पुस
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वष २४, अ

१८
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काशन

२०७२, पुस १६–३०

पूणा

५६४

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
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छापाखाना), २१३१ ( ब
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)

काशन, स ार तथा स पादन स म त
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय,
याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी द पकराज जोशी,
जोशी, सव च अदालत
नायव महा याया धव ा ी ठोक साद सवाकोट , त न ध,
ध, महा याया धव ाको कायालय अ धव ा ी ल मीदे वी दाहाल (रावल)
रावल) त न ध,
ध, नेपाल बार एसो
एसो सएस
सएसन
व र अ धव ा ी नरह र आचाय,
आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसो
एसो सएस
सएसन
सहरिज
– सद य
े , सव च अदालत
सहरिज ार ी नहकुल सुवद
स पादक :

ी गजे बहादुर सं ह

काशन,
काशन, स ार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचार ह

शाखा अ धकृत ी राजन बा तोला
शाखा अ धकृत ी मनबहादुर कँ ु वर
ना.
ना.सु. ी सर वती ख का
ना.सु. ी ल मण व.क.
ना.सु. ी रमादे
रमादे वी यौपाने
ना.सु. ी वनोद यादव
स.
स.कं. ी ुव सापकोटा
क युटर अपरे टर ी सुदशन साद आचाय
क युटर अपरे टर ी अजुन सुवेद
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादुर े
कायालय सहयोगी ी म
े लाल महजन

भाषा व
ब

: उप ा.

ी रामच

फुयाल

मु ण शाखामा कायरत कमचार ह
सुपरभाइजर ी का छा े
मु ण अ धकृत ी आन द नेपाल
स नयर बुकबाइ डर ी तेजराम महजन
स नयर हे पर ी तुलसीनारायण महजन
स नयर स
े यान ी नरे मु न ब ाचाय
स नयर स
े यान ी योग साद पोखरे ल
स नयर मेका न स ी नमल बयलकोट
बुकबाइ डर ी यमनारायण भडेल
बुकबाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी मलाकुमार ला मछाने
स
े यान ी केशवबहादुर सटौला
बुकबाइ डर ी अ युत साद सुवेद
कायालय सहयोगी ी मो त चौधर

शाखामा कायरत् कमचार

ड.
ड. ी नरबहादुर ख ी

व भ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा
कािशत नणय / आदे शह
वशेष इजलास
सं य ु इजलास
इजलास नं. १
इजलास नं. २
इजलास नं. ३
इजलास नं. ४
इजलास नं. ५
इजलास नं. ६
इजलास नं. ७
एकल इजलास
र त/बेर त आदे श
अ त रम आदे श
ज मा

५
९
५
२
१२
३
८
१
४
५
६
३
६३

भई यस अ मा

अ य
सद य
सद य
सद य
सद य
सिचव

नेपाल कानून प कामा

२०१५ सालदे िख २०६९ साल असोजस म

कािशत

नणयह को सारस
वषयगत आधारमा
वग कृत

एघार ख ड पु तकह
मू य





नेपाल कानून प का ब

क

ब

मा छन् ।

.५ ५००।

,

–

पाइने ठाउँ

, सव च अदालत

यायाधीश समाज नेपाल, बबरमहल

सव च अदालत बार एसो सएसन, नेबाए भवन

यस प काको इजलाससमेतमा उ रण गनुपदा न नानुसार गनुपनछः
सअ बुले टन २०७... ... ....
(साल) (म हना)

उदाहरणाथः सअ बुले टन २०७२, पुस

१ वा २, पृ

– २,

पृ

१

....

ह

का.
का.िज.
िज.द.नं. ३९।
३९।०४९।
०४९।०५०

सव च अदालतलगायत मातहतका अदालतह

एवम् अ य या यक

नकायह का कामकारवाह सँग सेवा ाह ह को कुनै गुनासो

,

सुझाव भए सव च अदालत
रहे को

धान यायाधीशको

,

उजुर र

नजी सिचवालयमा

Toll Free Number

१६६०– ०१– ३३३– ५५
वा

इमेल ठे गाना

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

मू य
मु कः सव च अदालत, छापाखाना

.१५।
१५।–

िवषयसचू ी

.सं.

िवषय

प /िवप

िवशेष इजलास
1.

2.

3.

4.

5.

7.

१-५

8.

उ षे ण / अिधव ा स तोष भ राईसमेत
िव.
धानम ी
तथा
परमादेश
मि प रषदको
् कायालयसमेत
उ ेषण / अिधव ा िविनतकुमार झा िव.
धानम ी तथा मि प रषदको
्
परमादेश
कायालयसमेत
उ ेषण / सशु ीलद िम िव. धानम ी
तथा
मि प रषदको
्
परमादेश
कायालयसमेत
काशजङ् ग
काक
िव.
उ ेषण धानम ी तथा मि प रषदको
्
कायालयसमेत
उ ेषण / रामच
िसलवाल
िव.
्
ितषेध / धानम ी तथा मि प रषदको
कायालयसमेत
परमादेश
संयु इजलास

6.

पृ

9.

10.

11.

12.

13.

५-१३
14.

उ ेषण / डा. मायाकुमारी शमा िव.
धानम ी तथा मि प रषदको
्
परमादेश
कायालयसमेत
सूयनाथ यादवसमेत िव. नेपाल
उ ेषण िव तु ्
ािधकरण, के ीय
कायालयसमेत

15.

i

दीपकुमार िड.सी. िव. लोबल
उ ेषण / आइएमइ बक िलिमटड कप रेट
परमादेश अिफस
पानीपोखरी,
काठमाड समेत
मालपोत कायालय, का क िव.
ज गा दता ितलककुमारी थापाको म.ु स. गन
गु जबहादरु थापा
कंु जबहादरु राणाको म.ु स. गन
िलखत बदर ु न राणासमेत िव. अ यतु
शमशेर ज.ब.रा.समेत
िलखत दता ममता यौपाने िव. मेनका भ राई
बदर (ितवारी)
सरु शे कुमार मडु भरी िव. गहृ
परमादेश म ालय,
िसंहदरबार,
काठमाड समेत
ब दी ह रशरण सनु ार िव. दाङ देउखरु ी
य ीकरण िज ला अदालतसमेत
पावती गु ङ िव. हरी धान
ब दी
कायालय,
न साल,
य ीकरण
काठमाड समेत
इजलास नं. १
१३-१५
कुमार तामाङ िव. िस धपु ा चोक
ब दी
िज ला अदालत, चौतारा,
य ीकरण
िस धपु ा चोकसमेत

ब दी

16.

17.

18.

19.

कोिकलबहादरु
शाही िव.
य ीकरण काठमाड िज ला अदालतसमेत

26.

अदालतको िदनेश ि पाठी िव. एिककृत नेपाल
क यिु न
पाट का अ य
मानहानी
पु पकमल दाहाल ( च ड) समेत
राि य वािण य बैङ्क मु य
फै सला बदर शाखा कायालय, काठमाड िव.
लाल साद े समेत
इजलास नं. २
१६-१७
कत य

27.

28.

29.

दीप थापा िव. नेपाल सरकार

यान
20.

21.

कत य
यान

22.

23.

24.

25.

30.

िव णबु हादरु पोडेसमेत िव.
तुलसी साद सवु ालको जाहेरीले
यान
नेपाल सरकार
इजलास नं. ३
१७-२५

कत य

31.

नेपाल सरकार िव. स झना
सनु वु ार
32.

परमादेश असारमायाँ राई िव. मालपोत
कायालय उदयपरु , गाइघाट
ह रकुमारी भज
ु ेल िव. िज ला
परमादेश मालपोत कायालय उदयपुर,
गाइघाट
राढ
िव.
िनषेधा ा जगदीश साद
हनमु ान साद राढसमेत
मोही लगत ल मीकुमारी ढकाल िव. चु डा
क ा सोरेन सतार

33.

34.

35.

ii

रामजी
भ ने
गंगाबहादरु
अदालतको
प तसमेत
िव.
मालपोत
अपहेलना
कायालय, बारा, कलैयासमेत
उ ेषण / िबमल साद
बराल
िव.
िनषेधा ा / ो.गल
ु ाव साद चौरािसया
परमादेश
तेजबहादरु महत िव. नेपाल
उ ेषण बङ् गलादेश बक िलिमटेड,
नेपालग जसमेत
िडलबहादरु काक िव. पनु रावेदन
उ ेषण
अदालत, बागलुङसमेत
िडलबहादरु काक िव. पनु रावेदन
उ ेषण
अदालत, बागलुङसमेत
अिधव ा
िव णु साद
उ ेषण /
ितिमि सना िव. नेपाल िव ुत्
ितषेध /
ािधकरण,
र नपाक,
परमादेश
काठमाड समेत
कत य कमल तामाङ िव. नेपाल सरकार
यान
इजलास नं. ४
२५-२७
लागु औषध शेखरकुमार सोनी िव. नेपाल
खैरो हेरोइन सरकार
पशराम
ु अिहर यादवसमेत िव.
अंश
ीराम अिहरको म.ु स. गन
नामसारी
ीमती नेवाती अिहरनीसमेत
तेजबहादरु
खड् का
िव.
उ ेषण /
म यमा चल े ीय कायालय,
परमादेश
सख
ु तसमेत

इजलास नं. ५
कत य
36.

यान
कत य
37.

यान

२७-३२

इजलास नं. ६

स तोषकुमार मौयको जाहेरीले
नेपाल सरकार िव. ओदे लोिनया

अंश

44.

नेपाल सरकार िव. िदनेश
प रयारसमेत
45.

जीतबहादरु तामाङसमेत िव.
िखचोला वीरबहादरु तामाङ

46.

चलन
39.

40.

परमादेश

उ ेषण
ज गा ब डा

41.

गरी दा.खा.

