कृित तथा काशन पेस गरेको वा य तो कृितका
मौिलकता आिदको परी ण गरी अिधकार ा आधारमा बढुवा पाएको भए सोस ब धी उपचारको
िव ह ले दान गन अङ् क के कित हने भ ने कुरा माग फरक भएकोले कानूनले तोके को स बि धत
कानूनबमोिजम िव बाट नै िनधा रत हने कुरा हो । िनकायमा उजरु ी िनवेदन गरी उपचार ा हने नै हँदा
यसरी अिधकार ा िव ह बाट कृित मू याङ् कन यस अदालतले असाधारण अिधकार े अ तगत
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रट े बाट माणको मू याङ् कन गरी हेन निम ने कै िफयत महलमा खल
ु ाएको कै िफयत यहोरा यो यस
ह छ । तसथ, रट िनवेदकको दाबीअनुसार कारणले कानून ितकूल हो भनी सोउपर चुनौती
िवप ीह बाट पेस भएका कृ ित झु ा वा स े के हन् गरेको अव था छै न । पेस भएका कृ ितलाई िव
समूहबाट मू याङ् कनयो य नभएको भनी कारणसमेत
भनी रट े बाट हेन निम ने ।
२०४५ सालमा चलनमा रहेको ि .िव. खुलाएका आधारमा कृित मू याङ् कनबापत अङ् क
िविनयममा कानून िवषयमा सहायक ा यापक र उप- दान ग रएको पाँइदैन । कृितको मू याङ् कन गन
ा यापक पदमा िनयु हनका लािग कानूनमा नातक पाउने अिधकार मू याङ् कन सिमितलाई नै भएको
तह उ ीण गरेको यि यो य हने कानूनी यव था भनी ने.का.प. २०४२, असोज, िन.नं. २३८६ मा पूण
रहेको पाइ छ । िसफा रसस ब धी ि या, २०६४ इजलासबाट िस ा त ितपादन भइसके को पृ भूिममा
को अनस
ु िू च ३ को ३.२(३) मा नोकरी वष गणना गदा कृित मू याङ् कन गन िव बाट हने मू याङ् कनस ब धी
ि भवु न िव िव ालयमा अटुट पमा गरेको थायी, िवषय याियक िन पणको िवषय हनस नेसमेत
अ थायी वा करार सेवा अविध गणना ग रनेछ । ि .िव.ले नदेिखँदा िनवेदकले िलएको सो दाबीका िवषयमा थप
खटाएको वा ि .िव.को पूव वीकृ ित िलई अ य मा यता िवचार ग ररहन नपन ।
िवप ीम येका पूणमान शा य र कुसमु
ा िव िव ालयमा गरेको अ ययन/अनस
ु धान
अविध पिन गणना ग रनेछ भ ने उ लेख रहेको छ भने साख:को िव ावा रिध नभएकोमा बढुवा ग रएको तर
ऐ ४. (ग) मा िव िव ालयको अ य सेवामा थायी भई िनवेदकको िव ावा रिध भएकालाई बढुवा नग रएको
िव िव ालयको पूव वीकृितअनस
ु ार िश ण काजमा भ ने िनवेदन दाबी छ सो स ब धमा िवचार गदा
रही कायरत िश कको उप ा यापक वा सोभ दा ि भुवन िव िव ालयको कुनै िनयममा िव ावा रिध
मािथको पदका लािग अनभु व गणना गरी अङ् क िदइने नभएकालाई ा यापक पदमा बढुवा नहने कानूनी
कुरा उ लेख भएको पाइ छ । िवप ी डा.श भु साद ावधान भएको देिख न । िव ावा रिध हनु ा यापक
खनाल िमित २०४५।१२।७ गतेदिे ख नेपाल ल पदमा बढुवाको अिनवाय आधार वा यो यता रहेको
या पसमा कानून िवषयमा अ यापन गन काजमा भ ने देिखन आएन । बढुवाको लािग अङ् क गणनाका
रहेको त यमा िववाद नहँदा िनजको िश ण काजको िविभ न आधारम ये िव ावा रिधबापत के ही
अविध अ यापन अविध मानी बढुवा योजनाथ अङ् क अङ् कस म ा हने हो । सो अङ् कमा बढुवाको लािग
दान गरेको कायलाई कानून ितकूलको काय मा न स पूणता होइन । शैि क यो यताका िविभ न तह र
निम ने ।
ेणीबापत सोहीअनुसार अङ् क दान ह छ । साथै
िनवेदकले बढुवा योजनाथ पेस गरेका कृ ित अनुस धान तथा कृ ित काशन, िश ण सेवा अनुभव,
मू याङ् कन गन िव बाट य तो कृित मू याङ् कनयो य कायस पादन मू याङ् कन र अ तरवाता बापत ा
नभएको कारणसमेत खल
ु ाई मू याङ् कन नगरी अङ् क हने अङ् कको योगफल धेरै हने उ मेदवार नै र पद
दान नगरेकोमा िनवेदकले पनु रावेदन आयोगमा सं यामा यो यता मका आधारमा बढुवा िसफा रसमा
पनु रावेदन गदा एवम् यस अदालतमा िनवेदन गदासमेत पन ह छ । सोहीअनु प पूणमान शा य र कुसमु साख:
कै िफयत खल
ु ाएको िवषयलाई उ लेख नगरी के वल यो यता मको सूिचमा मश: ३ नं. र ५ नं. मा परेको
मू याङ् कन हनपु न भनी िजिकर िलएको पाइ छ । पाइ छ । यसथ, िव ावा रिध नभएका उ मेदवार बढुवा
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०७०-WO-०६७७, उ ेषण / परमादेश,
सचु ीमा परेको ुिटपूण भ ने िनवेदन दाबी औिच यपूण
भाकर अिधकारी िव. ि भुवन िव िव ालय,
मा न नसिकने ।
िकितपुर, काठमाड समेत
िनयिु पाएका उ मेदवारह ले िनयिु प
पाई पद बहाल भइसके पिछ यी िनवेदकले िनयिु प
इजलास नं. १
िदन रोिकपाउँ भनी अ त रम आदेशको माग गरी िमित
२०७०।११।३० मा यस अदालतमा िनवेदन दायर
१
गन आएको पाइ छ । िनयिु िदने िनणय गन िनकाय
मा. या. ी सश
ि भवु न िव िव ालय कायकारी प रषद् तथा िनयिु
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
िदने पदािधकारी ि भवु न िव िव ालय रिज ारलाई पराजुली, ०७०-CI-१०६७, १०७६, परमादेश,
िवप ी बनाएको पिन देिखएन । जनु िनयिु बदरको िज ला हरी कायालय, भरतपुर िव. रंिजत ठाकुर,
माग ग रएको हो सो िनयिु िदने िनकायलाई िवप ी म य े ीय हरी कायालय, हेट डा िव. रंिजत ठाकुर
िनवेदकलाई िज ला हरी कायालय,
नबनाइएको हँदा सो कारणसमेतबाट रट िनवेदन
िचतवनको िमित २०७०।०६।१० को िनणयानस
औिच यहीन देिखन आउने ।
ु ार
ि भवु न िव िव ालय सेवा आयोगबाट भिव यमा सरकारी नोकरीको लािग अयो य नठह रने
िव ापन नं. २/०६९/०७० अनुसार आ त रक गरी हरी जवानको पदबाट हटाइएको िनणयको
ितयोिगता ारा पूित हने गरी माग भएको कानून जानकारी िनवेदकले २०७०।०६।२४ मा बझ
ु ेको
िवषयको ा यापक पदसं या ५ मा ि .िव. सेवा िनवेदकले िनवेदनसाथ पेस गरेको भरपाईको
आयोगले िमित २०६९।११।२६ मा गरेको बढुवा ितिलिपबाट देिख छ । िवप ीह को िलिखत
िसफा रसको िनणय र सो िनणयलाई सदर गरेको जवाफ यहोराबाट िनवदकले उ नोकरीबाट हटाउने
ि भवु न िव िव ालय पनु रावेदन आयोगको िमित भनी गरेको िनणयउपर िनवेदक पनु रावेदन दता गन
२०७०।११।९ को िनणयमा कुनै ुिट नदेिखँदा नआएको, िनणयको जानकारी पाएको िमितले ३५
सो यादसमेत गु ेको
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी ग ररहनु िदनिभ पुनरावेदन गनपनमा
ु
परेन । ततु रट िनवेदन खारेज हने ठहछ । रट खारेज भ ने देिखए तापिन पुनरावेदन गन पाउने िनवेदकको
हने ठहर भएकाले यस अदालत एक यायाधीशको काननू द हक भएको र काननू द हकबाट
इजलासबाट िमित २०७०।१२।६ मा जारी भएको कसैलाई वि चत गराउनसमेत यायको रोहमा िम ने
देिखँदैन । िनवेदकले तुत िनवेदनसाथ िज ला हरी
अ त रम आदेशसमेत वतः िनि य हने ।
कायालय, िचतवनमाफत म य े ीय हरी कायालयमा
इजलास अिधकृ त: िव नाथ भ राई
चढाएको पनु रावेदनप को म यौदासमेत संल न
क युटर: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २८ गते रोज ३ शभु म् । राखेको र सो पुनरावेदनप िवप ीले दता नगरेकोले
यसै कृितका िन न मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार दताको माग राखी िनवेदन गरेको अव था देिखँदा
िनवेदकको उ पनु रावेदनप दता हने वा नहने के
आदेश भएका छन्:
०७०-WO-०८१२, उ ेषण / परमादेश, हो ? सूचना ा गरेको िमितले ३५ िदनिभ पुनरावेदन
डा. िवजय िसंह िसजापित िव. ि भुवन परेको छ, छै न र याद गिु सके को अव थामा सो
याद था न िम ने निम ने भ ने को िनराकरण गन
िव िव ालय, िकितपुर, काठमाड समेत
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दािय व िवप ी िज ला हरी कायालयको भएको र िवशेष कानूनले िदएको अि तयारी हो । यसरी िवशेष
सो स ब धमा िज ला हरी कायालयबाट आव यक कानूनले िदएको अि तयारी योग गरी गठु ी शासकले
िनणय हनस ने नै देिखने हँदा िनवेदकले दता गन गन िनणयलाई िववादको िवषयसँग स बि धत अ य
याएको भनेको पनु रावेदन दता गन नगन स ब धमा कुनै पिन िवषयमा कुनै पिन अड् डा अदालतबाट
कानूनबमोिजमको आव यक ि या अगािड बढाउनु भएका फै सला वा िनणयले सो अिधकारलाई कटौती
भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेश जारी हने तथा खु याउन नस ने हँदा ततु मु ामा गठु ी
ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, हेट डाको िमित शासकले िववादका ज गाको रैकर दताको लगत क ा
२०७०।१०।२२ को आदेशलाई अ यथा मािनरहनु गरी इ जा ा िलङ् गो गठु ीको ज गा नै कायम गन गरी
िमित २०६४।४।२० मा गरेको िनणयलाई पुनरावेदन
पन अव था नदेिखँदा सो आदेश सदर हने ।
अदालत, पाटनबाट ततु मु ामा य सरोकार
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
रा ने गुठी सं थानलाई नबझ
क युटर: गीता िघिमरे
ु ी िववािदत ज गाको
मोहीले दायर गरेको मोही नामसारीलगायतका मु ामा
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २ गते रोज ५ शभु म् ।
भएको फै सलालाई आधार िलई उ टी हने ठहरी भएको
२
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार फै सला िमलेको देिखन नआउने ।
सािबक बालाजु वडा नं. १ (ख) हाल
उपा याय, ०६६-CI-००६६, रैकर कायम ग रपाऊँ,
वीरे थपिलया िव. अशोककुमार राजभ डारीसमेत काठमाड िज ला काठमाड महानगरपािलका वडा नं.