इ माया कपालीसमेत िव.
काठमाड उप यका िवकास
ािधकरण िज ला आयु को
कायालयसमेत
कमलबहादरु रानाभाट िव.
राजे मणी पौडेल
िहरामती चमाइन मरीको म.ु स.गन
जोखु चमार िव. ीका त ह रजन

47.

िदनेशकुमार राउत िव. नेपाल
सरकार
नवलिसंह गु ङ िव. अि तयार
ाचार
नेपाल सरकार
ाचार ह र साद दमासे िव. नेपाल
(न कली सरकार
ाचार

एकल इजलास
48.

उ ेषण /
परमादेश

नामसारी

उ ेषण /
परमादेश

सलीमा भ ने सलीम जोलाह
(अ सारी) िव. ी िज ला हरी
य ीकरण
कायालय, बाँके नेपालग जसमेत
डा. देवकला भ डारी िव. खगराज
अदालतको अिधकारी, माननीय म ी,
वा य तथा जनसङ् या
अपहेलना
म ालय,
रामशाहपथ,
काठमाड समेत
ब दी

43.

३३-३६

माणप )

49.

42.

सोना गडे रया िव. अकाली
नामसारी गडे रयासमेत
इजलास नं.७

ज गा

38.

३३

50.

उ ेषण /
परमादेश

51.

52.

iii

३६-४०

ीराम गौतम िव. सं कृित,
पयटन तथा नाग रक उड् ययन
म ालयसमेत
द डवीर िल बु िव. ि भवु न
िव ािव ालय,
िकितपुर,
काठमाड समेत
रिव अवाले िव. नारायणबहादरु
काक समेत

उ ेषण / अिधव ा दीपक िव म िम िव.
याय प रषद् सिचवालय,
परमादेश
कुप डोल लिलतपरु समेत
उ ेषण / देिव महजनसमेत िव. मालपोत
परमादेश कायालय, कलङ् क समेत

53.

54.

55.

56.

57.

रीत / बेरीत आदेश
४०-४१
देवीलाल िगरीसमेत िव. नेपाल
लागु औषध
सरकार
कत य ड बरबहादरु शाह िव. नेपाल
यान सरकार
वैदिे शक अ सरा े िव. नेपाल सरकार
रोजगार
कत य गडु ् डु गोइत िव. नेपाल सरकार
यान
अपहरण िमलन े िव. नेपाल सरकार
तथा शरीर
ब धक

58.

59.

60.

61.

iv

स तोषकुमार धान िव. नेपाल
िनषेधा ा िव तु ् ािधकरण, दरबारमाग
काठमाड समेत
अ त रम आदेश
४१
मोहन िव म पोखरेल िव.
उ ेषण अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग, टङ् गालसमेत
म.ु स. गन ब देज िघिमरे िव.
उ ेषण
काठमाड िज ला अदालतसमेत
बालजी पा डेयसमेत िव. नेपाल
परमादेश
सरकार
अदालत गितिविध
४२-४४