ततु मु ामा िववादको िक.नं. ६ िक.का. १६ िक.नं. ६ िक.का. भई हाल कायम हन आएका
भई कायम हन आएका िक.नं. ४५३, ४५४, ४५५ िक.नं. ४५३, ४५४, ४५५ र ४५६ ज गाह रैकरमा
र ४५६ का ज गाह ई जा ा िलङ् गो गठु ीका दता भएकोमा इ जा ा िलङ् गो गुठीको ठहरी गठु ी
नाममा रहेकोमा दिु षत मनसायले रैकरमा प रणत गरी सं थान, के ीय कायालयबाट िमित २०६४।४।२०
हाल उ ज गाह
यथ म येका बासुदेव े को मा भएको िनणयलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट
नाउँमा दता कायम रहेको देिखएको अव थामा गुठी िमित २०६५।९।२८ मा उ टी हने ठहरी भएको फै सला
सं थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोिजम गुठी िमलेको नदेिखँदा उ टी हने र िववादका ज गाह लाई
सं थानका शासकले उ िववािदत ज गालाई गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ बमोिजम
सािबक लगतबमोिजम गठु ी ज गामा प रणत गनस ने नै सािबक लगतबमोिजम गठु ी ज गा नै कायम हने र दिु षत
तवरले रैकरमा दता गराएको लगत क ा हने ठहरी
देिखने ।
सािबकमा गठु ीको नाममा रहेको ज गालाई भएको सु गठु ी सं थान के ीय कायालयको िमित
दिु षत मनसायले कसैले रैकरमा प रणत गदछ र सो २०६४।४।२० को िनणय िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कुरालाई कुनै पिन कारको िलखत माणबाट मािणत इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
हन आएको अव थामा गठु ी सं थान ऐन, २०३३ को क यटु र: टेकबहादरु खड् का
दफा ३९ बमोिजम गठु ी शासक वा शासक य काम इित संवत् २०७२ साल जेठ १८ गते रोज २ शभु म् ।
३
गन शासक य मख
ु ले य तो ज गालाई गठु ीको
नाममा दता गन सोही ऐनको दफा ६३ (२) बमोिजम मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
जिहलेसक
ु ै पिन स ने नै देिख छ । यो गुठी शासकलाई उपा याय, ०७२-WH-००१९, ब दी य ीकरण,
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ल मी दङ् गाल िव. कारागार कायालय, न खु, देिख छ । उ िबगो दािखल गन आफू त पर छु
भनी परु ै िनवेदनमा िनवेदकले एक श द ले नु भएको
लिलतपुरसमेत
अिभयोगदाबी पु ने ठहरी फै सला भएपिछ सो पाइँदैन । ततु रट िनवेदन उ िबगो पचाउने दरु ासय
फै सला अ यथा नभएस म र सोबापत िनवेदकले धरौट िलएर परेको देिख छ । अदालतमा सफा हात िलई
वेश गनुपछ । रटबाट ा हने उपचार सम यायको
जमानी पाउने ठहरी अ यथा आदेश नभएस म उ
फै सलाका कुराह िनवेदक िव आकिषत हँदैन उपचार हो । िनवेदक िनद ष र व छ रहेको नदेिखँदा
भनी िनवेदकले भ न िम दैन । िनवेदक फै सलाअनुसार िनवेदकलाई यो उपचार दान गनु सम यायको
थुनामा रहेकोले िनजको थुना कानूनस मत देिखन िस ा तिवपरीत ह छ । यस मािथ सरकारी िबगो
आउँछ । ब दीको पनु रावेदन गन पाउने हकको हनन् नबझ
ु ाउने यि वतः थनु ामु हन नस ने हँदा
भएको भ ने िनजको िनवेदन िजिकर छ तर थनु ामा िनवेदकको मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
परेबाट िनजको पुनरावेदन गन पाउने उ कानूनी जारी गरी िनवेदकलाई थुनाबाट मु गन निम ने ।
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
हकमा असर पन अव था नरहने ।
फै सला अि तम नहँदै िबगो बुझाउनपु न क यटु र: गीता िघिमरे
दािय व ार भ हँदैन यसको लािग सरोकारवालाको इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २१ गते रोज २ शभु म् ।
४
दरखा त पिन पनु आव यक ह छ भ ने िनवेदकको
िनवेदन िजिकर देिख छ । यस स ब धमा मल
ु क
ु ऐन, मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी ओम काश
द ड सजायको महलको २३क नं. मा फै सलाबमोिजम िम , ०६९-CI-०७४९, उ ेषण/परमादेश, िज ला
सरकारी िबगो, दश द िबश दसमेत इ यािद िलनपु न बाँके नेपालग ज नगरपािलका वडा नं. ७ फु टेनका
कलममा वा सव हने कसरु मा कसरु दार हािजर रहेको ि थत ी िशव पावती मि दर संर ण सिमितको
भए फै सला गन अड् डाले नै उसै बखत प फै सलाले तफबाट िशव भारती िव. िज ला शासन कायालय,
लागेको िबगो, दश द िबश द असुल गन वा सव गन बाँकेसमेत
माधवराम बमाको अ य तामा गिठत
कारवाही चलाउनु पछ भनी रहेको यव थाअनुसार
सरकारी िबगो नितन कसरु दारलाई त काल प नु िशवपावती मि दर संर ण तथा यव थापन सिमित
पन देिख छ । सोही महलको ३८ नं. को देहाय (४) फुलटे ा, नेपालग जको नाममा सं था दता गन
मा जायजातबाट उपर नभएको सरकारी िबगोमा कै द गरी िज ला शासन कायालय, बाँकेबाट िमित
ठे नु पदा एक हजार पैयाँस मको िबगोमा एक २०६८।७।१६ मा भएको िमिसल संल न िट पणी
वष, पाँच हजार पैयाँस मकोमा दईु वष, दश हजार आदेशको अवलोकन गदा पनु रावेदकको तफबाट
पैयाँस मकोमा तीन वष र दश हजार पैयाँ भ दा दायर भएको िनवेदन र माधवराम बमाको नामबाट
बढीको येक दशहजारमा एक वषभ दा बढी कै द दायर भएको दवु ै िनवेदनको पूण पमा िव ेषण तथा
ठे न हँदैन । सोबमोिजम कै द ठे दा दश वषभ दा बढी दवु ै प को छलफल प ात् मा पनु रावेदकको िनवेदन
हन आयो भने पिन दश वषस म मा कै द ठे नु पछ मागबमोिजमको सं था दता गन नसिकने उ लेख गरी
भनी उ लेख भएको पाइ छ । यसअनुसार सरकारी पिछ दता हन आएको िनवेदन मागबमोिजम सं था दता
िबगो बाँक मा िनवेदकलाई १० वषस म कै द हने ग रएको देिखँदा आ नो िनवेदनउपर कुनै स बोधन नै
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५
नगरी िज ला शासन कायालय, बाँकेले िनणय रहेको
भ ने पुनरावेदकको पनु रावेदन िजिकरसँग यो इजलास मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०६९-CR-०३४९, ाचार ( ास
सहमत हन नस ने ।
थानीय अिधकारीले कुनै सं था दता रसवत), नेपाल सरकार िव. भुपबहादुर बोगटी
ितवादीले आरोपप मागदाबीबमोिजम
नगन गरी िनणय गरेमा िनवेदकले य तो सूचना
ा गरेको िमितले पतीस िदनिभ नेपाल सरकारले रसवतबापत . ५४,२८५।– िलएका रहेछन् भनी
तोके को अिधकारीसम उजुर गनुपन
देिखन मा न िम ने ठोस एवम् व तुिन माण वादी प ले
आयो । तुत मु ामा पनु रावेदकले आ नो िनवेदन गज
ु ान सके को देिखँदैन । ितवादीसँग उि लिखत
मागबमोिजम सं था गन निम ने भनी भएको िनणयको रकम बरामद भएको बरामदी मुचु कासमेत िमिसल
जानकारी ा गरेप ात सं था दता ऐन, २०३४ को संल न रहेको देिखँदैन । कसैलाई आरोप लगाउनु मा
दफा ४ (३) बमोिजम साधारण कानूनी उपचारको या हँदैन । सो आरोप पिु हने त ययु आधार
माग अवल बन गनु पनमा सो नगरी पनु रावेदक माणसमेत वादी प ले गज
ु ान स नुपनछ । ततु
असाधारण े ािधकारअ तगत अदालत वेश गरेको मु ामा ितवादीले कोसँग के बापत रसवत िलएको
देिखयो । उपचारको वैकि पक मागको यव था हो ? कही ँकतैबाट खु न सके को नदेिखने
िव मान रहेकोमा असाधारण े ािधकारअ तगत हँदा ितवादीको अनुस धान अिधकारी एवम्
रटको मा यमबाट अदालत वेश गनु रट अदालतसम भएको इ कारी बयान, ितवादीका
े ािधकारको सामा य िस ा तिवपरीत ह छ । यसै सा ीह के शव साद आचाय तथा गोपाल काक को
बकप , डोरबाट ज गा रिज ेसन ग रएका भिनएका
िवषयसँग स बि धत िनवेदक रामबहादरु तामाङ िव
िवप ी बखतबहादरु तामाङसमेत भएको उ ेषणको यि ह कृ ण साद अिधकारी र के शव साद
िनवेदनमा (ने.का.प. २०५० (ग) िन.नं. ४८३३ आचायको बकप एवम् रसवु ाका त कालीन मख
ु
तुत ग रएको छानिबन
अङ् क १२) वैकि पक उपचारको बाटो हँदाहँदै रट िज ला अिधकारीसम
े मा वेश गरेकोले असाधारण अिधकार े को ितवेदनसमेतबाट ितवादीका साथबाट बरामद
योग गरी िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी भएको भिनएको रकम ितवादी भपु बहादरु बोगटीले
गन निम ने भ ने िस ा तसमेत ितपादन भएको रसवतबापत िलएको भनी आरोपप मा िलएको
प र े यमा पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट दाबी शङ् कारिहत तवरबाट पुि भएको नदेिखँदा
भएको आदेशलाई अ यथा भ न निम ने हँदा उजरु गन सोसमेतबाट आधार माणह बाट िनज ितवादी
छु ै उपचारको माग कानूनले नै तोके को अव थामा भपु बहादरु बोगटीले आरोिपत कसरु बाट सफाई पाउने
रट े आकषण नहने हँदा िनवेदन खारेज हने ठहरी ठहर्याई भएको िवशेष अदालत, काठमाड को िमित
भएको पनु रावेदन अदालत, नेपालगञजको िमित २०६९।०४।२८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
२०६९।२।१७ को अि तम आदेश िमलेकै देिखँदा हने ।
इजलास अिधकृ त: ह रकृ ण े
सदर हने ।
क यटु र: गीता िघिमरे
इजलास अिधकृ त: अजनु साद कोइराला
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २७ गते रोज १ शभु म् ।
क युटर: टेकबहादरु खड् का
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
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सो फै सला सदर हने ।
६
इजलास अिधकृ त: ह रकृ ण े
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CR-०३७०, स पि शु ीकरण, क यटु र: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर २८ गते रोज २ शभु म् ।
नेपाल सरकार िव. याम मड
ितवादी याम मड लाई सफाई िदएको
इजलास नं. २
िवशेष अदालतको फै सला निमलेको भ ने वादी नेपाल
सरकारको तफबाट पन आएको तुत पनु रावेदनको
१
स ब धमा िवचार गदा यसमा ितवादी िदपकुमार
र तोगीले ितवादी याम मड को नाउँमा एस.िव.आइ. मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी गोपाल
बकको बौ शाखामा बक खाता खोलेको त यमा िववाद पराजल
ु ी, ०६७-CI-०२८०, हाल सािबक दता,
देिखँदैन । िदपकुमार र तोगीसँग िचनजान भई दुगाद जोशी िव. रामच भ
कुनै ज गामा हक बेहकको
उपि थत
िनजले नै मेरो फोटो िखचाइ मलाई काठमाड को
चु चेपाटीि थत एस.िव.आई. बकमा लगी िनजले भए वा आ नो हक वािम वको ज गा कसैले दता
नै फाराम भ रिदई खाता खो न . ५०१।– समेत गराए यसउपर दूिषत दता बदरतफ िफराद गनुपन
िदई बक खाता खोिलिदएको हो । सो खाताबाट रकम ह छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३२(ख) मा दता
कारोबार गन स पणू काम ितवादी िदपकुमार स याउने यव था गरेको छ । यी वादी सोबमोिजम दता
र तोगीले नै गरेको हो । य तो गैरकानूनी काम गछ भ ने स याउन गएको पिन देिखँदैन । आ नो हकको ज गा
थाहा पाएको भए उ बक खातासमेत म खोिलिदने अ ले दता गराएको अव थामा िज ला अदालतमा
िथइन । यसमा म िनद ष छु भनी िनजले अिधकार ा िफराद िलई जानुपनमा सो गरेको पिन देिखएन । कुनै
अिधकारीसम र अदालतमा समेत कसरु मा इ कार पिन ज गा भोग चलन गरेको भ ने भनाइले मा वादीको
रही ितवादी याम मड ले बयान गरेको देिख छ । हन स दैन । भोग हनल
ु ाई सो ज गाको ितरो बझ
ु ाएको,
िनजको नाउँमा खोिलएको खातामा िनजले कारोबार दता भइसके को हनपु नमा तुत मु ाको स दभमा
गरेको देिखँदनै । खाता खो न लगाउने ितवादी वादीको हकमा सोबमोिजमको अव था िव मान भएको
िदपकुमार र तोगीले समेत यी ितवादी याम पिन देिखएन । यस कार उपयु बमोिजमको कानूनी
मड को नामको खाताबाट कारोबार भएको रकमको यव था, सव च अदालतबाट ितपािदत िस ा त
कारोबार ियनै ितवादीले गरेको हो भनी भ न सके को एवम् मु ाको कृ ितको आधारमा पुनरावेदन अदालत,
देिखँदैन । त ययु माणको अभावमा ितवादी िदपायलको उ फै सलाउपर यी वादीको सव च
दीपकुमार र तोगीले भनेको आधारमा के वल खाता अदालतमा पनु रावेदन ला न स ने अव था नदेिखने ।
वादीको पुनरावेदनप सव च अदालतमा
खोलीिदएकै कारणले मा यी ितवादी याम मड लाई
कसरु दार कायम गन िम ने नदेिखने हँदा ितवादी दता गन निम ने अव थाको िव मानता रहेको हँदा
याम मड ले आरोपप मागदाबीबाट सफाई पाउने उ पनु रावेदनको आधारमा मु ाको त यमा वेश
ठहर्याई िवशेष अदालतले िमित २०७०।१।२२ मा गरी पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेको छ, छै न
गरेको फै सला अ यथा रहेछ भनी मा न िम ने नदेिखँदा भनी िनराकरण ग ररहनु नपन हँदा यस अदालतबाट
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ितपािदत कानूनी िस ा त तुत मु ामा आकिषत वष उमेर परु ा नभएकाको हकमा भने म जुरी िलनु
भई सव च अदालतमा पनु रावेदनप दता हन पन कानूनी यव था गरेको देिखँदैन । घरको मु य
नस नेमा दता भए पिन याय शासन ऐन, २०४८ यि लाई उमेर नपगु ेका हकमा िहतकारी अिभभावक
को दफा ९(१)(ग) तथा मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८० नं. मानी स पणू स पि नै घर यवहार चलाउन िब
गरे पिन म जरु ी िलइरहनु पन कानूनी यव था गरेको
बमोिजम तुत पुनरावेदनप खारेज हने ।
देिखँदैन । कानूनमा नै २१ वष उमेर पगु ेका र नपुगेका
इजलास अिधकृत : मीना गु ङ
िबच भेद गरी २१ वष पगु ेका अंिशयारको मा म जुरी
क युटर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शुभम् । िलनपु न प रहेको यव थालाई अदालतबाट
अनुमानका आधारमा अ यथा भ न पिन उपयु
२
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी हँदैन । कानूनको ि मा नाबालक स तितको संर क
गोपाल पराजुली, ०६७-CI-१४०१, िलखत दता भूिमकामा बाबु र आमा दवु ै समान ह छन् । स पि
बदर नामसारी, सङ् गीता िव कमा िव. िशवचरण िब गरेका कारण ितवादी बाबल
ु े पनु रावेदक
ल मीलाई गनपन
पालनतालन, िश ािद ा र
िव कमासमेत
ु
ितवादी िशवचरण पुनरावेदकको िपता औषधोपचार ज ता िवषयमा िनज िनरपे रहने
नाताको भई सगोलको अंिशयार रहेकोमा िववाद पिन हँदैन । तसथ, पनु रावेदक २१ वषभ दा मिु नक
छै न । वादी दाबीको र.नं.२३०६(ख) को राजीनामा देिखएक ले िनजको हकमा िववािदत िलखत र सोको
िलखतबाट वादीह को समेत अंश हक रहेका आधारमा भएको दता बदर हनस ने अव था नदेिखँदा
िक.नं.२५८ र िक.नं.२६१ का ज गा िब गदा सु प देही िज ला अदालतको फै सला के ही उ टी
पनु रावेदक ल मीको संर क आमा सङ् गीता सा ी गरी ३ भागको १ भाग िलखत बदर हने गरी पुनरावेदन
बसी सहमित जनाएको देिखँदैन । मल
ु ुक ऐन, अदालत, बटु वलबाट िमित २०६७।५।२० मा भएको
अंशब डाको १ नं. अनु प सगोलको स पि मा फै सला िमलेको हँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
सगोलका सबै सद यको समान हक हने नै ह छ । वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
यि तथा प रवारको सद यको आय आजनको इजलास अिधकृत : किपलमिण गौतम
अव था, प रवारका सद यको िश ािद ा उपचार क यटु र: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल पुस ६ गते रोज २ शुभम् ।
ज ता प रवेशको कारणबाट पैतृक स पि िब
३
गनपन
ु प रि थित खडा भै स पि थपघट हने
ह छ । यसै कारणले यवहार चलाउनका लािग मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
घरको मु य यि लाई चलमा सबै र अचलमा दीपकराज जोशी, ०६९-CR-०५८९, ०९१६,
स पूण स पि को आधास म िब
यवहार गन कत य यान र रहजनी चोरी, िव म काक िव. नेपाल
पाउने नै ह छ । तर, स पूण स पि को आधी भ दा सरकार, नेपाल सरकार िव. िव म काक समेत
ितवादी िव म काक को आिथक अव था
बढी अचल स पि िब यवहार गनु पर्यो भने
२१ वष पुरा भएका सगोलका अंिशयार सद यको कमजोर रहेको र िनजको ीमती दईु मिहनाको
म जरु ी िलनपु न बा यता लेनदेन यवहारको १९(१) सु के री भएको देिख छ । िमित २०६६।७।७ मा
ले गरेको देिख छ । अंशब डाको १९(१) नं. ले २१ सेचेन मागमा कोही आएमा िनजलाई कुटिपट गरी
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िनजका साथबाट धनमाल लुटी सु के री अव थाक २०६६।८।१६ को बरामदी खानतलासी मचु ु का
प नीको लािग आव यक खच जुटाउनका लािग हेदा 3D Sound Digital Camera लेिखएको
योजना बनाई अँ यारो ग लीमा ितवादी बसेको कालो रङ् गको मोबाइल थान-१ र दईु वटा िसम
देिख छ । उ ग लीमा मंगललाल िव.क. आएको बरामद भएको देिख छ । ितवादी िव म काक ले
देखी यी ितवादीले िनजको टाउकोमा इँटाले हानी मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम मबाट हरीले
घाइते बनाई िनजका साथबाट धनमाल लुट्ने ममा िसमसिहतको मोबाइल थान-१ र .७००।– नगद
ितकार गरेकोले पनु ः इँटाले दईु पटक टाउकोमा बरामद गरेको हो । अ य धनमाल मैले लगेको छै न भनी
बयान गरेको देिखयो । िमित २०६६।७।१८ को जाहेरी
िहकाएको िमिसलबाट देिख छ । ितवादीले उ
घटना धनमाल ा गन उ े यले अिभ े रत भई आफै ँ दरखा तमा उि लिखत सेता २ वटा हाफ याके ट,
घटाएको हो भनी बयान गरेको देिखयो । अदालतमा कालो पाइ ट थान-१, नगद .१०,०००।-, सनु को
आरोिपत अिभयोग दाबीमा घटनाका स ब धमा मौन िस र औ ँठी यी ितवादीह बाट बरामद भएको
रही उ कसरु अपराध आफूले गरेको होइन भनी देिखँदैन । जाहेरी दरखा तमा उि लिखत िबगोको
इ कारी बयान गन सके को देिखँदैन । ितवादीको रकमलाई िमिसल संल न कुनै माणले पुि र समथन
मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम भएको बयान गरेको देिखएन । यसबाट ितवादीबाट बरामद भएको
.७००।– तथा मोबाइल सेटको मू य .४,५००।–
वे छाको होइन । ितवादीले मौकामा गरेको बयान
डर, धाक, ध क देखाई गराइएको भ ने िजिकर गरी ज मा .५,२००।– िबगो ितवादीह बाट
िलएको देिख छ । तर, यी ितवादीले अदालतमा बरामद भएको देिखएको अव थामा .७६,८५०।–
बयान गदा मौकामा अिधकार ा अिधकारीसम िबगो कायम गरी ितवादीह लाई सजाय ग रपाउँ
भएको बयान आ नो वे छािवपरीत भएको हो भ ने वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकरसँग
भनी भ न सके को पिन देिखँदैन । मौकाको बयानका सहमत हन नसिकने ।
ितवादी िव म काक लाई मल
ममा के कसरी ितवादीलाई डर धाक देखाइएको
ु ुक ऐन,
हो । सो कुरा ितवादीले अदालतमा बयानका ममा यानस ब धीको महलको १३(३) नं. र चोरीको
उ लेख गन सके को नदेिखँदा ितवादीलाई कुटिपट १४(३) नं. बमोिजम सजाय हने र ितवादी िदलीप
गरी डर, धाक, ध क देखाई मौकामा बयान गराइयो थापालाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदने ठहर्याएको
भ ने ितवादीको िजिकर यथोिचत मा न िमलेन । काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६७।९।४ को
ितवादीले मंगललालको टाउकोज तो संवेदनशील फै सला के ही उ टी गरी ितवादी िदलीप थापालाई
अङ् गमा पटकपटक इटाले हार गरी सोही चोटको मल
ु ुक ऐन, चोरीको २० नं. र १४(३) नं. अनस
ु ार
कारणबाट मंगललालको मृ यु भएको देिखँदा यी २ (दईु ) मिहना कै द र . २,२००।– ज रवाना गरी
ितवादीको कत यबाट नै मतृ कको यान गएको ितवादी िव म काक लाई यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. र चोरीको १४(३) नं. बमोिजम सजाय
देिखने ।
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
.७६,८५०।– िबगो कायम गनपनमा
ु
.५,२००।– मा िबगो कायम हने ठहर्याएको २०६९।४।१६ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
िु टपूण फै सला उ टी ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल हने ठहछ । पनु रावेदक वादी ितवादीको पुनरावेदन
सरकारको पनु रावेदन िजिकर रहेको देिख छ । िमित िजिकर पु न नसिकने ।
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अपराध भनेको अपराध नै हो । कुनै पिन यायोिचत हने देिखन आयो । तसथ मल
ु ुक ऐन,
बहानामा अपराध गन छुट भने कसैले पाउँदैन । अ.बं.१८८ नं. बमोिजम ितवादी िव म काक लाई
तथािप, अपराध हँदाको प रि थित र कृ ित हेरी ११(एघार) वष कै द सजाय हने ठहछ । अ.बं.१८८ नं.
सजायमा घटबढ गनपन
ु ह छ । यही अव था िवचार बमोिजम ितवादीलाई ११(एघार) वष कै द हने ठहर
गन िविधकताबाट अ.बं. १८८ नं. को यव था भएको भएकोले सव व ग ररहनु नपन ।
हो । पैसाको धेरै खाँचो भएकोमा िनजले अपराध गन इजलास अिधकृत : ेम साद यौपाने
सोच राखेको त देिख छ । तर, िनजले कुनै जोिखमी क यटु र : अिभषेककुमार राय
हितयार योग गरी यान िलने वा डकै ती गन उ े य इित संवत् २०७२ साल फागनु १९ गते रोज ४ शभु म् ।
४
राखेको देिखएन । सामा य कुटिपट गरी जे भेिट छ
यही लटु ी ल ने उ े य राखेको देिख छ । वारदात मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
िमित २०६६।७।७ मा घिटत भएप ात् मृतकको मृ यु शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CR-०७१३, लागु औषध
िमित २०६६।७।२४ मा अथात् १७ िदनमा भएको खैरो हेरोइन, गणेशबहादुर गु ङ िव. नेपाल सरकार
यी पनु रावेदक ितवादी गणेशबहादरु
देिख छ । कुनै ठूलो योजना वा सङ् गीन अपराध गन
तयारीका साथ सङ् गीन हितयारको योग गरेको गु ङले मौकामा अिधकार ा अधकारीसम गरेको
नदेिखई सानो ितनो कुटिपट गरी लटु ् ने काय गरेकोमा सािबती बयान, सोही बयानअनु प ितवादी देवी
यान मन गई ठूलो मु ाको प धारण हन पगु ेको साहबाट ८९ ाम लागु औषध बरामद गरेको बरामदी
देिखयो । तसथ ितवादीलाई सव सिहत ज म कै द मचु ु का, देवी साहको िकटानी पोल र ितवादी
गदा चक पन देिखँदा यहाँ अ.बं. १८८ नं. को योग प पक
ु ु मार साहको बयानसमेतका िमिसल संल न
हन उिचत देिखन आयो । अब ितवादीलाई के कित सबदु माणबाट ितवादी गणेशबहादरु गु ङले लागु
कम सजाय गदा उपयु हने हो भ ने स ब धमा िवचार औषध ओसारपसार गन कायसमेत गरेको पु ् याइँ
गदा ितवादीले मृतकलाई इँटाले टाउकोमा हार भएको देिखनाले िनजको मितयारको पमा नभई
गरेको देिख छ । साधारण अव थामा त काल उठे को लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च)
रसमा इँटाले टाउको ज तो मम थलमा हा दा यान बमोिजम कसुर गरेको देिखन आउने हँदा ितवादी
गएमा यानस ब धीको महलको १४ नं. अनस
ु ार १० गणेशबहादरु गु ङले लागु औषध ओसारपसार गरेको
(दश) वष कै द हनस ने पिन ह छ । तर, लटु ् ने उ े यले मािणत हन आएकोले िनज ितवादीलाई अिभयोग
मितयारस मको
पटकपटक हार भएको कारणबाट यानस ब धीको दाबीबमोिजम कसुर ठहर गनपनमा
ु
महलको १३ (३) नं. बमोिजमको कसरु ठह रएको कसुर ठहर गरेको काठमाड िज ला अदालतको िमित
अव था छ । तसथ ितवादीलाई यानस ब धीको २०६७।१।१२ को फै सला उ टी गरी लागु औषध
महलको १४ नं. अनु प हनस ने सजाय १० (दश) (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) को कसरु मा