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, पस
ु -२
आ ना माता िपतासँग ाकृितक स ब ध ह छ भने
िवशेष इजलास
धमपु धमपु ीको आफूलाई धमपु धमपु ी रा ने
यि सँग कानूनी स ब ध रहने हँदा ाकृितक र
१
कानूनी स ब धलाई समान तरमा राखी हेन निम ने
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी सश
ु ीला काक ह छ । धमपु धमपु ी रा ने र ब ने िबचमा पा रवा रक
र मा. या. ी दीपकराज जोशी, ०६८-WS-००३२, सदभाव, याय र नैितकता कायम गन के ही िनि त
उ ेषण / परमादेश, काठमाड िज ला, काठमाड दािय व तोके को धमपु धमपु ीको ११ नं को कानूनी
महानगरपािलका, वडा नं. १ न सालमा अवि थत यव थाले संिवधानको धारा १३ ितकूल पमा
नेपाल बाल सङ् गठनको तफबाट अि तयार ा भई ाकृितक स तान र धमपु धमपु ीको िबचमा असमान
आ नो हकमा समेत अिधव ा स तोष भ राईसमेत यवहार गरेको भनी मा न निम ने ।
िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
धमपु वा धमपु ी रा नेले खान लाउन निदई
धमपु धमपु ीको ११ नं. को यव थाले घरबाट िनकाला गरेमा वा िश ा, वा योपचारको
धमपु धमपु ी रा ने र ब ने दवु ै प ले एकअका ित यव था गरेन भने य तो धमपु वा धमपु ीले
पूरा गनपन
ु िज मेवारी िकटान गरेको हँदा उ कानूनी धमपु वा धमपु ी रा नेसगँ छोराछोरी सरह अंश
यव थालाई अनिु चत मा न िम दैन । धमपु तथा गरी िलन पाउने अिधकार धमपु धमपु ीको महलको
धमपु ीले आफूलाई धमपु धमपु ी रा नेउपर पूरा ११ नं. ले याभूत गरेको हँदा धमपु धमपु ीलाई
गनपन
ु दािय व पूरा नगरेको अव थामा सोबाट धमपु कानूनबाट उिचत संर ण दान भएको पाइ छ ।
वा धमपु ी रा ने यि को अिधकारमा पु न जाने उ अिधकार ाकृितक स तान सरह नै रहेको छ ।
असर वा ितलाई समेत अनदेखा गन निम ने ।
िनवेदन मागअनस
ु ार ११ नं. को यव था बदर गन हो
समानताको हक समानह को लािग लागू भने धमपु वा धमपु ीले धमपु वा धमपु ी रा नेसगँ
हने हो । असमानह का िबचमा समानताको हक छोराछोरी सरह अंश गरी िलन पाउने अिधकार समेत
िनरपे पमा लागू नहने कुरा सवमा य िस ा त नै कायम नहने ।
हो । संिवधानको धारा १३ ले याभूत गरेको
धमपु वा धमपु ीको अव था पा रवा रक
समानताको हक समान अव था र हैिसयत भएका सदभाव, सामािजक याय र नैितकता कायम गन
नाग रकह का िबचमा असमान यवहार ग रएको सामािजक आव यकता र अनभु वबाट िनदिशत र
अव थामा आकिषत हने हो । उ िस ा तलाई िनधा रत हने हँदा उ ११ नं. ले सोही सावजिनक
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा १३ नीितगत यव था कायम गरेको पाइ छ । धमपु
ले पिन आ मसात गरेको छ । धमपु धमपु ी रा ने धमपु ीको िलखत बदर हने नहनेस ब धी नीितगत
बाबु आमासँग कानून ारा स ब ध थािपत भएका
ले ाकृितक स तानको प मा रही धमपु
धमपु धमपु ी र ज मिदने बाबु आमासँग ाकृितक धमपु ीलाई असमान पमा िवभेद गरेको मा न पिन
स ब ध भएका स तान अथात् छोराछोरीह
िम दैन । यसथ धमपु धमपु ीको महलको ११ नं.
समान मा न सिकँ दैन । ाकृितक छोरा छोरीको को यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को
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धारा १३ ारा द समानताको हक ितकूल नहँदा भ ने श दावली बदर घोिषत ग ररहनु नपन ।
मल
मल
ु क
ु ऐन, धमपु धमपु ीको महलको ११ नं. िनवेदन
ु क
ु ऐन, धमपु धमपु ीको महलको ११
मागबमोिजम बदर घोिषत गनपन
नं. को कानूनी यव था र मल
ु नदेिखने ।
ु क
ु ऐन, रिज ेसनको
रिज ेसनको महलको १ नं. मा रिज ेसन १ नं. मा धमपु धमपु ीको िलखत रिज ेसन गनु पन
ग रएको िलखतले मा वैधता ा गन हँदा उ नं. यव थाले संिवधानको धारा १३ को उपधारा (१)
मा रिज ेसन गनपन
ु िलखतको वग करण ग रएको तथा (३) ारा द हकमा अनिु चत ब देज नलगाएको
पाइ छ । जसमा धमपु वा धमपु ीको िलखतसमेत हँदा िनवेदन मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी गन
रिज ेसन गनपन
ु यव था रहेको छ । धमपु वा िमलेन । िनवेदकह ले धमपु धमपु ीको िलखत दता
धमपु ीको िलखत रिज ेसन गनपन
ु यव थाले वयम् गराउनको लािग नयाँ कानून बनाउन िवप ीह का
धमपु वा धमपु ीको कानूनी हक थािपत गन हँदा नाममा परमादेश जारीको माग गरे तापिन सामािजक
धमपु वा धमपु ी ब ने यि को िहतअनक
ु ू ल भएको आव यकताअनस
ु ार कानून िनमाण गन िवषय
पाइ छ । उ कानूनी यव थाको अभावमा धमपु िवधाियक काय भएको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको
वा धमपु ी ब ने यि को कानूनी हकमा ितकूल आदेश जारी गन निम ने हँदा ततु रट िनवेदन
असर पन जाने ह छ । धमपु वा धमपु ीको िलखत खारेज हने ।
रिज ेसन गन यव थालाई कुनै स पित वा व तु इजलास अिधकृत: िशव साद खनाल
िविनमयको िलखतसँग तल
ु ना गनु कानून तथा क यटु र: रामशरण ितिम सीना
तकसङ् गत मा न निम ने ।
इित संवत् २०७१ साल माघ २२ गते रोज ५ शभु म् ।
ज म, मृ य,ु िववाह, स ब ध िव छे द तथा
२
बसाइ सराई ज ता यि गत घटना दता गन बनेको मा. या. ी क याण े , मा. या. ी गोपाल
कानूनी यव था अ तगत ाकृितक स तानको पराजुली र मा. या. ी ओम काश िम , ०७०ज म दता गन िवषय र कुनै दईु प िबचमा सहमित WS-०००६, ००११, उ ेषण / परमादेश, अिधव ा
भै कानूनी पमा िपता माता र धमपु धमपु ीको िविनतकुमार झा िव. धानम ी तथा मि प रषदको
्
स ब ध थािपत गन िलखत पा रत गन िवषय िनता त कायालयसमेत, अिधव ा िविनतकुमार झा िव.
फरक फरक िवषय हँदा धमपु धमपु ीको िलखत धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
पि जकािधकारीसम दता नगरी मालपोत कायालयमा
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा
रिज ेसन गरेको काय समानताको हक ितकूल मा न १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अ य वा सद य
निम ने ह छ । यसथ मल
ु क
ु ऐन, को महलमा रहेको भइसके को यि अ य सरकारी सेवामा िनयिु हनको
धमपु धमपु ीको िलखत गदा गराउँदा रिज ेसन िनिम ा हने छै न भ ने यव था रहेको छ । उ
गराउनु पन कानूनी यव था नेपालको अ त रम धारामा उ लेिखत यव थाले लोक सेवा आयोगको
संिवधान, २०६३ को धारा १३(१),(३) ारा द अ य वा सद य भइसके का यि सरकारी सेवामा
समानताको हक ितकूल नहँदा रिज ेसनको िनयिु का लािग ा नहने यव था रहेको भए पिन
महलको १ नं. मा रहेको धमपु धमपु ीको िलखत सो यव था लोक सेवा आयोगका अ य तथा सद य
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पदमा बहाल रही रहेका यि का हकमा आकिषत हने कानूनस मत मा न देिखन नआउने ।
यव था नभई सो पदबाट अवकाश ा गरी सके का
सावजिनक सं थान िनदशन बोड (गठन
यि का हकमा आकिषत हने यव था रहेको देिखन तथा काय स चालन) आदेश, २०६८ खारेज भई
आएकाले सावजिनक सं थान िनदशन बोड (गठन सावजिनक सं थान िनदशन बोड (गठन तथा काय
तथा काय स चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ स चालन) आदेश, २०६९ जारी भइसके को र उ
को यव था नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को गठन आदेश, २०६९ नेपाल सरकारले िविभ न
धारा १२५(८) को ितकूल रहेको मा न निम ने ।
कानूनबमोिजम थािपत सावजिनक सं थानह को
सावजिनक सं थानका कायकारी मख
ु को कायकारी मख
ु ह िनयिु स ब धमा नेपाल
पदमा िनयिु को लािग उपयु उ मेदवारह को सरकारले आफूलाई ा अिधकारलाई यवि थत गन
छनौट गरी िसफा रस गन कायिविधमा अपनाउनु पन र पारदश एवम् ित पधा मक आधारमा िनयिु को
सामा य िस ा तका िवषयमा लोक सेवा आयोगले ि या श त गन जारी भएको देिखएको, सो
परामश िदन स ने यव था रहेको र लोक सेवा गठन आदेश चिलत कानून एवम् संिवधानको कुनै
आयोगको उपि थित िबना उ कायले वैधता र पूणता यव थासँग बािझएको नदेिखएको र कानून ितकूल
ा गन स ने हँदैन । सावजिनक सं थानका मख
ु को नहने गरी आदेश जारी गरी िनयिु लाई यवि थत
िनयिु स ब धी िवषय नेपाल सरकारको नीितगत गन कुनै कानूनले रोके को नदेिखएको तथा उ गठन
िवषय भई सोही नीितगत यव थाअनस
ु ार उ मेदवार आदेश बदर भएमा पिन नेपाल सरकारको िनयिु को
छनौट ि यामा लोक सेवा आयोगको ितिनिध व अिधकार कानूनबमोिजम नेपाल सरकारमा नै रिहरहने
हने गरी सो आयोगका पदािधकारीलाई सावजिनक भई िनवेदकको कानूनी हक हनन हने अव थासमेत
सं थान मख
ु िनयिु िसफा रस सिमितको अ य नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम आदेश जारी गन
तथा सद य रहने गरी ग रएको यव था संिवधानको परेन । तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
धारा १२६(६) िवपरीत मा न निम ने ।
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
सावजिनक सं थान िनदशन बोड (गठन क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
तथा काय स चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभु म् ।
बमोिजमको िसफा रस सिमित वयम्ले सावजिनक
३
सं थानका मख
ु को िनयिु गन नभई िनयिु का मा. या. ी क याण े , मा. या. ी गोपाल पराजुली
लािग नेपाल सरकारसम िसफा रसस म गन यव था र मा. या. ी ओम काश िम , ०६९-WS-००६२,
रहेको र य तो पदमा िनयिु गन अिधकार नेपाल उ ेषण / परमादेश, कृिष साम ी क पनी िल. कमचारी
सरकारमा नै िनिहत रहेको देिख छ । यसरी िनवेदकले सङ् घ के ीय सिमितका तफबाट अि तयार ा
दाबी गरेको िनयिु गन िनकायका स ब धमा तत्तत् अ य र आ नो हकमासमेत सुशीलद िम िव.
कानूनमा भएको यव था र गठन आदेश, २०६९ को धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
यव थामा िनयिु गन िनकाय एउटै भई िभ नता