वषभ दा मािथ तथा ऐ.को १३(३) नं. अनस
ु ार हनस ने सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोिजम १० वष
कै द २० (िबस) वषभ दा कम सजाय गनु उिचत हने कै द र . ७५,०००।– (पचह र हजार) ज रवाना
देिखन आयो । ततु मु ामा ितवादीले नगद ा हने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित
गन उ े यले अिभ े रत भई मृतकलाई इटाले हानी २०६९।५।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ह या गरेको देिखँदा ११(एघार) वष कै द सजाय गनु ठहछ । पुनरावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
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६
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७२-CR-०३१३, रा य िव को
अपराध (रा य िव लव), नेपाल सरकार िव. डा. िसके
राउत भ ने च का त राउत
ितवादीलाई आ ना िवचारह अिभ य
गन, िबना हातहितयार भेला हने राजनीितक दल खो ने
तथा संघ संगठन खो ने नेपालको कुनै पिन भागमा
आवतजावत र बसोबास गनसमेतका वत ताको
हक संिवधानले नै याभूत गरेको देिख छ । उपयु
वत ताह िनर े नभई सापेि त वत ता
ह छ । उ वत ताह लाई रा यले उिचत कानून
बनाई संकुचन र िनय ण गन स ने ।
नेपाल बहजातीय, बहभािषक, बहधािमक,
बहसाँ कृ ितक तथा भौगोिलक िविवधतायु देश
हो । यी िविवधताह का िबचको िविभ न कारका
िवभेदह को अ य गरी आिथक समिृ वा
समतामल
ु क समाजको िनमाण गन रा यले सङ् क प
िलएको देिख छ । य तो अव थामा तुत मु ाका
ितवादी डा.िस.के . राउतलाई िमित २०७१।५।२८
गते मोरङको सोराभाग भ ने ठाउँमा स थाल
जाितको काय ममा आ ना िवचार राखेर फकने
ममा हरीले प ाउ गरेको िमिसलबाट देिखयो ।
यसरी कुनै जाित िवशेषको काय ममा िवचार राखेकै
आधारमा नेपालको सावभौमस ा, अख डता र
राि य एकतामा आघात पान काय भएको देिखँदैन ।
यितकै आधारमा रा य िव को अपराधमा अिभयोग
लगाई ितवादीलाई कसरु दार ठहर गदा नाग रकको
संिवधान द स मानपूवक बाँ न पाउने हक तथा
िवचार र अिभ यि को वत तामािथ य पमा
संकुचन र िनय ण गरेको मा नु पन ।
अनुस धानको ममा बिु झएका राके श देव,
िड लीराम िघिमरे, शा तराम काक र ढु डीराज
यौपानेले अदालतमा गरेको बकप बाट ितवादीले

नस ने ।
इजलास अिधकृ त : मीना गु ङ
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शभु म् ।
५
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०५८२, कत य यान,
नेपाल सरकार िव. बाबुराम प रयारसमेत
दवु ै ितवादीह ले बाबुराम प रयार र सुबी
प रयारले कुनै हातहितयार योग गरेको देिखएको
अव था छै न । यी ितवादीह ले हातहितयारको
योग नगरेको र मतृ कलाई समाई मान संयोग पारेको
पिन नदेिखएको र मृतकलाई रङ हा ने अ नै
यि देखाइएको यस अव थामा िनजह को हकमा
यानस ब धीको महलको १३(३) नं. आकृ हने
अव था रहेन । तसथ यानस ब धीको महलको
१३(३) नं. अनु प ितवादीह बाबरु ाम प रयार र
सबु ी प रयारलाई कसरु दार कायम गरी सजाय ग रनु
पछ भ ने नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
स ने देिखन नआउने ।
ितवादी य बाबरु ाम प रयार र सुबी
प रयारको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
१४ नं. िवपरीतको कसरु गरेको ठहर्याई िनजह लाई
जनही १० वष कै द सजाय गन गरेको तनहँ िज ला
अदालतको मश: िमित २०६७।३।१६ एवम् िमित
२०६९।२।२२ को फै सलाह सदर गन गरेको
पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित २०७०।३।९ को
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
इजलास अिधकृ त: मीना गु ङ
क युटर: अिभषेककुमार राय
इित संवत् २०७२ साल फागनु ५ गते रोज ४ शुभम् ।
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जबरज ती मािनसह भेलाज मा गराई डर ास नदेिखने हँदा िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गनुपन
देखाई आतङ् िकत बनाएको तथा शाि त सरु ामा अव थाको िव मानता नदेिखँदा ततु रट िनवेदन
खलल् पान काय गरेको भ ने देिखँदैन । ितवादीले खारेज हने ।
यस ठाउँमा य तो बल योग गरी शाि त अमनचयन इजलास अिधकृत: राम साद पौडेल
भङ् ग गरी अशाि त म चाएको वा हलदङ् गा गरी क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
शाि त र यव थामा खलल् पुरयाई
् अ यव था उ प न इित संवत् २०७२ साल साउन २८ गते रोज २ शभु म् ।
२
गरेको भ ने िमिसल संल न कागजातबाट देिखँदैन ।
साथै ितवादीबाट कुनै हातहितयार, आपि जनक मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
तथा संवेदनशील िव फोटक पदाथ, वलनशील गोपाल े , ०६८-CI-०८९६, िनषेधा ा / परमादेश,
तथा मधेशलाई नेपालबाट िवख ड गन खालका कुनै सगमलाल खंग ख वे िव. धानम ी तथा राि य
व तु बरामद भएको नदेिखँदा ितवादीलाई अिभयोग ाथिमक िव ालयसमेत
िनवेदकले पुनरावेदन अदालत, राजिवराजमा
दाबीबमोिजम कसरु दार ठहर गन निम ने ।
िनषेधा ा िमि त परमादेशको िनवेदन माग दाबी पु न
इजलास अिधकृ त: ेम साद यौपाने
नस ने भ ने फै सला भएपिछ सोही फै सलाउपर वा
क युटर: मि दरा रानाभाट
एउटै िवषयउपर िनवेदक यस अदालतमा छु ाछु ै
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शभु म् ।
िनवेदन र मु ा िलई उपि थत भएकोले िनवेदकको
मन सफा नभई के वल समय ल याउने र िवप ीलाई
इजलास नं. ३
द:ु ख िदने मा िनयु गनुपन देिख छ । िनवेदकको
भनाईसँग पिन सहमत हन सिकएन िकनिक उ
१
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश िव ालयमा एक PCF तफको पद र अक अ थायी
िम , ०६९-WO-०९४४, उ ेषण / परमादेश, िश क पद हो । य तो अ थायी िश क पदमा पिन
समावेशी अिनवाय पमा हनुपछ भ ने कुरा कुनै ऐन वा
नारायण साद ने वाङ् ग िव. रघुवीर ने वाङ् गसमेत
कानूनबमोिजम ितनु बझ
ु ाउनु पन कुराबाट कानूनमा प भएको भ ने कुरा िनवेदकले ट पान
सके को नदेिखने ।
उ मिु को लािग पटकपटक अदालत वेश गनलाई
ु
िश क िनयिु ि यामा कानूनको रत पगु ेन
उिचत मा न सिकँ दैन । कानूनबमोिजम भएको
फै सलाको दािय व ितवादीमा रहन जा छ । वादीले भ ने िनवेदकको भनाइतफ हेदा िवप ीह ले िश ा
भरी पाउने ठहरेको िबगो ितवादीले नबझ
ु ाएको िनयमावली ऐन र िनयमावलीकै ि या पूरा गरी छु ाछु ै
र सो बापतमा कानूनबमोिजम गरी भएको फै सला पदमा छु ाछु ै िव ापन गरी दरखा त बझ
ु ाउने याद
काया वयनलाई अ यथा हने गरी रट जारी हन पिन ७ िदन र ३० िदनको गरेको र िश क िनयिु को
स दैन । ितवादीले वादीलाई पैयाँ बझ
ु ाउने पया लािग िश ा ऐन एवम् िनयमावलीबमोिजम िज ला िश ा
समय िदएको देिख छ । िबगो बझ
ु ाएमा ज गा िललाम कायालयले ितिनिधसमेत छनौट गरी पठाएको र
हने स दभ पिन आउँदैन । कानूनबमोिजम भएको सोही िश क छनौट गन लािगएको कुरा िमिसल संल न
माणबाट ट भइरहेको अव थामा िनवेदकको
िललाम काय र सो काया वयनलाई बाधा परु याउन
्
तुत िनवेदन िदएको देिखँदा यसको सा दिभकता माग िजिकरसँग सहमत हन नसिकने हँदा िनवेदकले
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कािशत िव ापनअनस
ु ार आवेदन फम भ रसके को रैकरतफ दता भएको हँदा गठु ी कायम गरेमा म जरु छ
देिखएकोले कािशत िव ापनको जानकारी भएन भ ने भनी गरेको बयान कागजलाई मु य आधार मानेको
िनवेदकको िजिकर मनािसब देिखँदैन । समावेशी पमा देिख छ । उ ज गाह गणेशबहादरु दमाईले मालपोत
कोटा छु ् याई िव ापन कािशत िव ापनअनस
ु ार कायालय, लिलतपरु बाट िमित २०३७।११।२७ मा
आवेदन फम बझ
ु ार ज गाधनी माण पज
ु ा ा
ु ाइसके कोले िव ापन काशनको भएको िनणयअनस
कायबाट िनजको हकमा आघात पु ने आशङ् का रहेको गरी तहतह हक ह ता तरण हँदै गएको अव था
भनाइ त यसङ् गत छै न । समावेशी पबाट िव ापन देिखयो । गाउँ िवकास सिमितको कायालय छ पी
कािशत हनको लािग सोको कोटा नै छु ् याएको र लिलतपरु को गठु ी सं थान कायालय, लिलतपरु लाई
कोटा छु ् याउनु पन नपन, िव ालयमा कित िश क िमित २०६७।११।१७ मा गरेको िसफा रसमा
रहेको नरहेको आिद िवषय नीितगत िवषय भएकोले गंजबहादरु दमै र गणेशबहादरु दमै फरकफरक
सोस ब धमा परमादेशको आदेश जारी ग ररहनु पन यि नभै एकै यि भएको भ ने उ लेख गरेको
अव था देिखन आएन भनी िमित २०६७।९।१८ मा देिख छ । जयबहादरु दमैले िज ला शासन कायालय,
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजबाट भएको फै सला लिलतपरु बाट िमित २०४४।१२।३ मा िलएको नेपाली
नाग रकताको माण प मा बाबुको नाम गंजबहादरु
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
दमै भनी उ लेख भैराखेको ि थितमा गा.िव.स.को
इजलास अिधकृ त: कमला पौडेल
िसफा रसमा गंजबहादरु र गणेशबहादरु एउटै यि हो
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल साउन ३२ गते रोज २ शभु म् । भनेको आधारमा सु ले िनणय गरेको देिखने ।
जयबहादरु को बाबु गणेशबहादरु दमाई हो
यसै लगाउको ०७०-WO-०६६३,
उ ेषण/परमादेश, सगमलाल खंग ख वे वा गंजबहादरु दमै हो भ ने मा के ही नबोली उ
िव. राि य ाथिमक िव ालयसमेत भएको िववािदत िक.नं. २०९, २२९ र २१७ का ज गा
मु ामा पिन यसैअनुसार आदेश भएको छ । जगन द काशे र गुठीको गुठी अधीन थ ज गा कायम
हने ठहराएको सु गठु ी सं थानको िनणय बदर गरी
३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश माणको िववेचना र मू याङ् कन गरी पनु ः िनणय
शमा पौडेल, ०६९-CI-०७६०, ०७११, िनणय गनु िमिसल सु मा पठाई िदने ठहराएको पनु रावेदन
बदर, हेमराज सुवेदीसमेत िव. राजकुमार नेपालीसमेत, अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने
देिखँदैन । पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला
भरत नेपाली िव. राजकुमार नेपालीसमेत
सु गठु ी सं थान के ीय कायालयले बदर गरी सु गठु ी सं थान कायालयबाट भएको
िमित २०६७।९।१२ मा िववािदत िक.नं. २०९, िनणय सदर कायम रािखपाउँ भ नेसमेत यहोराको
२२९ र २१७ का ज गाह जगन द काशे र पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन
गठु ीको गठु ी अधीन थ ज गा कायम हने भनी िनणय नसिकने हँदा सु गठु ी सं थान के ीय कायालयबाट
गदा सािबक दतावाला काठमाड िज ला नैकाप िमित २०६७।९।१२ मा भएको िनणय बदर गरी पुनः
ब ने गणेशबहादरु नेपालीको ीमती मानकुमारी इ साफका लािग िमिसल सु मा पठाउने ठहर गरेको
नेपालीले िमित २०६५।१२।१७ मा गठु ी सं थान पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०६९।३।२५
शाखा कायालय, लिलतपरु मा उ ज गाह भूलबस को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ ।
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गरेमा क पनी रिज ारको कायालयले नै क पनीको
पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िवशेष साधारण सभा बोलाई िदनस ने कानूनी
इजलास अिधकृ तः ताराद बडू
ावधान अनु प क पनीको िवशेष साधारण सभा
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