सावजिनक सं थानमा िनयु
हने
रहेको नदेिखँदा िनवेदकको उ िजिकर संिवधान एवम् कायकारी मख
ु को िनयिु पारदश तवरले र
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ित पधा मक आधारमा गनका लािग सो गठन आदेश िनवेदकको नाम समावेश भएको नदेिखने ।
जारी भएको भ ने िवप ीको िलिखत जवाफबाट
नेपाल टेिलिभजनको र महा ब धक पदका
देिख छ । सावजिनक सं थानमा िनयु हने कायकारी लािग सावजिनक सं थान िनदशन बोड कायकारी मख
ु
मख
पारदिशता र ित पधा मक िसफा रस सिमितले माग गरेको दरखा तबमोिजम यी
ु को िनयिु
आधारमा िनयिु गन णाली े कर नै हने हँदा गठन रट िनवेदकले दरखा त िदई सो सिमितले स चालन
आदेशबमोिजमको ि याबाट कृिष सामा ी क पनी गरेको परी ास ब धी ि यामा सहभागी भई आफू
िल. को ब ध स चालक पदमा िनयिु गदा यसबाट असफल भएपिछ उ परी ास ब धी काम कारवाही
के अवाि छत प रणाम आउने भ ने कुरा नखल
ु ाई र सूचनासमेतलाई चनु ौती िदई ततु िनवेदन िदएको
हचवु ाको भरमा िदएको िनवेदनका आधारमा िनवेदन देिखन आएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
मागबमोिजमको आदेश जारी गन िमलेन । ततु गन िम ने नदेिखने ।
िनवेदन खारेज हने ।
तसथ सावजिनक सं थान िनदशन बोड
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
कायकारी मख
ु िसफा रस सिमितले स चालन गरेको
इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभु म् । परी ामा अनु ीण भएपिछ िनवेदकले सावजिनक
४
सं थान िनदशन बोड (गठन तथा काय स चालन)
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी गोपाल पराजुली आदेश, २०६८ को वैधािनकतामा चनु ौती िदई ततु
र मा. या. ी ओम काश िम , ०६९-WO-०४३८, िनवेदन िदएको हँदा िनवेदन मागबमोिजमको आदेश
उ ेषण, काशजङ् ग काक िव. धानम ी तथा जारी गन निम ने ।
मि प रषद्को कायालयसमेत
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
नेपाल टेिलिभजनको महा ब धक पदपूित क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
गनका लािग सावजिनक सं थान िनदशन बोड (गठन इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभु म् ।
तथा काय स चालन) आदेश, २०६८ बमोिजम सो
५
बोडको कायकारी मख
ु िनयिु िसफा रस सिमितको मा. या. ी क याण े , मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी
िमित २०६९।४।३० गतेको गोरखाप मा कािशत र मा. या. ी ओम काश िम , ०६९-WO-०४९४,
सूचनाअनस
ु ार यी िनवेदकसमेतले सो पदका लािग उ ेषण / ितषेध / परमादेश, रामच िसलवाल िव.
दरखा त िदएको त यलाई िनवेदकले वीकार गरेको धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
देिख छ । उ सूचनाबमोिजम सावजिनक सं थान
िनवेदकले चनु ौती िदएको िमित
िनदशन बोड कायकारी मख
ु िनयिु िसफा रस २०६९।४।३० मा कािशत सूचना िनवेदक कायरत
सिमितले िमित २०६९।६।२१ को िनणयानस
ु ार िमित कृिष सामा ी सं थानको ब ध स चालक िनयिु गन
२०६९।६।२२ को गोरखाप दैिनकमा अक सूचना िवषयसँग स बि धत रहेको र िनज सोही सं थानको
कािशत गरी अिनलकुमार झासमेतका ५ जनालाई िनिम ब ध स चालक पदमा कायरत रहेको देिखँदा
अ तवाताका लािग उपि थत हन सूिचत गरेको िनिम ब ध स चालक ज तो िज मेवारीपूण पदमा
देिख छ । उ िमित २०६९।६।२२ को सूचनामा कायरत िनवेदनलाई आफै ँ कायरत सं थानको ब ध
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स चालक पदको िनयिु स ब धमा कािशत सूचना २०६८ को िनयम ७(३) बमोिजम रट िनवेदकको
थाहा नहने अव था हँदैन । सो सूचना िनवेदकले पदाविध चार वष भएको भनी रट िनवेदकतफबाट
थाहा जानकारी नपाउने व तिु न आधार र कारण उपि थत िव ान् कानून यवसायीह ले बहसको ममा
पिन िनवेदनमा खल
ु ाउन सके को नदेिखँने हँदा िनिम िजिकर िलएको भए पिन नेपाल पररा सेवास ब धी
ब ध स चालक ज तो िज मेवारीपूण पदमा कायरत िनयमह , २०६८ नेपाल सरकारले िनजामती सेवा
िनवेदनले आ नो सं थानमा िनयु हने ब ध ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले िदएको अिधकार योग
स चालक पदको िनयिु ि या िमित २०६९।४।३० गरी बनाएको देिखएकाले सो िनयमावलीको ोत
मा नै सु भएकामा त काल सो स ब धमा चनु ौती िनजामती सेवा ऐन, २०४९ भएको भ ने कुरामा
निदई ३ मिहनापिछ िमित २०६९।७।२२ मा मा िववाद छै न । रट िनवेदक िनजामती कमचारी वा नेपाल
ततु रट िनवेदन िदएको देिखन आएकाले िनवेदकको पररा सेवाको कमचारी नभई राजनीितक कृितबाट
मागबमोिजमको आदेश जारी गरी रहन परेन । ततु िनयु राजदूत भएको देिख छ । यसका अित र
रट िनवेदन खारेज हने ।
नेपाल पररा सेवास ब धी िनयमह २०६८ को
इजलास अिधकृतः िकशोर िघिमरे
िनयम ७ स वास ब धी यव थासँग स बि धत
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
भई उपिनयम (३) मा «अविध तोक स वा ग रएमा
इित संवत् २०७२ साल वैशाख ६ गते रोज १ शभु म् । बाहेक िनयोगमा कायरत कमचारीलाई सामा यतया
चार वषको सेवा अविध पूरा भएपिछ स वा ग रनेछ»
संयु इजलास
भ ने यव था भएकाले िनयोगमा कायरत पररा
सेवाका कमचारीको स वाको स ब धमा लागू हने
१
उ िनयमको यव था िनयोग मख
ु राजदतू को
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी पदाविध स ब धमा पिन लागू हने भ न िम ने
ओम काश िम , ०७०-WO-०२७५, उ ेषण / देिखँदनै । रट िनवेदकलाई एक िनयोगबाट अक
परमादेश, डा. मायाकुमारी शमा िव. धानम ी तथा िनयोगमा स वा गरेको नभई राजदतू पदबाट मु गरी
मि प रषद्को कायालयसमेत
िफता बोलाइएको अव था भएकाले िनजामती कमचारी
रट िनवेदकलाई कतारको लािग नेपाली एवम् नेपाल पररा सेवाका कमचारीह लाई लागू हने
राजदूतको पदमा िनयु गदा िदइएको रा पितको उ िनयमावलीको यव था रट िनवेदकको हकमा
कायालयको िमित २०६८।१२।२२ को प को यहोरा आकिषत हने भ ने देिखन नआउने ।
हेदा िनजको पदाविध के कित हने भनी तोिकएको
रट िनवेदकले टेट अफ कतारका लािग
देिखँदैन । रट िनवेदकले िनवेदन प मा आ नो नेपाली राजदूतको हैिसयतले िब.िब.िस. साझा सवाल
पदाविध चार वषको भएको भनी िजिकर िलएको भए काय मलाई िदनभु एको अ तवातामा बोिलएको कुराले
पिन नेपाली राजदूतको पदाविध चार वष हने भनी कुनै कतार र नेपालिबचको सौहादपूण स ब धमा ितकूल
नेपाल कानूनमा िकटान ग रएको नपाइने ।
असर पन स ने भएकाले िमित २०७०।१।२६ र
नेपाल पररा सेवास ब धी िनयमह
२०७०।३।१२ मा िनवेदकलाई पररा म ालयले
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पि करण पेस गन भिनएकामा स चार मा यमले कामकाज गनपन
ु राजनीितक कृितको पद हो । यो
आशय फरक पन गरी शारण गरेको र यस भनाइबाट पद कुनै एक मल
ु क
ु को कानूनबाट मा िनदिशत नभई
िम रा कतार सरकार र कतारी जनताको भावनामा राि य तथा अ तराि य कानून, कुटनीितक स ब ध
ठेस पु न गएकामा गिहरो दःु ख य गरी यसले िम िवषयक िभयना महासि धलगायतका अ तराि य
रा कतार सरकार र कतारी जनताको भावनामा द तावेजह बाट िनदिशत भई अ तराि य स ब धको
चोट पगु ेको अनभु व भएको भए यस ित मा ग रिदनु मधरु ता, सहयोग, समझदारी, पार प रकता एवम्
हन भ ने कुरा उ लेख गरी आफूले स चार मा यममा कुटनीितक मयादामा रही काम गन पद हो । एउटा
बोलेको कुरा वीकार गरी रट िनवेदकले नेपाल सावभौम मल
ु क
ु ले अक सावभौम मल
ु क
ु मा आ नो
सरकारलाई िलिखत पि करण पेस गरेको देिख छ । देशको ितिनिध व गन भनी तोिकएको य तो पदमा
िनवेदकले िब.िब.िस. साझा सवाल काय ममा िदएको रही ग रएको कुनै पिन कायबाट दईु देशिबचको
अिभ यि ित टेट अफ कतारले आपि कट स ब धमा कटुता वा ित ता पैदा भएको अव थामा
गरी यस िवषयलाई सु झाउन नेपाल सरकारलाई स बि धत सरकार (Sending State) ले जनु सक
ुै
आ ह गरेकाले दईु देशिबचको स ब ध िब न निदन बेला िज मेवारीबाट मु गराई वदेश िफता बोलाउन
िनवेदकलाई राजदूत पदको िज मेवारीबाट मु गन स ने ।
वा छनीय भएकाले मि प रषदबाट
पदमु गन
नेपाल सरकार मि प रषदक
्
् ो िलिखत
िनणय भएको भ ने िवप ी मि प रषदक
् ो िलिखत जवाफमा नेपाल सरकारले समयमा नै उिचत कदम
जवाफमा िजिकर रहेको पाइ छ । ततु रट नचालेको भए उ महासि धको धारा ९ बमोिजम
िनवेदनको िमिसलमा रहेको उपयु त यगत अव था कतार सरकारले नेपालको बहालवाला राजदूतलाई
हेदा रट िनवेदकले िदएको अिभ यि स ब धमा अ तराि य
चलनअनस
ु ार िफता पठाउने
पररा म ालयबाट प ाचार भई रट िनवेदकसँग (Persona Non Grata) स भावना रहेकाले
पि करणसमेत सोिधएको देिखएकाले सनु वु ाइको नेपाल र नेपाली जनताको वहृ र िहतको लािग रट
मौका दान नग रएको भ नेसमेत अव था देिखन िनवेदकलाई पदबाट मु गरी वदेश फकाउने गरी
नआउने ।
नेपाल सरकारबाट िनणय भएको भ ने उ लेख भएको
रट िनवेदकलाई अ त रम संिवधान, देिखएको िनवेदकलाई पदमु ग रएको कायलाई
२०६३ को धारा १५० बमोिजम कतारको लािग अ यथा भ न िम ने देिखन नआउने ।
नेपाली राजदूत पदमा रा पितबाट िनयु ग रएको
राजदूतको कायकालका स ब धमा कानूनमा
भए पिन राजदतू लाई पदमु गन स ब धमा प यव था नभए पिन िनजले स बि धत मल
ु क
ु
संिवधानलगायत अ य कुनै पिन नेपाल कानूनमा (Receiving State) मा गन कुटनीितक भूिमका र
यव था भएको पाइँदैन । व ततु ः राजदूतको पद मयादामा आधा रत रहने पद हो । यसका अित र
शासिनक वा िनजामती पद नभई आ नो मल
ु क
ु को राजदूतको पदमा िनयु भएको यि ले स बि धत
सरकारको नीित र िनदशनको अिधनमा रही अक मल
ु क
ु (Sending State) को कायपािलकाको
सावभौम मल
ु क
ु मा आ नो मल
ु क