बोलाइएकोमा उ िवशेष साधारण सभाको िनणयबाट
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ रोज ५ शभु म् ।
यी पुनरावेदकले क पनीमा लगानी नगरेकोले क पनी
४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश एकल सेयर धनी क पनीमा प रणत गरेको देिखएकोले
शमा पौडेल, ०६८-CI-१४७६, लगानी सरु ि त दाबीबमोिजमको िबगो भराई िदन िम ने भएन । साथै
गरी कानूनबमोिजमको समेत ितपूित रकमसमेत यी पनु रावेदकले यथ ितवादीको क तो कायबाट
िदलाईभराइ पाउँ, सुवासकुमार सराफ िव. टेिफन के कसरु हन गएको तथा ितवादीको कुन काम
कारवाहीबाट यी पनु रावेदकलाई नो सान हन गई
डुिजङ (Mr. Steffen Duzik) समेत
क पनीमा संयु लगानी गनस ब धमा य तो नो सानीबापतको ित ितवादीबाट भराई
पाउने हो भ ने स ब धमा यी पनु रावेदकले प दाबी
पनु रावेदक एवम्
यथ िबच भएको संयु
लगानीस ब धी स झौता यी प ह का िबच बा या मक िलन सके को नदेिखँदा ितवादीबाट ित भराई सजाय
द ताबेजको पमा रहनक
ु ो साथै सो स झौता एवम् गन निम ने ।
पनु रावेदक सवु ास सराफ र यथ टेफेन
िवदेशी लगानी तथा िविध ह ता तरण ऐनको दफा ७
अनस
ु ार म य थबाट िववादको समाधान गन गरी दवु ै डुिजङ् क तथा रेणु सराफिबच सवस मत स झौता
प सहमत भएकोमा यथ टेफेन जिु डङ् ककको भै उ ोगमा संयु लगानी गन म जरु भएकोमा
उ ोग िवभागमा परेको उजुरीअनस
ु ार दवु ै प लाई स झौताबमोिजमको सेयरको िह सा यी पनु रावेदकले
राखी िववादको समाधानको यास गरेकोमा सेयर नबझ
ु ाएकोमा यथ ितवादीले उ ोग िवभागमा
हो डरम येको रेणु सराफ उपि थत नभएको र िदएको उजरु ीअनस
ु ार िववादको समाधान हन सके को
पनु रावेदक यी सुवास सराफसमेतिसत कुरा निमलेको र देिखँदैन । सो स झौताको पालनामा स झौता गन
रेणु सराफ तथा सवु ास सराफले लगानीको कुनै माण प ह ले म य थता ारा आ नो िववादको समाधान
पेस गन नसके कोले उ ोग िवभागले काननू बमोिजम गराउन स ने एकातफ उपचारको यव था देिख छ
आव यक कारवाहीको लािग क पनी रिज ारको भने अक तफ कानूनबमोिजम भएका िनणयमा
कायालयलाई िनदशनसिहत लेखी पठाएको देिख छ । ितपूितबाट कसरी कुन ितबाट नो सानी भएको
यसरी आफूले लगानी गरेको रकम पज
ुँ ीकरण ग रपाउँ भ ने थािपत नहँदास म ितपूित िदलाउन सिकने
र
वा िफता िदलाई पाउँ भनी माग गन यी पुनरावेदकले अव था हँदैन । ितपूित कानूनमा ित परु याउने
्
आफूले गरेको लगानीको कुनै सबतु पेस गन नसके को ित पनका िबचको बद्िनयत वा य तो घटनालाई
अव थामा िवभागले कानूनबमोिजम क पनीको व तिु न तवरबाट देखाइएको हनपु छ । कानूनबमोिजम
यव थाका स ब धमा िनणय िलने अिधकार पाएको भएका िनणयमा िनणयकताले दिू षत काय गरेको वा
िनकाय क पनी रिज ारको कायालयमा पठाएकोलाई कानूनको पालना नगरेको अव थामा पिन तहतह हँदै
य तो िनणय स याउन स ने यव था भइरहेको
बेमनािसब मा न नसिकने ।
क पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२(३)(४) देिखँदा य हािन भएको सबदु िनवेदक प ले
मा १० ितशत सेयर िलने सेयर सद यले उजरु ी गज
ु ान नसके को अव थामा ितपूित भराउन सिकने
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देिखँदा हकको ोतिबना नै घर िनमाण गरेको भ ने
नदेिखने ।
ट छ । अकाको वािम वमा रहेको ज गामा घर
उ ोग िवभागले कानूनबमोिजम कारवाही गन
क पनी रिज ारको कायालयमा पठाएकोमा क पनी बनाएकै कारणले मा ज गाको वािम वसमेत वतः
रिज ारको कायालयले क पनीको १० ितशत सेयर घर बनाउने यि मा नसन हँदा के वल िनवेदकह लाई
िलने माग गरेमा िवशेष साधारणसभा बोलाई िदनस ने आवासस ब धी हक हने भ ने आधारमा मा दाबीको
क पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२९(४) को कानूनी िक.नं. ९३/५६० र १०५ को ज गा नगरो मुख गाउँ
यव थाअनस
ु ार बोलाएको िवशेष साधारण सभाको िवकास सिमित, राजापरु बिदयाको नाउँबाट बदर
िनणयानुसार क पनीलाई एकल सेयर धनी भएको गन िम ने नदेिखँदा हकको ोतिबना बनाइएका
क पनीमा प रणत गरी सोहीबमोिजम ब ध प र घरको स ब धमा प िवप िबच िववाद नउठे
िनयमावलीमा भएको संशोधन तथा अिभलेखीकरण पिन नगरो मख
ु गाउँ िवकास सिमितको कायालय,
गरेको काय पिन रतपूवक नै देिखएको र यथ लाई राजापरु ले आ नो े मा य ता घरह को ि या
सजायको प दाबी नभै सजाय गन िम ने नदेिखँदा परु ्याई भाडामा लगाउने, िब िवतरण गन काय
सजायसमेत ग रपाऊँ भ ने पनु रावेदन िजिकरिसत वयम् गनस ने देिखँदा कानूनबमोिजमको वािम व
सहमत हन सिकएन । यी पनु रावेदकले क पनीमा लगानी (ownership) नै ा नगरी क जा (Possession)
गरेको नदेिखँदा क पनीको िवशेष साधारणसभाको कै आधारमा पनु रावेदकह को घर ज गाको हक
िनणयानुसार िमित २०६४।४।२७ मा क पनीलाई कायम गन िम ने देिखएन । दाबीको िक.नं. ९३/५६०
एकल सेयरधनी क पनीमा प रणत गरी गरेको क पनी म ये ज.िब. ०-४-५१/४ र िक.नं. १०५ म ये ज.िब.
रिज ारको कायालयको िनणय मनािसब ठहर्याई ०-०-१११/४ समेत ज मा ज.िब. ०-४-१६१/२ ज गा
भएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िनणय मनािसब नगरो मख
ु गाउँ िवकास सिमितको कायालय, राजापुर
बिदयाबाट जफत हने ठहर गरेको भूिम सधु ार कायालय,
ठहन ।
बिदयाको िमित २०६४।६।२८ को िनणय उ टी गन
इजलास अिधकृ तः उमानाथ गौतम
गरी भएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित
क युटर: िवदषु ी रायमाझी
इित संवत् २०७१ साल चैत २६ गते रोज ५ शभु म् । २०६६।८।८ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदकह को पनु रावेदन िजिकर पु न
५
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश नस ने ।
शमा पौडेल, ०६७-CR-००६६, झु ा िववरण देखाई इजलास अिधकृ तः कृ ण साद पौडेल,
ा गरेको ज गा जफत गरी िब िवतरण ग रपाऊँ, क यटु र: िव णदु ेवी े
अि न साद अयालसमेत िव. नगरो मुख गाउँ िवकास इित संवत् २०७२ साल असार ६ गते रोज १ शभु म् ।
६
सिमितको कायालय, राजापुर बिदया
पनु रावेदकह ले घर बनाएको भनी िजिकर मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी जगदीश
िलएको ज गा नगरो मख
ु गाउँ िवकास सिमितको शमा पौडेल, ०६९-CR-००८५, लागु औषध खैरो
कायालय, राजापुरको हक वािम वमा रहेको िहरोइन, रिवन भ ने लुमडी काक िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले अदालतसम को
अव थामा गाउँ िवकास सिमितलाई बैठक रकम
बझ
ु ाउने सतमा पसल गन िकराया भाडामा िलएको बयानमा समेत बरामदी मचु ु कामा लागेको या चे
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सहीछाप आ नो नै हो भनी वीकार गरेको र सु त य थािपत गन नसके को अव था िव मान हँदा यी
अदालतका आदेशानस
ु ार राि य िविध िव ान ितवादीले अिभयोग माग दाबीको कसरु अपराध गरेको
योगशालाबाट उ बरामदी मचु ु कामा लागेको ठहराई सजाय गन गरेको सु को फै सलालाई सदर
या चे सहीछाप परी ण हँदा यी ितवादी लमु डी हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
काक कै रहे भएको भनी िवशेष को परी ण अ यथा भ न स ने अव था िमिसल माणको रोहबाट
ितवेदनसमेत ा भै िमिसल संल न रहेको नदेिखने हँदा सु काठमाड िज ला अदालतबाट यी
देिखँदा उ बरामदी मुचु कामा यी ितवादीको पनु रावेदक ितवादी रिवन भ ने लुमडी काक लाई
लेखा मक सहीछाप नगराइएको भ ने आधारमा मा अिभयोग माग दाबीअनुसार लागु औषध (िनय ण)
उ बरामदी मुचु का ितवादीको रोहवरमा तयार ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) र (च) को कसरु मा
नग रएको भ न सिकने अव था देिखँदैन । य तै सोही ऐनको दफा १४(१) (छ)(२) अनस
ु ार १०
बरामदी मचु ु कामा अ.बं. १७२ नं. बमोिजम थानीय वष कै द र .१,००,०००।- ज रवाना गन ठहर्याई
िनकायको ितिनिधलाई रोहबरमा रािखएको छै न भ ने िमित २०६८।५।१८ मा गरेको फै सलालाई सदर
िजिकर स ब धमा हेदा लागु औषधस ब धी मु ाको हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
अनस
ु धानका स ब धमा लागु औषध (िनय ण) २०६८।१२।७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
ऐन, २०३३ आकिषत हने भएकोले उ ऐनको दफा ठहछ । ितवादीको पुनरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
८ मा त काल के ही कारवाही नगरेमा अपराधी भागी इजलास अिधकृतः ताराद बडू
जाने स भावना देखेमा क तीमा .स.िन. दजास मको क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
दईु जना हरी कमचारीले शङ् िकत यि लाई प न, इित संवत् २०७२ साल असोज २४ गते रोज १ शभम् ।
७
दशी बरामद गनस ने कानूनी यव था ग रएको
देिख छ । तुत मु ामा यी ितवादीबाट लागु औषध मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
खैरो िहरोइन बरामद गदा .स.िन. दजा र सोभ दा शमा पौडेल, ०६८-CR-०२२३, जबरज ती चोरी,
मािथ लो दजा .ना.िन. र .िन. दजाका हरी सोनी भ ने शैले कुमार सोनी िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले ख रद गरेभ दा
कमचारीले बरामदी मचु ु का खडा गरेको देिखएबाट
उ बरामदी मचु ु कालाई कानूनअनस
ु ार नै तयार बाहेकको सामानसमेत जोडी मोल कायम गरेको
गरेको मा नु पन देिख छ । बरामदी मचु ु कामा देिखँदा मोल कायम गन िनि त आधार अवल बन
कानूनी ि या पूरा नगरेको भ ने पनु रावेदन िजिकर नग रनुको साथै यी पनु रावेदकको ख रद गरेभ दा बढी
सामान भएको भ ने कुराको पिु हनस ने आधार
कानूनसङ् गत नदेिखने ।
पनु रावेदक ितवादी रिवन भ ने लुमडी माणसमेत वादी प बाट पेस हन सके को देिखँदैन ।
काक को साथबाट बरामदी मचु ु कामा उ लेख खाली जाहेरवालाको भनाई लेखाइलाई मा आधार
भएअनस
ु ार ३० ाम लागु औषध खैरो िहरोइन मानी मोल कायम गरेकोलाई चोरीको िबगो कायम गन
बरामद भएको भनी िनजले मौकामा गरेको सािबती मनािसब आधार मा न िमलेन । यसथ आधाररिहत
बयानलाई बरामदी दशी माणह ले समिथत गरेको तबरले गरेको मु य िनधारणबाट कायम गरेको िबगोको
र िनजले आफूलाई लागु औषध रा न िदने ह र भ ने आधारमा १५ ितशतभ दा बढी फाइदा हने गरी
यि को अि त व पुि गरी िनजले नै कसरु गरेको सामान िकनेको भ ने आधारमा जानीजानी ख रद
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गरेको भनी सजाय गरेकोलाई यायपूण मा न निम ने । साइकलवाला यि बाट लुटेको .१५०।- लाई
पनु रावेदक ितवादीले ितवादी कृ णबहादरु बाँडफाँड गन स ब धमा िववाद झैझगडा भएको
बढु ाबाट ख रद गरी िलएको सनु का गहना चोरीको भ ने कारणबाट घटना घट् न गएकोसमेतका प रि थितज य
जानीजानी िलएको भ ने ठोस र व तिु न माणबाट माणह को िव षे ण गरी ततु वारदातको अव था
पिु भएको नदेिखँदा र िनज ितवादी कृ णबहादरु र ि थितसमेतलाई िवचार गदा यी ितवादीह लाई
बढु ाबाट ख रद गरी िलएको भ दा बढी मोल िबगो कायम ऐनबमोिजम सजाय गदा चक हन जाने तथा ८ (आठ)
गरी पुनरावेदकलाई कसुरदार कायम गरी सजाय गन वष कै द गदा पिन यायको उ े य पूरा हने देिखँदा