ु को ितिनिध व गरी िनदशन र िनय णमा रही आ नो देश र जनताको
6
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वहृ र िहत ित जवाफदेहीपूण ढङ् गले पदीय भूिमका कानूनी कायिविधगत िु टपूण देिखन नआएको र उ
िनवाह गन पद हो । उपयु भूिमका िनवाह गन नस ने िनणयबाट रट िनवेदकको संिवधान एवम् कानून पद
राजदूतलाई स बि धत मल
ु क
ु (Sending State) ले हकमा आघात गरेको नदेिखएकाले मागबमोिजमको
जनु सक
ु ै बेला पदमु गरी वदेश िफता बोलाउन स ने आदेश जारी गन िमलेन । ततु रट िनवेदन खारेज
कायका रणी अिधकार मि प रषदल
् ाई ा ह छ । हने ।
ततु रट िनवेदनको स दभमा रट िनवेदकले िब.िब. इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
सी. को साझा सवाल काय ममा िदएको अिभ यि ित क यटु र: रामशरण ितिम सीना
कतार सरकारले आपि जनाई सो िवषयको समाधान इित संवत् २०७१ साल चैत २९ गते रोज १ शभु म् ।
गन नेपाल सरकारलाई प ाचारसमेत गरेको कारण
२
कतार र नेपालिबचको समु धरु स ब धमा पैदा हन स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
स ने नकारा मक असरबाट बचाउन रट िनवेदकलाई ओम काश िम , ०६९-WO-१०१६, उ ेषण,
राजदूत पदको िज मेवारीबाट मु गराई वेदश सूयनाथ यादवसमेत िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण,
फकाउने भनी नेपाल सरकार मि प रषदबाट
् भएको के ीय कायालयसमेत
िनणयलाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
रट िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान्
राजदूतको पदमा िनयु भएको यि को अिधव ा ी कृ ण थापाले रट िनवेदकह म ये
कुनै पिन आचरण, अिभ यि एवम् ि याकलापबाट सूयनाथ यादव र दीपकराज आचाय उमेर हदका
दईु देशिबचको समु धरु स ब धमा ितकूल असर कारण सेवाबाट िनवृ भइसके का र िनवेदक पु पराज
पन गएको अव थामा य तो राजदूतलाई स बि धत प तको बढुवासमेत भई सके को भनी इजलाससम
देशको सरकारले जनु सक
ु ै बेला िफता बोलाउन स ने िजिकर गरी िनवेदकह ले ततु रट िनवेदनमा
कायपािलकाको िनिहत अिधकार भएकाले सिह दाबी िलएको िवषयमा यस अदालतबाट जारी भएको
अिधकार योग गरी नेपाल सरकार मि प रषदबाट
अ त रम आदेशबमोिजम िवप ीह बाट काशन
्
कतारको लािग नेपाली राजदतू पदबाट रट भएको बढुवाको सूचना काया वयन नभएको र
िनवेदकलाई पदमु गरी वदेश फकाउने भनी गरेको िनवेदकह ले रट िनवेदनमा माग गरेको उपचार ा
िनणय िु टपूण नदेिखँदा रट िनवेदकलाई कुटनीितक ग रसके को भनी िलिखत पमा जानकारीसमेत गराउनु
स ब ध िवषयक िभयना महासि ध (Vienna भएको छ । यसरी ततु रट िनवदनमा दाबी ग रएको
Convention on Diplomatic Relation, 1961) िवषयव तक
ु ो काया वयनसमेत भई िनवेदकह को
िवपरीत अनिधकृत िनकायबाट पदमु ग रएको भ ने मागबमोिजमको उपचारसमेत ा भइसके को भनी
िनवेदन िजिकर मनािसब नदेिखने ।
रट िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् अिधव ाले
रट िनवेदकले पिदय आचरण र कुटनीितक िलिखत पमा इजलाससम जानकारी गराउनु भएको
मयादा अनक
ु ू ल काय नगरेको भनी िनजलाई टेट अफ स दभबाट ततु रट िनवेदन योजनहीन भइसके को
कतारको नेपाली राजदूत पदबाट िज मेवारी मु गरेको देिखँदा िनवेदन माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी
नेपाल सरकार मि प रषदबाट
् भएको िनणयमा कुनै ग ररहन परेन । यस अदालतबाट जारी भएको िमित
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२०६९।१२।२६ को अ त रम आदेशसमेत िन कृय
ततु रट िनवेदनबाट ह त ेप गन निम ने हँदा
भई ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
िनवेदन मागबमोिजम रट जारी हन स ने अव था
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
नहँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
इजलास अिधकृत: िव नाथ भ राई
संवत् २०७१ साल चैत २९ गते रोज १ शभु म् ।
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
३
इित संवत् २०७१ साल चैत २९ गते रोज १ शभु म् ।
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
४
ओम काश िम , ०७०-WO-०४२७, उ ेषण स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
/ परमादेश, बाँके िज ला नेपालग ज न.पा. वडा नं. ओम काश िम , ०६६-CI-०३१४, ज गा दता,
१ मा रिज टड कायालय भई का.िज.का.म.न.पा. मालपोत कायालय, का क िव. ितलककुमारी थापाको
वडा नं. १० नयाँ बाने रमा मु य कायालय रहेको मु.स. गन गु जबहादुर थापा
िड.सी. क टस ए ड स लायस ा.िल. को तफबाट
िमिसल संल न िक.नं. ६० को ज गाको
अि तयार ा यि ऐ. का ब धक स चालक नापीको िफ डबक
ु हेदा िकसानको यहोरामा
दीपकुमार िड.सी. िव. का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. ४ कालीखोला, ज गावालाको नाम थरमा खाली र िवरहमा
ि थत लोबल आइएमइ बक िलिमटड कप रेट अिफस कालीखोला भ ने जिनएको देिख छ । यसका अित र
पानीपोखरी, काठमाड समेत
उ खोलामा परेको ज गा छुट दता गन निम ने र
रट िनवेदकले िललाम बदर मु ामा भएको नेपाल सरकारको नाममा दता गन गरी त कालीन ी
रो का फुकुवा आदेशउपर ततु रट िनवेदन दायर ५ को सरकारबाट २०४५ सालमा िनणय भएको भ ने
गरेको हो, सो िललाम बदर मु ा काठमाड िज ला मालपोत कायालय, का क को िमित २०४५।८।२९
अदालतबाट फै सला भई सके को र सो मु ामा पनु रावेदन को िनणयमा उ लेख भएको देिखएकामा त कालीन
परे पनु रावेदनको रोहबाट साधारण अिधकार े
ी ५ को सरकारको उ िनणयउपर िनवेदकले
अ तगतको उपचारको मा यमबाट िनवेदकले दाबी कुनै उजरु गरी बदर गराउन सके को पिन िमिसलबाट
गरेको िवषयमा िवचार हन स ने भएकाले असाधारण देिखँदनै । उि लिखत अव थामा हक बेहकमा सनु ाउने
अिधकार े अ तगत परेको ततु रट िनवेदनको अव था िव मान नै नहँदा नेपाल सरकारको नाममा
रोहबाट साधारण अिधकार े को उि लिखत दता भइसके को ज गा यी यथ को नाममा दता गन
िवषयमा ह त ेप गन िम ने नहँने हँदा रट िनवेदकले निम ने भनी मालपोत कायालय, का क ले गरेको िमित
ततु रट िनवेदनमा माग दाबी िलएको ज गा २०६५।३।३० को िनणय मनािसबै देिखन आएकाले
रो का फुकुवास ब धी िवषयको मूल मु ा काठमाड पनु रावेदन अदालत, पोखराले हक बेहकमा सनु ाउन
िज ला अदालतबाट फै सला भइसके को प र े यमा पनु ः िनणय गनु भनी मालपोत कायालयमा िमिसल
सोही मु ामा पनु रावेदनको रोहबाट साधारण पठाउने ठहराएको फै सला िु टपूण देिखन आउने
अिधकार े अ तगत उपचार ा हन स ने अव था हँदा यथ िनवेदकले दाबी गरेको िक.नं. ६० को
भएकाले असाधारण अिधकार े अ तगत परेको ज गा स ब धमा नापीस ब धी िवशेष अदालतलबाट
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यि का नाउँमा दता हन नस ने भनी िमित को पिहलो िलिखतउपरको वादीको दाबी नै लेनदेन
२०३३।५।३० मा िनणय भै सो िनणय अि तम भएको यवहारको १० नं. बमोिजमको हद यादिभ परेको
रहेको अव थामा पनु ः सोही ज गाको स ब धमा परेको नदेिखएकाले पिछ लो िलखतसमेत उ कानूनी
छुट ज गा दतास ब धी दाबीउपर हक बेहकमा सनु ाउनु यव थाबमोिजमको हद यादिभ परेको भ न
पन अव था नै नहँदा दाबी पु न नस ने भनी तामेलीमा निम ने ।
राखेको मालपोत कायालय, का क को िनणय सदर
वादीले िफरादप मा अ.बं. ३६, ८२ तथा
गनपनमा
उ टी गरी तेरोमेरोमा हकबेहकमा सनु ाउन ज गा िम नेको १८ नं. समेतको उ लेख गरी आ नो
ु
भनी पनु रावेदन अदालत, पोखराले गरेको िमित दाबी हद यादिभ को भएको भनी िजिकर िलएको
२०६६।४।१२ को फै सला अि तमताको िस ा त भए पिन ततु िफरादको मु य आधार भनेको
र यस अदालतबाट ितपादन भएको निजरसमेतको वादीह समेतको अंशहक ला ने ज गा वादीह को
िवपरीत भई िु टपूण हँदा उ टी भई यथ िनवेदकका म जरु ी एवम् सहमित बेगर ते ो यि लाई हक
नाममा ज गा दता गन निम ने भनी मालपोत कायालय, ह ता तरण गरेको भ ने भएकाले उ िववादमा वादीले
का क ले गरेको िमित २०६५।३।३० को िनणय सदर उ लेख गरेका कानूनी यव था ासङ् िगक र आकिषत
हने ।
हने नभई लेनदेन यवहारको १० नं. नै आकिषत हने
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
देिखएकाले वादीको उ िजिकर मनािसब देिखन
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
नआउने ।
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभु म् ।
ततु मु ाको िमिसलमा रहेको उपयु
५
त यगत अव थालाई हेदा वादीको िफराद कानूनले
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी िनधारण गरेको हद यादिभ परेको भ न िम ने
ओम काश िम , ०६३-CI-१२७१, िलखत बदर, देिखन आएन । िववािदत ज गामा ितवादीह ले घर
कंु जबहादरु राणाको मु.स. गन ु न राणासमेत िव. बनाई रहेको भ ने पिन वादीको िफरादप मा दाबी
अ युत शमशेर ज.ब.रा.समेत
िलइएको भए पिन ितवादीले ितउ रप मा िफराद
लेनदेन यवहरको १० नं. को कानूनी पनभु दा अिघ नै न सा पास गराई घर िनमाण ग रएको
यव थाबमोिजम आ नोसमेतको अंश हक ला ने भ ने िजिकर िलई न सा पासको माणप समेत
ज गा आ नो म जरु ीबेगर िब ग रएको भए सो ितउ रसाथ पेस गरेको देिख छ । उ न सा
िब यवहारउपर वादीले एक वषस म थाहा पाएका पासको माणप बाट िववािदत ज गामा घरह
िमितले पतीस िदनिभ िफराद िदनपु न ह छ । तर िनमाण भइसके को भ ने देिखएकामा सो न सा पास
ततु मु ामा वादीले उ हद याद नघाई िफराद िव वादीले कुनै उजरु गरेको देिखएन । उि लिखत
दायर गरेको देिखन आउँछ । ितवादी सैयद महबबु ले अव थामा वादीको िफराद दाबी पु न नस ने ठहराएको
ितवादी जज
ु भु ाई े लाई िमित २०२६।४।१९ सु र पनु रावेदन अदालतको फै सला मनािसब देिखन
मा उ ज गा राजीनामा गरेको देिखए पिन उ
आउने हँदा वादीको िफराद लेनदेन यवहारको १० नं.
िलखतको ोतको पमा रहेको िमित २०२४।७।८ मा िनदिशत हद यादिभ परेको नदेिखँदा वादीको दाबी
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नपु ने ठहराएको सु फै सला सदर गरेको पनु रावेदन ठहर ख डमा ६ भागको १ भाग िलखत बदर भइ
अदालत, पाटनको िमित २०६१।४।१८ को फै सला पूवतफबाट वादीले िफता पाउने भ ने उ लेख भएको
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । वादीको पनु रावेदन छै न । पिछ वादीको तफबाट परेको िनवेदनमा तपसील
िजिकर पु न नस ने ।
ख डको देहाय १ नं. मा ६ भागको १ भाग भ दापिछ
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
पूवतफबाट भ ने वा यांश थप गन गरी िमित
क यटु रः अिमरर न महजन
२०६६।१२।१५ मा आदेश भएको देिख छ । ६ भाग
इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभु म् । ला ने ज गामा ६ जनाकै बराबरको िहसाबले नरमगरम
६
िमलाई सबैलाइ बाटो िनकाससमेत हने गरी ६ भाग
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी लगाउनु पन ह छ । ६ भागम ये १ भाग पाउनेले मा
ओम काश िम , ०६८-CI-१५३०, िलखत दता िनकास बाटो पाउने र ५ भाग पाउनेले बाटो िनकास
बदर, ममता यौपाने िव. मेनका भ राई (ितवारी)
नपाउने गरी फै सला ग रएमा यो कानून र यायको
याय शासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) ि ले यायोिचत नहनक
ु ो साथै यवहा रक पमा
को उ कानूनी यव थाले फै सलाको ठहर ख डमा समेत उपयु हने देिखँदनै । वादीको भागमा मा
उ लेख नभएको यहोरा पिछ संशोधन गन पाउने िनकास बाटो रहने गरी ज गा िफता ग रँदा यो एकाितर
गरी यव था गरेको देिखँदैन । एक पटक भइसके को यायोिचत हँदैन भने अक ितर ज गाको मू य र
िनणयमा पनु ः सोही अदालत, िनकायले इ साफमा मह वको आधारमा समेत यवहा रक देिखँदनै । कुनै
फरक पन गरी कुनै पिन संशोधन गन िम दैन । उ
एक प को ज गामा जाने बाटो िनकास नै ब द हने गरी
कानूनको योग गरी फै सलामा रहेको सामा य िु ट भएको आदेश कायम रा नु सम यायको ि ले समेत
र भूल सधु ार गन स म िम ने हो । ततु िववादमा उपयु हने नदेिखने ।
फै सलाको लेखाइमा वा टाइपमा हन गएको भूल
िचतवन िज ला अदालतबाट िमित
स याएको भ ने पिन देिखँदैन । अदालतबाट एकपटक २०६६।१२।१५ मा भएको फै सला सरहको संशोधन
भएको फै सला मु ाका प लगायत सबैलाई ब धनकारी आदेश बदर गरी नरमगरम िमलाई बाटो िनकाससमेत
ह छ । एक पटक भैसके को फै सलामा कुनै िु ट भए नरोिकने गरी काय स प न गनु भनी पनु रावेदन
कानून ारा िनिद माग अवल बन गरी बदर गराउनु अदालत, हेट डाबाट िमित २०६८।१२।१२ मा भएको
पन ह छ । बदर गराउन पिन नसके को तथा अि तम फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने । वादीको पनु रावेदन
भएर बसेको अव थामा उ फै सला जे ज तो भए िजिकर पु न नस ने ।
तापिन कानून सरह प ह लाई लागू ह छ । फै सलाको इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
ठहर ख डमा नलेिखएको कुरा तपसील ख डमा क यटु रः रानु पौडेल
संशोधनको मा यमबाट पिछ उ लेख कानूनसङ् गत इित संवत् २०७२ साल जेठ २५ गते रोज २ शभु म् ।
हँदनै । उ कानूनी यव थाको मनासाय पिन य तो
७
नहने ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
िमित २०६४।४।२९ मा भएको फै सलाको िम , ०७१-WO-०५५९, परमादेश, सुरशे कुमार
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मुडभरी िव. गृह म ालय, िसंहदरबार, काठमाड समेत अव थालाई सश
हरी िनयमावलीको िनयम
िनवेदकले िनवेदन साथ पेस गरेको ५७(१) को रोहमा िवचार गनपन
ु दािय व िवप ीमािथ
नेपाल एिपएफ अ पतालको िमित २०६९।९।२२ रहेको देिखँदा िनवेदकको उ िनवेदनमा सोबमोिजम
को िड चाज लेटरमा िनजलाई हितयारसिहतको अिवल ब यथोिचत िनणय गनु भनी िवप ीह का
ड् यटु ी निदनु (no give arm duty at any time) नाममा परमादेश जारी हने ।
उ लेख भएको देिखएको र यस अदालतको िमित इजलास अिधकृत: स तोष साद पराजल
ु ी
२०७१।१२।२५ को आदेशानस
क यटु र: रामशरण ितिम सीना
ु ार िनवेदक सश
हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ५७(१) बमोिजम इित संवत् २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
शारी रक र मानिसक पमा सश हरी सेवामा काम
८
गन अस छ छै न भ नेसमेतको अव था खु ने गरी स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या.
िचिक सा िव ान राि य ित ान वीर अ पताल, ी ओम काश िम , ०७१-WH-००५२,
मानिसक अ पताल, पाटन र एिपएफ अ पतालका ब दी य ीकरण, काठमाड िज ला, काठमाड
िवशेष िचिक सक सि मिलत मेिडकल बोड गठन गरी महानगरपािलका, वडा नं. १४ कलंक घर भई हाल
रायसिहतको ितवेदन पेस गनु भनी वीर अ पतालमा कारागार कायालय जग नाथ देवलमा थुनामा रहेका
लेखी पठाइएकामा आदेशबमोिजम मेिडकल बोड गठन ह रशरण सुनार िव. दाङ देउखुरी िज ला अदालतसमेत
भई राय ितवेदनसमेत ा भएको देिख छ । वीर
िजउ मा ने बे ने मु ामा फरार रहेका
अ पतालको िनदशक संयोजक र सद यह मा शस
ितवादी ह रशरण सनु ारका नाममा जारी भएको यादी
हरी अ पतालका िनदशक र मानिसक अ पतालका पूज काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका,
मख
ु क स टे ट भएको मेिडकल बोडले िनवेदक वडा नं. १४ सनु ार गाउँमा रतपूवक तामेल हँदा
कडा खालको मानिसक रोग लािग उपचाररत रहेको ितवादी ह रशरण सनु ारका िपता िभमसेन सनु ारले
र िनवेदकले सश हरी सेवा ज तो संवेदनशील सा ीह का रोहबरमा िमित २०५४।४।२६ मा बझ
ु े को
े मा िनयिमत काय गन नस ने भनी राय य गरेको िमिसल संल न तामेली यादको मािणत ितिलिपबाट
देिखयो । यस कार रट िनवेदक मानिसक पमा देिख छ । यसरी िजउ मा ने बे ने मु ाका ितवादी र
व थ नरहेको भ ने कुरा पिु हन आएको देिखयो । यी िनवेदकको नाम, िपताको नाम र वतन समान रही
सश हरी बल सरु ासँग स बि धत संवेदनशील थरस म से चरु ी र सनु ार भनी फरक उ लेख गरेको
सेवा भएकाले सो सेवामा कायरत जनशि शारी रक र पाइयो । काठमाड महानगरपािलका, वडा नं. १४ सनु ार
मानिसक पमा त दु त हनपु न कुरामा दईु मत हन गाउँको वतनमा यी िनवेदकबाहेक ह रशरण सनु ार भ ने
नस ने ।
अक यि को अि त व छ भनी सरकारी िनकायमा
िनवेदकले अश अवकाशको लािग िदएको भएको आिधकारीक रेकडसाथ यी िनवेदकले दाबी गन
िनवेदनमा हालस म कुनै िनणय भएको नदेिखएको नसके बाट उ वतनमा िनवेदकबाहेकका ह रशरण
हँदा सश हरी सेवाको संवेदनशीलता र िनवेदकको सनु ार भ ने फरक यि को अि त व पिु हन सके को
मानिसक वा यको स दभमा देखा परेको अश
नदेिखने ।
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िनवेदकले
िनवेदनप मा
आफूलाई ब दी य ीकरण, िज ला का क , ध पुस गा.िव.स.,
हरीबाट जबरजि त कागज गराइएको भनी दाबी गरे वडा नं. ७ घर भई हाल िज ला हरी कायालय,
तापिन िनजलाइ हरी कायालयमा कागज गराएको का क मा थुनामा रहेक कुसुम गु ङको हकमा
िमिसलबाट देिखँदैन । काठमाडौ िज ला अदालतमा पावती गु ङ िव. हरी धान कायालय, न साल,
िनवेदकको पिहचान खु ने कागज भएकामा िनवेदकले काठमाड समेत
वत पूवक कागज गरी िदएको देिख छ । फै सला
कानूनबमोिजमको अिधकार ा िनकायमा
काया वयनको ममा वा तिवक लगतवाला यि को कुनै यि उपर परेको जाहेरीका स ब धमा अनस
ु धान
पिहचानको लािग अदालतले स बि धत यि को गन य तो आरोिपत यि लाई प ाउ गनपन
ु भए
जनु सक
कारणसिहतको सूचना अथात प ाउ
ु ै बखत कागज गराउन स ने नै ह छ । प ाउ गनपनाको
ु
िनवेदकको इ छा िव कुनै कागज गराइएको भए सो पूज िदई प ाउ ग रएको, प ाउ ग रएको यि लाई
पिु हने आधारसिहत चनु ौती गन अिधकार िनवेदकमा िहरासतमा रा न थनु वु ा पूज िदइएको, िनजलाई
सरु ि त नै ह छ । फै सला काया वयनको ममा २४ घ टाभ दा बढी समय िहरासतमा रा नपु न
लगतवाला यि को पिहचानको लािग अदालतमा भएमा प ाउ परेको समयले बाटाका यादबाहेक
िनवेदकको कागज गराएको काय कानूनस मत मा नु २४ घ टािभ िनजउपरको जाहेरीका िवषयमा मु ा
पन ।
हेन अिधकारीसम उपि थत गराइएको र मु ा हेन
अदालतको फै सलाबाट कसरु कायम भई अिधकारीको आदेशले िनजउपर परेको जाहेरीका
सजाय तोिकएका कसरु दारलाई फै सलाबमोिजमको स ब धमा कानूनबमोिजम थप अनस
ु धान गन याियक
सजाय असूल गनु अदालतको कानूनी दािय व हो । िहरासतमा रािखएको छ भने ारि भक पमा नै सो
कसरु ठहर भएका कसरु दारको सजाय काया वयन थनु ालाई कानूनको उिचत ि या (Due Process
नहने हो भने द डिहनताले य पाउने मा होइन of Law) अनु पको थुना मा नपु न ।
अदालतको फै सला िन भावी भई िविधको शासन नै
ततु रटमा िनवेिदका कुसमु गु ङउपर
कायम नहने ह छ । अदालतको अि तम भइरहेको ठगी गरेको भनी कानूनबमोिजमको अिधकार ा
फै सलाले कै द ठहर भएका ितवादीलाई लागेको कै द िनकाय महानगरीय हरी प रसर, काठमाड मा परेको
असल
ु ीको लािग थनु वु ा पूज िदई कै दमा राखेको कायले जाहेरीका स ब धमा अनस
ु धान गन प ाउ पूज िदई
िनजको संिवधान द वैयि क वत तामा आघात िमित २०७१।११।१९ मा प ाउ गरी सोही िमित
भएको मा न निम ने ।
२०७१।११।१९ मा थनु वु ा पूज समेत िदइ हरी
इजलास अिधकृत: िशव साद खनाल
िहरासतमा रािखएको र िनज प ाउ परेको समयले
क यटु रः अिमरर न महजन
२४ (चौिबस) घ टािभ िमित २०७१।११।२० मा
इित संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शभु म् ।
काठमाडौ िज ला अदालतका मु ा हेन अिधकारीबाट