िम ने नदेिखँदा सु ले अिभयोग दाबीबमोिजम चोरीको िनजह लाई मुलक
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
सामान जानीजानी िलएको भ ने आधारमा कसुरदार जनही ८ (आठ) वष कै द सजाय हने राय य गरेको
ठहर गरी सजाय गन गरेको फै सलालाई सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको फै सला यायोिचत
पनु रावेदन अदालत, सख
ु तको िमित २०६७।९।१९ नै देिखँदा ितवादीह लाई जनही ८(आठ) वष
को फै सला मुलक
ु ऐन, चोरीको महलको २३ र २४ कै द सजाय गन गरी पुनरावेदन अदालतबाट य
तथा माण ऐन, २०३१ को दफा ७ समेतको िवपरीत रायसमेत सदर हने ठहन हँदा ितवादीह सानुका छा
भई कानूनी ुिटपूण हँदा उ टी भई ितवादी मनोज िघिसङ र राजु तामाङलाई अिभयोग मागदाबीअनस
ु ार
यानस ब धीको महलको १३(१) नं.बमोिजम
सोनीले अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई अ.बं. १८८
इजलास अिधकृत: उमानाथ गौतम
नं. बमोिजम जनही ८ (आठ) वष कै द गन रायसमेत
क यटु र: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभु म् । य गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको
०६८-CR-०२२४, जबरज ती चोरी, सोनी िमित २०६७।३।२ को फै सलालाई रायसिहत सदर
भ ने शैले कुमार िव. नेपाल सरकार भएको हने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित
मु ामा पिन यसैअनुसार फै सला भएको छ । २०६८।११।३० को फै सला िमलेकै देिखएकोले सदर
हने ठहछ । पुनरावेदक ितवादी सानक
८
ु ा छा िघिसङको
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
शमा पौडेल, ०६९-CR-०२२६, ०७०-CR- इजलास अिधकृत: ताराद बडू
००१५, कत य यान, सानुका छा िघिसङ िव. नेपाल क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल असोज २४ गते रोज १ शभु म् ।
सरकार, नेपाल सरकार िव. राजु तामाङ
९
ितवादीह सानुका छा िघिसङ, राजु
तामाङ र मतृ क राज ु थापा मगरका िबच मानपनस
मको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
ु
पूव रसइबी पिन नभएको, ितवादीह र मतृ कले सँगै शमा पौडेल, ०६८-MS-००२६, अदालतको
बसी र सी छ् याङ खाई घु न भनी वारदात थलमा अवहेलना, अिनलकुमार पोखरेल िव. िव दा हाडासमेत
िवप ी सामा य शासन म ालयका
गएका, को कसको च कु हारबाट मृतकको मृ यु
भएको भ ने कुरा य माणबाट थािपत हन सिचवले पेस गरेको िलिखत जवाफमा रट िनवेदक
नसके को, घटनाको कृ ित, ितवादीह ले अप रिचत अिनलकुमार पोखरेल नेपाल सरकार मि प रषदको
्
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िमित २०६९।१।३ का िनणयानस
ु ार िव ान उमेरको हदको कारणबाट अवकास पाइसके को
तथा िविध म ालयमा स वा भई सो िनणय देिखएको र िवप ीह ले अदालतबाट जारी भएको
काया वयनका लािग अनरु ोध भई आएबमोिजम अ त रम आदेशको अव ा गरेको छै न भ नेसमेत
िनवेदकको स वा तथा पद थापन ग रएको र यहोराको िलिखत जवाफ पेस गरेको अव था देिखँदा
अदालतको अ त रम आदेश ा भएपिछ सो िवप ीह ले अदालतको आदेशको अव ा गरेको वा
आदेशबमोिजम गन मैले प ाचारसमेत ग रसके को अदालतको अवहेलना गरेको नदेिखँदा िनवेदन माग
हँदा अदालतको अवहेलना गरेको भ ने िनवेदन दाबी दाबीबमोिजम िवप ीह लाई सजाय नहने ।
झु ा हँदा खारेज ग रपाउँ भनी ितवाद िजिकर गरेको इजलास अिधकृ तः ताराद बडू
देिख छ । य तै िवप ी िसंचाई म ालयका सिचव क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
िव ा हाडा भ राईले खोमराज दाहाललाई काजमा इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभम् ।
खटाएको भए पिन िमित २०६९।१।६ देिख लागु
इजलास नं. ४
हने गरी स वा पद थापन गरी सिकएको र हाल रट
िनवेदकले दाबी गरेज तो काज खटाइएको अव था
१
छै न । िमित २०६९।१।१२ को अ त रम आदेश
अनस
ु ार िनवेदकले यस म ालयमा हािजर हनपाउँ मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
भनी िनवेदन िदएअनुसार िमित २०६९।१।२७ मा गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०५७२,
िनवेदकलाई यस म ालयमै हािजर गराउने िनणय ०६८-CR-०६४२, कत य यान, िखमलाल भ ने
भैसके को छ । सदाका लािग िसंचाई िवभागको िखमबहादुर िव.क. िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
महािनदशक पदमा रिहरहने मनसायले दता गराएको िव. िखमलाल भ ने िखमबहादुर िव.क.समेत
जाहेरी दरखा तमा यी ितवादीको कत यले
िनवेदन खारेज ग रपाउँ भनी िलिखत जवाफ पेस गरेको
देिखयो । िवप ी खोम साद दाहालको िलिखत जवाफ मृतकको मृ यु भएको भ ने िकटान गन सके को
हेदा मलाई िमित २०६९।१।३ का िनणयअनुसार छै न । हरीमा कागज गन पूणबहादरु िव.क., भुनबहादरु
काजमा खटाइए पिन िमित २०६९।१।६ का िनणयले रानाले अदालतमा बकप गदा यी ितवादीले यान
स वा पद थापना ग रएको छ । रट िनवेदक यस मारेका हन् भनी भ न सके को अव था पिन छै न । शव
िवभागमा हािजर हन नआएको र अि तयारवालाले परी ण ितवेदन हेदा मृ युको कारण asphyxia
मलाई महािनदशक पदबाट हट् न आदेशसमेत नगरेको death - Drowning (most probably) भनी
हँदा मैले जानीजानी अदालतको मानहानी हने काय उ लेख भएको साथै associated head injury
गरेको छै न । िमित २०६९।१।१२ को अ त रम आदेश लेिखएबाट डुबेर मृ यु भएको स भावना बिढरहेको
िमित २०६९।२।१० मा संयु इजलासबाट खारेज भ ने देिख छ भने शव परी ण गन िचिक सकको
भैसके को छ । झु ा आरोप खारेज गरी फुसद िदलाई बकप मा िक त िभरबाट खसेर मरेको हनपु छ िक त
पाउँ भनी िलिखत जवाफ ततु गरेको देिखने हँदा साङ् घाितक हमलाबाट मरेको हनुपछ भनी उ लेख
िवप ीह लाई अदालतको अवहेलनामा कारवाही देिखएबाट मृतकको मृ यक
ु ो कारण यही नै हो भनी
गरी मा न आएका िनवेदक अिनलकुमार पोखरेलले यिकन हन सके को ि थितसमेत नदेिखने ।
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अदालतमा ितवादीले इ कारी बयान कुइँकेल थापाले चलाउने ना.३.ख. ४०२८ न बरको
गरेको, मृतक र ितवादीिबच यान िलनेस मको कुनै कमा राखी काठमाड मा िदनका लािग उ लागु
रसइबी रहेको पिन नदेिखएको, त कालको जाहेरी औषधह पठाएको भ ने देिखन आएको छ । यी
िकटानी नभएको, मृ यक
ु ो कुनै एउटा कारण यिकन पनु रावेदक ितवादीले बयान गदा कसरु मा इ कार रही
हन नसके को, य दश भिनएका यि ह को बयान गरेको र कुइँकेल थापाले आफूउपर झु ा पोल
भनाइ िव ासलायक नभएको, बिु झएका यि ह ले गरेको हनस छ भनी अनमु ान य गरी भने तापिन
मको ठोस माण र
ितवादीकै कत यबाट मृ यु भएको भनी भ न नसके को िनजलाई झु ा पोल गनपनस
ु
तथा र सी सेवन गरी ए लै िहँडी बाटो छे उमा हलचल त यसमेत ततु गन सके को नदेिखने ।
लागु औषध भारत र सौलमा ख रद गरी
नगरी पि टरहेका मृतकको मृ यु ियनै ितवादी
िखमबहादरु िव.क. को कत यबाट भएको भ ने ठोस िब को लािग याएको भ ने त य बरामद व तक
ु ो
माण वादी प ले तुत गन नसके को समेतको प रमाण र याके ट बनाई झोलामा लुकाईिछपाई
अव थामा ठोस र यिकन माणबेगर यी ितवादीलाई याएको अव थाबाट समेत थािपत भएको तथा
कसरु दार कायम गन निम ने हँदा ितवादी िखमलाल कुइँकेल थापाले यी पनु रावेदकलाई झठु ा पोल गनुपन
भ ने िखमबहादरु िव.क.ले सफाइ पाउने ठहछ । कुनै ठोस कारण रहेको नदेिखएको समेतका आधारमा
पनु रावेदन नगन ितवादी िशवबहादरु िव.क.को हकमा यी पनु रावेदक िविपन बत लाको समेत वारदातमा
हेदा िनजको समेत संल नता पिु हनस ने माण पेस संल नता पिु भइरहेको देिखँदा पनु रावेदक ितवादी
भएको नदेिखएको तथा अ य समान त य र माण िविपन बत लालाई अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु
रहेकोले िनजले समेत अ.बं. २०५ नं. बमोिजम सफाइ ठहर गरेको हदस म पनु रावेदन अदालत, पाटनको
पाउने ठहछ । िनज ितवादीह लाई कसुरदार कायम फै सला िमलेकै देिख छ तापिन सजायको हकमा
गरी सजाय गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िवचार गदा िनज संल न भएको कसरु को कृ ित
बरामद भएको लागु औषधको प रमाण, िनजको
फै सला िमलेको नदेिखएकोले उ टी हने ।
संल नतासमेतका आधारमा पनु रावेदक ितवादी
इजलास अिधकृत: समु नकुमार यौपाने
िविपन बत लालाई कै द वष ४ र ज रवाना . १ लाख
क युटर: रानु पौडेल
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २२ गते रोज ४ शभु म् । गनु यायोिचत हने भएकोले कै द वष ४ र ज रवाना
. १ लाख ह छ । पनु रावेदन नगन ितवादी कुइँकेल
२
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी थापा र यी पुनरावेदकको हकमा समान त य र माण
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-CR-१४८३, लागु रहेकोले अ.बं. २०५ नं. बमोिजम िनजलाई पिन कै द
औषध (बुि नफिफन र डाइजेपाम), िविपन बत ला िव. वष ४ र ज रवाना . १ लाख हने ठहछ । सो हदस म
पनु रावेदन अदालत, पाटनसमेतको फै सला के ही उ टी
नेपाल सरकार
बरामद लागु औषध बिु नफिफन र हने ।
डाइजेपामका साथ प ाउ परेका ितवादी कुइके ल इजलास अिधकृ त: समु नकुमार यौपाने
थापाको अिधकार ा अिधकारीसम को बयान तथा क यटु र: रानु पौडेल
अदालतको समेत बयानबाट यी पनु रावेदक िविपन इित संवत् २०७२ साल चैत ११ गते रोज ५ शभु म् ।
बत लाले भारत र सौलमा ख रद गरी ितवादी
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राजकुमार भ डारीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
इजलास नं. ५
महलको १४ नं. बमोिजम १० वष कै द हने ठहर्याएको
कै लाली िज ला अदालतको फै सला उ टी भई
१
िनजह लाई मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. १३(३) नं. बमोिजम जनही ज मकै द हने ठहराएको
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-००४२, िमित २०६९।१२।५ को पनु रावेदन अदालत,
००४३, ००७८, कत य यान, ड बरबहादरु िदपायलको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
राउतसमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. ठहछ । यस मु ाको वारदात कुनै पूव योजना तयारीबाट
राजकुमार भ डारी, नेपाल सरकार िव. टङ् कबहादरु घटाएको नदेिखएको, मृतक र ितवादीह िबच
साउद
मानपन
रसइबी रहेको नदेिखएको, मृतक आफै ँ
ु
सह ितवादीले पोल गरी मौकामा गरेको बजारबाट घरतफ ितवादीह को सँगै लागी गएको
बयानलाई फै सला गदा आधार िलई मलाई हराई बखत बाटामा लेनदेनको .३००।– को िववाद भै
भएको फै सला ुिटपूण हँदा उ टी गरी सफाइ पाउँ र सीको नशामा कुटिपट गरेका कारणबाट मृतकको
भ ने ितवादी ड बरबहादरु साउदको िजिकरका मृ यु भएको देिखँदा मृतकलाई मान पनस मको
स ब धमा सह- ितवादीले पोल गरी मौकामा गरेको कारण र अव था नहँदै तुत घटना भएको
बयानलाई ख डन गन भार पोलाइ मा नेमा ह छ । यस देिख छ । ततु मु ाको वारदातको कृ ित र
भारलाई यी ितवादीले परु ा गन सके को त य िमिसल अव थाबाट आवेश े रत होिक भ न हनेस मको
संल न माणबाट देिखदैन । ितवादीह राज ु भ ने अव था िव मान देिखँदा ितवादी ड बरबहादरु साउद