७
याद थप गरी जाहेरीको िवषयमा थप अनस
ु धानको
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. लािग कानूनस मत् पमा याियक िहरासतमा राखेको
ी ओम काश िम , ०७१-WH-००६०, देिखँदा ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने अव था
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नदेिखने ।
ज रवानाबापत कै द ठे दा सो ३८(१) नं. लाई बेवा ता
इजलास अिधकृत: िशव साद खनाल
गन निम ने ।
क यटु रः अिमरर न महजन
िनवेदकलाई फै सलाबमोिजम कै द ठेिकएको
इित संवत् २०७१ साल चैत २ गते रोज २ शभु म् ।
भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ रहे तापिन य तो
कानूनले तोके को हदभ दा बढी कै द ब ने गरी कै द
इजलास नं. १
ठे िकएको अव थामा य तो कै दलाई द ड सजायको
३८(१) नं. को ितकूल भएको मा नु पन देिखन
१
आयो । िस धपु ा चोक िज ला अदालतमा रट
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार िनवेदकउपर चलेको डाँका र यान मान उ ोग मु ामा
उपा याय, ०७१-WH-००५३, ब दी य ीकरण, िमित २०६७।५।१२ मा िनवेदक प ाउ परी हालस म
कुमार तामाङ िव. िस धुपा चोक िज ला अदालत, िनर तर थनु ामा रहेको देिखँदा सोही िदनदेिख ४ वष १
चौतारा, िस धुपा चोकसमेत
मिहना १५ िदनको सजाय भु ान भैसके को देिख छ ।
चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी िनवेदकले फै सलाबमोिजम भो नपु न कै द सजाय भु ान
यव था जबरज ती चोरीको कसरु कायम भएको भइसके को देिखएकाले फै सलाबमोिजमको बाँक
अव थामा हने कै दको सजाय तथा ज रवानाबापत कै दको लगत क ा गरी िनजलाई कै दबाट मु ग रिदनु
समेत कै द नै गनपन
ु भ ने सजायस ब धी सारवान भनी िवप ी कारागार कायालय, नवु ाकोटसमेतका
यव था हो । सो यव थाबमोिजम कुनै यि लाई कै द नाममा ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग रिदएको
तथा ज रवानाबापत समेत कै द हने ठहरेको अव थामा छ । ब दी य ीकरणको आदेश जारी हने ठहरेकाले
कै द तथा ज रवानाबापतको कै दसमेत गरी चोरीको िनवेदक कुमार तामाङलाई अ य यहोराबाट थनु ामा
२७ नं. मा विणत हद ननघाई कै दको अिधकतम् रा न नपन भए तु त थनु ामु ग रिदनु भनी
हद कायम गनपन
ु देिख छ । तर ज रवानाबापत कै द िस धपु ा चोक िज ला अदालतलाई प ाचार गनु भनी
ठे दाको अव थामा द ड सजायको ३८(१) नं. को आजै छु ै आदेश भइसके काले पनु ः लेिखरहनु परेन ।
यव थालाई अलग गरी िनरपे पमा चोरीको २७ आदेशको ितिलिपसिहतको जानकारी िस धपु ा चोक
नं. लाई मा ै समाई ज रवानाबापतको कै दसमेत िज ला अदालतलाई पठाइिदनु पन ।
४ वषभ दा बढी गनपन
ु भनी अथ गन िम ने इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
देिखँदैन । िकनभने ज रवानाबापतको कै द असल
ु गन क यटु र: रामशरण ितिमि सना
अथात कै द ठे ने यव था द ड सजायको ३८(१) इित संवत् २०७१ साल चैत १३ गते रोज ६ शभु म् ।
नं. नै हो । चोरीको १४(२) नं. ले सजाय गदा ठहर
२
गन सिकने कै दको िवषय उदघोषस
म गरेको देिख छ मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार
्
भने यसरी ठहरेको ज रवानाबापतको कै द के कसरी उपा याय, ०७१-WH-००६८, ब दी य ीकरण,
असल
ु गन भ ने स ब धमा द ड सजायको ३८(१) िनशान भ राईको हकमा कोिकलबहादुर शाही िव.
नं. ले प िसमाङ् कन गरेको देिख छ । यसैले काठमाड िज ला अदालतसमेत
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िवप ी महानगरीय
हरी वृ , कािशत भएको उि लिखत वा यको िनरपे
थानकोटसमेतका तफबाट उपि थत िव ान् या याभ दा पिन यसको सापेि त अथलाई
उप यायािधव ा ी च का त खनालले यान मान हेनपन
ु हन आउँदछ । स दभ एउटा तर अथ बे लै
उ ोग मु ाको अनस
ु धानको ममा िनवेदक िनशान िदने वा यलाई वत पमा नहेरी यसको
भ राईलाई िहरासतमा िलइएको भए पिन िनजको आशयसमेतलाई म यनजर रा नु पदछ । यसरी हेदा
हकमा मु ा नचलाउने गरी िनणय भई िज ला सरकारी उ वा यको स दभ शाि त स झौतािवपरीत िवप ी
विकल कायालय, काठमाड ले िहरासतबाट छािडिदनु दलका नेताह लाई मु ा लगाउने काम हँदै आएको
भनी महानगरीय हरी वृ , थानकोट काठमाड लाई भनी सरकार िव िदएको अिभ यि सँग जोिडएर
च.नं. ४९५५, िमित २०७२।२।१३ को प ेिषत रहेको देिखने ।
गरेको भनी बहसको ममा उ प को छायाँ ितसमेत
अदालतले आफू ित स बि धत कितपय
इजलाससम पेस गनु भएकाले िनवेदक थुनामा कुरा अि य भए पिन वाि छत हदस म अिभ यि को
रहेको देिखएन । यस ि थितमा ब दी य ीकरणको वत ताको स मानको पमा सहन वा हण गनपन
ु
आदेश जारी गनु पन औिच य नै बाँक रहेको नदेिखँदा ह छ जनु अदालतले ग रआएको पिन छ । अ य त
मागबमोिजम आदेश जारी गनु नपन ।
शु मसंवेदी भएर राजनीितक नेता वा कायकताको
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
हरेक अिभ यि िव
अपहेलनामा कारवाही
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
आकिषत ग ररहन िम ने हँदैन । यु श दको
इित संवत् २०७२ साल जेठ १३ गते रोज ४ शभु म् ।
वाभािवक र यूनतम अथमा बझ
ु ी िवचार गनपन
ु
३
ह छ । लोकत को आधार त भ िविधको शासन हो ।
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल िविधको शासन कायम गराउने रा यको मु य अङ् गको
े , ०७०-MS-००१०, अदालतको मानहानी, पमा रहेको यायपािलकालाई अ णु र वत
िदनेश ि पाठी िव. एिककृत नेपाल क युिन पाट का रा ने दािय व राजनीितक दल र ितनका नेताह को
अ य पु पकमल दाहाल ( च ड) समेत
हो । राजनैितक दल वा नेताले अदालत ित देखाउने
"अदालतको जात के हो" भ ने कुरा यवहार र अिभ य गन िवचारबाट आम जनमानसमा
यङ् या मक अिभ यि देिख छ । य तो श द अदालत ितको ि कोण र िव सनीयता िनमाण
योग गनले यसको उ े य जानेको हनपु छ । जात ह छ भ ने कुरा िज मेवार यि ह ले हे का रा नु
छुट्याएर यवहार गरी िहँड्ने कुरा जाताि क पदछ । आफूमा आदशवान अ लाई तु छ ठा ने सोच
र आधिु नक जगतसँग शोभनीय हने कुरा होइन । लोकताि क हन स दैन । सबैको सहअि त वलाई
तथािप अदालतको जातको
मा ले अदालतको वीकार गनु नै लोकताि क सं कार र आचरण हने
अव ा गन वा मयादा उ लङ् घन गन कुराको हँदा यि सव े भैरहने तर लोकताि क प ित
य अिभ यि िदएको भ न िम ने अव था आलो य हने भ ने हँदैन । यसमा पिन पि कामा लेखेका
छै न । अदालतको अपहेलना गनस मको काय कुरालाई िवप ीले आफूले बोलेको होइन भनी इ कार
िवप ीबाट भयो भएन भ ने स दभलाई हेदा मािथ गरेको र पि काले बङ् याएको भ ने िजिकर िलएको
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देिखँदा य तो अव थामा िवप ीलाई अपहेलनामा नरही लाल सादको समेत आधा हक ला ने अव था
सजाय गनु पनस मको कारण नदेिखएकाले िनवेदकको भई सोही स पि िसि कनमानले मथरु ा सादलाई
दाबी नपु ने ।
हक ह ता तरण गरेको देिखँदा मथरु ा सादको पिन सो
इजलास अिधकृतः अिनलकुमार शमा
स पि मा आधा नै हक हने हँदा पूरा हक रहने अव था
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
हँदैन । यसरी दाबीको आधा स पि मा मथुरा सादकै
इित संवत् २०७१ साल चैत १२ गते रोज ५ शभु म् । हक नपगु ेको अव थामा िनजले ी िडि लरीलाई हक
४
ह ता तरण ग रिदएको र उ स पि िधतो सरु णमा
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
िलएको कारणले मा साझेदारी मु ाको फै सला बदर
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CI-०१४६, फै सला बदर, गरी पाउन माग गन हकदैया यी पनु रावेदक बकलाई
राि य वािण य बैङ्क मु य शाखा कायालय, रहेको नदेिखँदा ततु मु ा दोहोर्याई हेन िन सा
काठमाड िव. लाल साद े समेत
दान गदा िलएका आधार र पनु रावेदकका तफका
त कालीन समयमा पनु रावेदक बकको िव ान् कानून यवसायीह को बहस िजिकरसँग
दाबीको स पि मा कुनै सरोकार वा स ब ध रहेको सहमत हन नसिकने ।
नदेिखई ितवादी लाल सादको हक िसजना
ितवादीह लाल साद े र िसि कनमान
भैसके को अव थामा िनजको म जरु ी नै निलई थैवका िबचमा चलेको करारबमोिजम साझेदार कायम
दतावाला िसि कनमानले िमित २०४८।१०।४ मा ग रपाउँ भ ने मु ामा सव च अदालतबाट िमित
मथरु ा सादलाई र मथरु ा सादले िमित २०५०।२।२८ २०५६।५।२८ मा भएको फै सलासमेत बदर ग रपाउँ
मा ी िडि टलरीलाई हक ह ता तरण गरेको ज गा भ ने वादीको िफराद खारेज हने ठहर्याएको सु
िधतो राखी िमित २०५०।११।२२ मा ऋण वाह
प देही िज ला अदालतको िमित २०६०।३।१७ को
भएपिछ मा सो स पि मा बकको सरोकार रहेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
देिखँदा अ.बं. ८६ नं. बमोिजम उ फै सला बदरमा िमित २०६६।२।५ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
बङ् कको दाबी गन हकदैया रहने अव था नदेिखने ।
हने ।
ी िडि टलरीले आ नो हक नपु ने स पि मा शाखा अिधकृत : टीकाभूषण िघिमरे
हक पु ने भनी ऋणबापतमा िधतो सरु ण िदएको र क यटु र: मि दरा रानाभाट
िधतो सरु ण क चा ठहरी असल
ु हन नस ने अव था इित संवत् २०७१ साल पस
ु २८ गते रोज २ शभु म् ।
भएको भए सो स ब धमा कानूनले कुनै उपचारको माग यसै लगाउका मु ाह मा पिन यसैअनस
ु ार फै सला
िनदश गरेको भए सो माग अवल बन गरी आ नो लेना भएका छन्:
असल
§ ०७०-CI-०१४७, फै सला बदर, राि य
ु गनतफ ला नु पनमा यसतफ बङ् कले कुनै
कारवाही चलाएको भ ने पिन िमिसलबाट देिखएको
वािण य बैङ्क, मु य कायालय, काठमाड
छै न । यस कार दाबीको स पि मा पनु रावेदक बकले
िव. लाल साद े समेत
िधतो सरु ण िलनु अगाबै िसि कनमानको पूरा हक
15