राजकुमार भ डारी र टंकबहादरु साउदले मौकामा र राजु भ ने राजकुमार भ डारीलाई ज मकै दको सजाय
गरेको बयानलाई मालाकार पमा अ य िमिसल संल न हँदा चक हने भै घटी सजाय हनुपन िच ले देिखँदा
सबुत र प रि थितज य माणह ले पिु भइरहेको िनजह लाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम
पाइ छ । अतः िनज ितवादीको सो िजिकर जनही १२ (बा ) वष कै द हन उपयु हँदा १२ वष
िततलायक नदेिखने ।
कै द सजायको राय लगाउने ठहछ । ितवादीह ले
ितवादी ड बरबहादरु साउद र राजु पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट भएको फै सला
भ ने राजकुमार भ डारीले अिभयोग दाबीअनुसार उ टी गरी सफाई पाउँ भ ने पुनरावेदन िजिकर पु न
मादक पदाथ सेवन गरी मृतक एकबहादरु शाहलाई स दैन । ितवादी टंकबहादरु साउदको हकमा
लेनदेनको िवषयमा िववादसमेत िझक ला ी, मु का पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारले गरेको पनु रावेदन
तथा ढुङ्गासमेतले हार गरी मारी मल
ु क
ु ऐन खारेज हने ।
यानस ब धीको महलको १ र १३ नं. मा प रभािषत इजलास अिधकृ तः इ कुमार खड् का
कसरु गरेको माणबाट देिखँदा सु अदालतको क यटु रः च ा ितम सेना
फै सला बदर गरी गरेको पनु रावेदन अदालत, इित संवत् २०७२ साल पुस १३ गते रोज २ शभु म् ।
िदपायलको फै सला उ टी गरी सफाई पाउँ भ ने
२
ितवादी ड बरबहादरु साउद र राजु भ ने राजकुमार मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
भ डारीको पनु रावेदन िजिकरसँग सहमत हन चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-००३४, कत य
नसिकने ।
यानसमेत, नेपाल सरकार िव. शाि त अिधकारी
ितवादी य ड बरबहादरु साउद र राज ु भ ने
आरोिपत कसरु मा इ कार रही यी
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ितवादीले अदालतमा बयान गरेको भए तापिन १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द र चोरीको
हरीले मलाई पढ् न निदई पढे र नसनु ाई सही गर महलको १२ र १४(३) नं. बमोिजम िबगोको दो बर
भनी सहीछाप गराएका हन् भनी मौकाको कागजलाई
. ५८,०६४।– ज रवाना र २(दईु ) मिहना कै द
सामा य िकिसमले अ वीकार गरेको देिख छ । हने ठहर्याएको का क िज ला अदालतको िमित
यि कै बाट मौकाको सािबती अमा य हने प रणाम २०७०।३।३० को फै सला सदर गरेको पुनरावेदन
िन कँ दैन । सासूको गरगहना ितवादीको योिनिभ अदालत, पोखराको िमित २०७१।१।२९ को फै सला
फे ला परेको मौकाको बरामदी कागज र सासक
ु ो ते िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
िदनको कामका लािग खाममा छुट्याएको रकमसमेत इजलाश अिधकृ त: गेहे राज रे मी
िलई ितवादी भागेको त यसमेतका थप माण र क यटु र: च दनकुमार म डल
मृतक सासूको घाँटीमा बे रएको रामनामी ग छा र इित संवत् २०७२ साल माघ २९ गते रोज ६ शभु म् ।
बाटोदेिख तल फे ला परेको लाससमेतका माणबाट
यी ितवादीको मौकाको सािबती समिथत भएको
इजलास नं. ६
पाइ छ । यस स ब धमा “बरामद भएका नगद तथा
गरगहना आफूबाट बरामद भएको भ ने कुरा ितवादीले
१
वीकार गद बरामद फुली सासू आमाको हो” भनी मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
ितवादीले अदालतसमेतमा वीकार गरी बयान गोपाल
े , ०७०-WO-०६८८, उ ेषण,
गरेको देिख छ । यिद िनजको भनाई एवम् पनु रावेदन भवानीकुमारी पौडेल िव. श भु साद उपा याय
िजिकरबमोिजम उ फुलीको पेच भाँिचई सासूले रा न पौडेलसमेत
िदएको भए िनजले सो गहना आ नो गु ाङ् ग ज तो
मल
ु ुक ऐन, अ.बं. १७ नं. एउटा उपाचारा मक
संवेदनशील अङ् गमा लक
ु ाउनु पन अव था हँदैन र कानूनी यव था हो र यसलाई पनु रावेदन सु ने
बा िदनस म काज ि यामा रहेक सासूको ह या भै े ािधकार भएको अदालतले मा योग गन
शोकमा डुबेक बहु ारी अक मात सोही कामको लािग स छ । आ नो मातहतको मु ा हेन अड् डामा प ररहेको
छु याएको भेटीको रकम र दि णाको लािग छु याएको मु ाको काम कारवाही याद नाघेको वा बे रत भएको
खामसमेत िलएर भा नुलाई वाभािवक पमा िलन अव थामा मा यसको योग गन सिक छ । मु ाको
नसिकने ।
कामकारवाहीमा याद नाघेको वा बे रतको देिखएकोमा
लो ने िवदेश गएको अव था प ाघातको य तो कुरालाई स याई कानूनबमोिजम गनु भनी भ न
िबरामी ससरु ा एवम् वृ रोगी सासक
ू ो रेखदेख तथा सिकने ।
संर ण गन िज मेवारी बहन गरी घर यवहार स हा ने
िज ला अदालतले तायदाती फाँटवारी मा ने
गरेक बुहारीले मृतक सासूसगँ आँखा उपचार गराउने गरी गरेको आदेशलाई बदर गरी िज ला अदालतले
िवषयमा घरमा झगडा भएको र बाटोमा समेत िनज सासू पिछ गन अि तम फै सलालाई नै भािवत गन गरी
बहु ारीिबच झगडा भएको भ ने वयम् ितवादी शाि तकै
माण मू याङ् कन गरी िन कष िनका ने वा अ कुनै
छोरा िववेक अिधकारीले गरेको मौकाको कागज एवम् िनदशन िदने अिधकार यसले दान गदन । य तो
अदालतमा गरेको बकप समेतबाट देिख छ” भनी सीिमत दायरालाई पनु रावेदनप हेरज
े तो गरी हेन
पनु रावेदन अदालत, पोखराले िदएको बेजोड तकसँग िम दैन । यसले मु ाको कामकारवाहीमा बे रत भएमा
यो इजलासपूण सहमत छ । अतः ितवादी शाि त वा याद नाघेको देिखएमा य तो कामकारवाही बदर
अिधकारीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको गरी कानूनबमोिजम गन लगाउनस म स छ । यसरी
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िवचाराधीन मु ालाई असर परु याउने
देिखएमा य तो िक लािभ को ज गा राि य वनको प रभाषािभ पन
्
आदेश रट े बाट बदर हनस ने ।
देिख छ । साथै उ ऐनको दफा २५ मा िज ला वन
िज ला अदालतबाट तायदाती मा ने अिधकृ तले राि य वनको कुनै भाग तोिकएबमोिजम
आदेशलाई पनु रावेदन तहको अदालतबाट बदर गदा सामदु ाियक वनको पमा उपभो ा समूहलाई सु पन
अंश पाउने स बि धत प को नैसिगक हकमा ितकूल स ने यव था भएको पाइ छ । ततु रट िनवेदनमा
भाव पन देिख छ । यस ि थितमा अ.बं. १७ नं. िजिकर िलएको चार िक लािभ को ज गा वन ऐन,
बमोिजमको िनवेदनको रोहबाट रत/बे रतस म हेरी २०४९ तथा िनयमावली, २०५१ मा भएको कानूनी
बे रतको देिखन आए रतपूवकको कामकारवाही गन यव थाबमोिजमको ि या पूरा गरी उपभो ा समहू ले
गराउनको लािग आदेश िदनपु नमा त लो अदालतले
तुत गरेबमोिजमको काययोजनाअनस
ु ार वनको
गन िनणयमा भाव पन गरी अ.बं. १७ नं. बमोिजम संर ण संव न गन समदु ायलाई ह ता तरण गरेको
आदेश गन कानूनस मत नभएको हँदा पनु रावेदन पाइँदा कानूनले िनिद गरेको िविध र ि याअनस
ु ार
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०७०।१२।६ मा सामदु ाियक वन उपभो ा समूहलाई ह ता तरण
भएको आदेश कानूनअनु पको नभै िु टपूण देिखँदा गरेको वन े िभ को ज गामा यी रट िनवेदकह को
उ ेषणको आदेश ारा बदर हने ।
हक वािम व थािपत भइसके को देिखँदैन । आ नो
इजलास अिधकृ त: जगतबहादरु पौडेल
िविधगत हक वािम व नै थािपत भइनसके को
क युटर: ेमबहादरु थापा
राि य वन े िभ पन ज गा िनिद कानूनी ि या
इित संवत् २०७२ साल चैत २१ गते रोज १ शभु म् । परू ा गरी समदु ायलाई ह ता तरण गरी समदु ायलाई
२
ह ता तरण गन गरी भएको िज ला वन कायालय,
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश बिदयाको िनणयले रट िनवेदकह को कानूनी एवम्
शमा पौडेल, ०६७-WO-०२८२, उ ेषण/परमादेश, संवैधािनक अिधकारमा बाधा परु याएको
नदेिखँदा रट
्
च बहादुर चौधरीसमेत िव. िज ला वन कायालय, िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन निम ने हँदा
मुकाम गुल रया बिदयासमेत
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
आ नो िचरभोगािधकारको आधारमा इजलास अिधकृ त: इ बहादरु कठायत
ज गाको वािम व ा गनपन
ु रट िनवेदन िजिकरका क यटु र: ेमबहादरु थापा
स ब धमा िवचार गदा उ ज गामा िचरभोग रहेको इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शभु म् ।
त य मािणत गन ठोस सबुत माणसमेत यी रट
३
िनवेदकह ले पेस गन सके को पाइँदैन । यसै गरी मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
वन ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) ले राि य वन शमा पौडेल, ०६७-WO-०६१७, उ ेषण/परमादेश,
भ नाले िनजी वनबाहेक नेपालिभ को वन िसमानामा बिदयासमेत क लु था समेत िव. िज ला वन
लगाइएको वा नलगाइएको सबै वन स झनु पदछ र कायालय, मुकाम गुल रया
सो वनले घे रएको वा वनको छे उछाउमा रहेको पत
ज गामा आ नो हक वािम व कायम भएको
वा ऐलानी ज गा तथा वनिभ रहेका बाटो, पोखरी, यहोराको व तिु न माण भने पेस गन सके को
ताल वा खोलानाला र बगरसमेतलाई जनाउनेछ” देिखँदैन । आफूले िनर तर भोगचलन गरेको ज गा
भनी प रभािषत गरेको र तुत मु ामा सामदु ाियक भनी िजिकर िलएपिन रा यको एकलौटी वािम विभ
वन उपभो ा समूहलाई ह ता तरण गरेको ४ रहेको वन े को ज गामा आ नो हक थािपत भै
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नसके को अव थामा िनर तर जोतभोग गरेकै आधारमा अिधकारलाई भने िनि त ि या पूरा गरेर मा
वािम व कायम हनपु छ भ ने िजिकर वािम वस ब धी अित मण गन िम छ । तथािप ततु रट िनवेदनका
िविधशा ीय मा यतािभ पिन नपन ।
स ब धमा आ नो वािम व कायम भै नसके को
कुनै व तमु ािथको क जा र भोगािधकार ज गालाई सामदु ाियक वन े िभ पा रयो भ ने तक
वािम व ाि को आधार ब न स छ तर वािम व मनािसब नदेिखने ।
ा भै नसके को व तुमािथ यि को अन त अिधकार
िनवेदनमा उि लिखत ज गा दता े ता
भने कायम हन स दैन । क जा, भोग र वािम व कायम हने नहने िवषयमा मालपोत कायालय, बिदयामा
िबचको मा यतामा यही आधारभतू िभ नता रहेको परेको िनवेदनको टुङ्गो लागी नसके को अव थामा
ह छ । रा यले िनिद गरेको िविध र ि याबाट उि लिखत ज गा सामुदाियक वन े िभ परेको कारण
मा व तुमािथ यि को वािम व कायम हन स ने िनवेदकको संवैधािनक एवम् कानूनी हकमा आघात
हँदा आ नो वािम व कायम भै नसके को ज गामािथ परेको भ न पिन िमलेन । सो ज गा वा दता े ता
रा यको कुनै िनकायले अित मण गर्यो भ नु कायम हने नहने र िनजह ले वािम व ा गन नगन
यायसङ् गत नदेिखने ।
िवषयमा अि तम टुङ्गो लागेका बखत सोहीबमोिजम
सक
ु ु बासी सम या समाधान आयोगबाट हने नै देिखने ।
ा भएका ज गाको दता े ता कायम गन िनि त
वन ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) ले प रभािषत
मापद ड रा यले िनधारण गरेको ह छ । नेपालमा उ
गरेको राि य वनको कुनै भाग सोही ऐनको दफा २५
सम या समाधानका लािग पटकपटक आयोग गठन अनस
ु ार िज ला वन अिधकृ तले तोिकएबमोिजम
भएको पाइ छ । तर ज गाधनी माणपज
ु ा िवतरण भएकै सामदु ाियक वन उपभो ा समहू लाई सु प न स ने
आधारमा सम याको िनराकरण भने हन नस ने हँदा यव था भएको पाइ छ । ततु रट िनवेदनमा
य तो अव थामा जो जसलाई ज गाधनी माणपज
ु ा िजिकर िलएको ज गा नदी िकनारको बगर पत ज गा
दान ग रएको हो ती यि ह का नाउँमा स बि धत भएकोले वन े िभ नपन भ ने िनवेदन िजिकर पिन
मालपोत कायालयमा दता े ता कायम हनुपन, वन ऐन, २०४९ को दफा २(ङ) ले प रभािषत गरेको
स बि धत ज गाको लगत फे रबदल हनपु न (ज तै राि य वनको प रभाषािभ नै पन देिख छ । यसरी
वन े लाई आवादीमा प रणत गनुपन), सो ज गाको
तुत रट िनवेदनह मा उि लिखत ज गाह मा
चिलत कानूनबमोिजमको ितरो भरो (मालपोत कर) हक कायम भएका अव थामा ठहरेबमोिजम हने नै
कायम हनपु नलगायतका तमाम िविध र ि याह
हँदा हाल िनवेदकह को िविधस मत त रकाले हक
पूरा भएप ात् मा सो ज गामा स बि धत यि को कायम भएको माण ततु हन नआएको र राि य
एकलौटी सा पि क हक ा हने ।
वनको े िभ पन ज गालाई वन ऐन, २०४९ र
आफूले ज गाधनी माण पज
ु ा ा िनयमावली, २०५१ ले दान गरेको अिधकारबमोिजम
गरेको भएपिन सो स पि को पूण उपभोग गन िज ला वन अिधकृ तले तोिकएको ि या र मापद ड
पाउने पूण वािम व र वैधािनक अिधकार ा भइ पूरा गरी उपभो ा समूह गठन गरी उ उपभो ा
नसके को अव थामा रा यले िनय ण गन स ने नै समूहलाई सामदु ाियक वन ह ता तरण गरेको काय
ह छ । वभावैले भू वािम वको अि तम वामी नेपालको अ त रम संिवधान र चिलत कानूनअनस
ु ार
रा य नै हो भ ने िविधशा ीय मतलाई नकान पिन नभएको भ नस ने अव थाको िव मानता
सिकँ दैन । तर पिन यि को वािम वस ब धी देिखएन । सामुदाियक वन गठन गन गरी भएको उ
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िनणयले यी रट िनवेदकह को संिवधान द
सो बाटो स बि धत कमचारीले अवल बन नगरी िसधै
सा पि क अिधकारमा आघात परेको नदेिखँदा तुत अदालत वेश गरेको छ भने य ता स वा वा काजका
रट िनवेदन खारेज हने ।
िवषयमा िदइएको चनु ौतीको िवषयमा अदालतले िवचार
इजलास अिधकृ तः इ बहादरु कठायत
गन नस ने” भनी सव च अदालत (ने.का.प. २०७०
क युटर: ेमबहादरु थापा
िन.नं. ९०८२ पृ १४१८) बाट िस ा त ितपादन
इित संवत् २०७२ साल फागनु ३ गते रोज २ शुभम् । भैरहेको हँदा तुत उ ेषण मु ामा कायालय
मख
ु को िज मेवारी िदई पठाएको कमचारीको
इजलास नं. ७
कामकारवाहीबाट स बि धत िवभाग एवम् म ालयले
िनजलाई िदएको िज मेवारी हेरेफेर हने गरी स वा
१
गन निम ने भ ने यव था चिलत कानूनमा नहँदा
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
र िनवेदकलाई स वा गरी े ीय पशु रोग अ वेषण
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०४३४, उ ेषण/ कायालय, िवराटनगर पठाएकोमा सो स वा बदर गन
परमादेश, मुिनलाल चौधरी िव. कृ िष िवकास माग भएकोमा हाल पिछ लो पटकबाट िनजको स वा
म ालयसमेत
िज ला पशु वारे टाइन कायालय, धनषु ामा स वा
िनवेदकको िजिकरबमोिजम अविध नपु दै भै कामकाज स हाली स नु भएकोले ततु रट
स वा गन िम ने निम ने के हो भ नेतफ हेदा िनवेदनको औिच यसमेत नदेिखने हँदा ततु रट
िनजलाई स वा गनपन
ु कारण िनजको काय स पादन िनवेदन खारेज हने ।
िवभागीय नीित िनदशनअनु प नभई सम या इजलास अिधकृ त: िबनोद रखाल
उ प न गन खालको भएको कारण िनजलाई िदइएको क यटु र: ेमबहादरु थापा
िज मेवारीबाट हटाउन आव यक परेकोले िनजको इित संवत् २०७२ साल माघ १९ गते रोज ३ शभु म् ।
अविध नपु दै स वा ग रएको भ ने कृ िष िवकास
यसै लगाउको ०७०-WO-०७४१,
म ालयको तफबाट सिचव जयमक
उ ेषण, मुिनलाल चौधरी िव. कृ िष
ु ु द खनालको
िलिखत जवाफबाट देिखएको र यसमा िनवेदकको
िवकास म ालयसमेत भएको मु ामा पिन
तफबाट अ यथा हने गरी ख डन हन नसके को हँदा
यसैअनुसार आदेश भएको छ ।
िनजलाई िदइएको पदीय िज मेवारीको पा तर हने
२
गरी स वा गरेको हँदा िनवेदक रमेश िसंह आखेडा मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
िव सामा य शासन म ालय भएको उ ेषणयु
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-MS-००२२, अदालतको
परमादेश रटमा “कायालयको काम काज सचु ा गन अवहेलना, मुिनलाल चौधरी िव. कृ िष िवकास म ालय
योजनको लािग आव यकताअनु प कानूनबमोिजम
िनवेदकको कथनबाट िवप ीले अवहेलनाका
अिधकार ा अिधकारीले कुन कमचारीलाई कहाँ कित यी यी काय गरेको जसले गदा याय स पादनमा अवरोध
अविधको लािग काज खटाउने भ ने कुरा ऐन िनयमको पैदा भएको भ ने अव था नभएको र अदालत ितको
प रिधिभ रही िनणय गन वत नै हने ।” कुनै पिन आ थामा कमी भएको भ ने कथन एवम् िनवेदन
कमचारीको स वा तथा काजका िवषयमा याियक िजिकर िलएको देिखँदैन । अदालत प रसरमा भएको
ह त ेप गन कुरामा अदालतले अ य त याियक कुनै अशोभनीय कायबाट अदालतको अवहेलनामा
आ मसंयम अपनाउनु पन । स वा ग रएको वा काज भएको वा य तो अ य काम भएको भ ने अव था
खटाइएको िनणयका िव वैकि पक उपचार छ । र आधार के ही पिन िनवेदकबाट खुलाउन सके को
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नदेिखने ।
लेिखए जित करार ऐन, २०५६ बमोिजम र अ यको
सरकारी कामको िसलिसलामा सािधकार हकमा चिलत नेपाल कानूनबमोिजम गन गराउने
िनकाय कृ िष िवकास म ालयले आफू मातहतको छ भनी उ लेख भएको देिख छ । य तो अव थामा
अिधकृ त कमचारीलाई िनजामती सेवा ऐनबमोिजम प ह का िबच भएको करारनामाको उ लङ् घन
म ालयमा काजमा रा ने काय भएको भ ने कुरामा भएको अव थामा करार ऐनबाट आ नो हक चलन
िनवेदक एवम् िवप ी दवु ै प को मख
ु िमलेकै छ । हन नस ने र हनन् हन गएको कानूनी हक थािपत
सरकारी कारवाहीको िसलािसलामा काज स वा गरेकै गराउन िफरादीले स ब मल
ु क
ु ऐन, घर बनाउनेको
आधारमा िनवेदकले िदएको रट िनवेदनबाट अ त रम महलको ८ र ९ नं. को िजिकर िलनु अ वाभािवक
आदेश जारी भएकै अव थामा काज खटाएको भएपिन देिखँदैन । तुत मु ाका स दभमा हेदा, उ करारको
िवप ीको कुनै पिन काम कारवाहीबाट कानूनिवपरीत ज रयाबाट खडा भएको िववादमा आ नो घर ज गाबाट
काय गरेको नहँदा ततु िनवेदनको आधारमा ितवादीको अनािधकार उपि थित हटाई पाउँ भनी
अदालतको अवहेलनामा कारवाही र सजाय गनपन
िफरादीले घर बनाउनेको महलको ८ र ९ को आधारमा
ु
देिखन आएन । साथै िवप ीले आ नो िलिखत िफराद माग दाबी तुत गरेको पाइ छ भने ितवादीले
जवाफमा अदालतका ित अगाध ा र िव ास य
पिन रकम िदलाई पाउँ भनी स बि धत अदालतमा छु ै
गद अवहेलना हने काय नगन भ ने ितब तासमेत िफराद दाबी ततु गरेको पाइ छ । यी पनु रावेदक
य भएबाट अदालतको अवहेलनामा िनवेदकको ितवादीले रकम िदलाई भराई पाउँ भनी दायर गरेको
दाबी पु न नस ने ।
यसै लगाउको उ मु ामा रकम िदलाई गराई पाउने
इजलास अिधकृ त: िबनोद रखाल
ठहरी फै सलासमेत भएको देिख छ । य तो अव थामा
क युटर: ेमबहादरु थापा
यी पुनरावेदक ितवादीले िफराद दाबीबमोिजम घर
इित संवत् २०७२ साल माघ १९ गते रोज ३ शुभम् । ज गा खाली ग रिदनु पन नै देिखने ।
िववािदत घर ज गामा ितवादीको वािम व
इजलास नं. ८
कायम भइ नसके को र करारनामा उि लिखत सतको
समेत पालना भएको नदेिखएको प र े यमा वादीको
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या. ी वािम वको घर ज गाबाट घर बनाउनेको महलको ८
जगदीश शमा पौडेल, ०७०-CI-०१४८, घरबाट नं. बमोिजम ितवादीलाई घरबाट उठाई घर खाली
उठाई पाउँ, िवजयकुमार खरेल िव. िकरणकुमारी थापा गरी गराइिदने ठहरी भएको सु काठमाड िज ला
करारका दवु ै प ले आ नो करारीय दािय व अदालतको फै सला सदर गन गरी भएको पनु रावेदन
िनवाह नगरेको अव थामा सो करारको वैधता शू य अदालत, पाटनको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
र िन भावी हने र सो करारबमोिजमको दािय व इजलास अिधकृ त: इ बहादरु कठायत
प रपालन गराउन पिन सिकँ दैन तर करार िन भावी इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शुभम् ।
भएपिन भए पिन प ह का िबच िसिजत करारबाट कुनै
प को कानूनी हकमा आघात पन गएको अव थामा
एकल इजलास
सोको चलन गराउन नपाउने पिन भ न िम दैन । उ
करार शू य र िन भावी रहेको अव थामा सो करारबाट
१
िसिजत कानूनी अड् चन र मकाको स बोधन हनैपन मा. या. ी सुशीला काक , ०७२-AP-००५०,
ह छ । साथै उ करारको दफा ६ मा यस करारनामामा अवहेलनामा सजाय ग रपाउँ, अिधव ा अन तराज
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सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, असार - १
लुइँटेलसमेत िव. धानम ी तथा मि प रषद्को
थानीय तहमा शासन यव था स चालनको
कायालयसमेत
लािग लामो समयदेिख अ यासमा रहँदै आएको
आमरण अनसन वा आमहडताल समाजको थानीय शासन ऐन, २०२८ समयको आव यकता
लािग सधै ँ नकारा मक ह छन् भ ने होइन । य ता र थानीय शासकह लाई के क ता अिधकार दान
आमरण अनसनको समाजमा सकारा मक भावसमेत गन भ ने िवषय मूलतः िविध िनमाताह को काय े िभ
रहेको ह छ । िचिक सकह पिन समाजका सद यको रहेको कुरामा दईु मत नभएबाट िवधाियकाले थानीय
पमा रहेका र समाज प रवतनमा उनीह ले पिन आव यकतालाई हेरी आव यक पन अिधकार दान
अगवु ाको भूिमका िनवाह गन स छन् । तसथ वा य गरेको अव थामा याियक िनकायबाट के कित
े मा सकारा मक प रवतनको लािग अनसन बसेको थानीय अिधकारीलाई अिधकार िदने हो भनी िनणय
कायलाई अ यथा भनी सो कायले अदालतको गनु यायोिचतसमेत नदेिखने ।
अवहेलना भयो भनी मा न िम ने देिखन नआउने ।
थानीय पमा शासन स चालन गनको
तुत िनवेदनमा डा.गोिव द के .सी. को लािग थानीय िनकायलाई अ ठ् यारो परेको अव थामा
आमरण अनसनले के कसरी अदालतको अवहेलना सरु ाको िज मेवारीमा मह वपूण भूिमका खे ने नेपाली
भयो भनी िनवेदनमा ट उ लेख हन नसके को, सेनाको आव यक सहयोग िलनस ने भ ने थानीय
िनवेदनमा दाबी िलइएको आदेशको स दभ र तुत शासन ऐन, २०२८ को दफा ६ख (१) (झ) को
िनवेदनको स दभ फरक रहेको, िनवेदनमा मु य यव था उिचत नै देिखन आयो । थानीय शासनलाई
आधारको पमा िलइएको अ त रम आदेशको शाि त सरु ा कायम गन अ ठ् यारो अव था िसजना
अि त व नरही िनवेदनको औिच य समा भएकोले भएको समयमा सरु ाको िज मेवारी िलएको सेनाबाट
एवम् वा य े को सधु ारको लािग आमरण अनसन थानीय शासनले आव यक सहयोग िलनस ने भ ने
बसेको देिखँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश कानूनी यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३
जारी गनु पन अव थाको िव मानता रहेको देिखन को धारा१४४ (१क), धारा १४४ (३), र १४५ सँग
नआएकोले तुत िनवेदन खारेज हने ।
बािझएको भ ने िनवेदकको भनाइसँग सहमत हन
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
सिकने अव था नभएकोले ारि भक पमा नै देिखन
क युटर: मि जता ढुंगाना
आएकोले िवप ी िझकाई िनवेदनको कारवाही अगािड
इित संवत् २०७२ साल भदौ १८ गते रोज ६ शभु म् । बढाउनुपन देिखन नआएकोले ततु रट िनवेदन
२
खारेज हने ।
मा. या. ी सश
ीला
काक
,
०७२-WO-०१४७,
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
ु
संिवधानसँग बािझएको कानून बदर ग रपाऊँ, क यटु र: मि जता ढुंगाना
अिधव ा रोशनकुमार झासमेत िव. धानम ी तथा इित संवत् २०७२ साल भदौ १८ गते रोज ६ शुभम् ।
मि प रषद्को कायालयसमेत
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