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, पस
ु -२
घट् न गएको प रि थितलाई ि गत गदा ितवादीलाई
इजलास नं. २
यानस ब धी महलको १ नं. को कसरु मा सोही
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
१
हने ठहर्याई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम ६
मा. या. ी िग रश च लाल र मा. या. ी चोले
वष कै दको सजाय हन राय लगाई गरेको सु झापा
शमशेर ज.ब.रा., ०६८-CR-०२४६, कत य यान, िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन गरेको
दीप थापा िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०६७।११।१
घटनाको िसलिसलाले जाहेरी दरखा तलाई को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
पिु गरेको र घटनाको त कालै र जु थापाले ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
जाहेरवालालाई पित प नी िबचको िववादमा इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
ितवादीले मतृ कको दािहने कोखामा खक
ु ु री हार क यटु र: क पना बत ला
गरेको भनी बताएको भनी इ बहादरु थापाले जाहेरी इित संवत् २०७२ साल जेठ ६ गते रोज ४ शभु म् ।
िदएको अव थाबाट घटनाका य दश ले घटनाको
२
त कालै य गरेको कुरालाई माण ऐन, २०३१ मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी चोले
को दफा १०(१) बमोिजम माणको पमा िलनपु न शमशेर ज.ब.रा., ०६७-WO-०६५७, कत य यान,
नै देिखन आयो । अक तफ मतृ कको मृ यु सोबाहेक िव णुबहादुर पोडेसमेत िव. तुलसी साद सुवालको
अ य कारणबाट भएको भ ने कुरा कही ँ कतैबाट पिु
जाहेरीले नेपाल सरकार
हन नसके को अव था र ितवादीले अदालतमा बयान
उ वारदात थलमा मतृ कसँगै रहेका
गदा आफू िनद ष छु भ ने कुनै वत एवम् िव सनीय
य दश सिु नल भेले, अिनल तमख,ु राम सु दर
सा ी माण िदन नसके को आधार माणबाट यी तमखल
ु े पनु रावेदक ितवादी माइक भ ने िव णक
ु ु मार
ितवादीको कत यबाट नै मतृ क राजु थापाको मृ यु पोडेले मतृ क कृ ण सवु ाललाई छुरी हार गरेको,
भएको देिखन आयो । तसथ सु िज ला अदालतबाट िव णबु हादरु पोडे, सिु नलकुमार देउला पोडेसमेतले
यी ितवादीलाई यानस ब धी महलको १३(३) हात मु काले हार गरी मतृ कलाई समातेको देखेका
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने गरी भएको ह भनी अिधकार ा अिधकारीसँग गरेको सनाखत
फै सलालाई सदर हने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, कागज र सोही यहोरा उ लेख गद अदालतमा आई
इलामको िमित २०६७।११।१ को फै सला िमलेकै बकप गरेबाट वारदातमा यी पनु रावेदकह को
देिखने ।
य संल नता रहेको कुरा पिु भएको देिख छ ।
ितवादीले मतृ कलाई मानु पनस मको घटनाका य दश सो घटनाका य माणको
मनसाय राखी पूव रसइबी िलई सिु नयोिजत ढङ् गबाट
पमा मािन छन् । ततु वारदात य पमा
कसरु गरेको नदेिखएको, दाजु भाउजू िबच भएको दे ने यी सिु नल भेलेसमेतका यि ह ले अदालतमा
झगडा िमलाउने िसलिसलामा त कालै खक
ु ु री सा ीको पमा उपि थत भै गरी िदएको बकप य
खोसाखोस गदा सोही खक
ु ु रीको योग हन गै वारदात माण भएको हँदा पनु रावेदक ितवादी िव णबु हादरु
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पोडेको अदालतसम को इ कारी बयानबाट मा उ
पूव योजनामा सामेल नभएको छोरालाई खो दै जाँदा
वारदातमा िनजको संल नता िथएन होइन भनी भ न वारदात थलमा पगु ेको र वारदात थलको अव था
िम ने नदेिखएन ।
अनस
ु ार कसरु मा संल न भएको देिखनाले िनजलाई
पनु रावेदक ितवादी माइक भ ने िव णक
ु ु मार ज मकै द गदा चक पन हँदा १० वष कै द सजाय
पोडेलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३(१) हन लगाएको राय सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने र ितवादी पाटनको िमित २०६७।४।२५ को फै सला र लगाएको
िव णबु हादरु पोडेलाई ऐ. महलको १३(४) नं. बमोिजम रायसमेत सदर ह छ । पनु रावेदक ितवादीह को
ज मकै द हने ठहर गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
हने ।
इजलास अिधकृत : िदलीप राज प त
पनु रावेदक ितवादी िव णक
ु ु मार पोडे क यटु र गन : क पना बत ला
वारदात समयमा १७ वषको किललो उमेरको भएको, इित सवंत २०७२ साल भदौ २३ गते रोज ४ शभु म् ।
मतृ क प र ितवादी प िबच िज याउने ज ता
कायबाट वारदात िसजना भएको, ितवादीह मा
इजलास नं. ३
जाितय िवभेदका कारण सामािजक तनाव को
अव था देिखएको सामािजक पमा यी पनु रावेदक
१
ितवादीलाई िवभेद गन गरेको कारण य तो मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
िवभेदबाट िसिजत मानिसकताले मतृ क ित ितशोध पराजल
ु ी, ०७१-RC-००८३, कत य यान,
उ प न भएको र सोही उ े य िलई वारदात घट् न कृ णबहादुर सुनुवारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार
गएको देिख छ । यी पनु रावेदक ितवादीको मतृ कलाई िव. स झना सुनुवार
नै मान मनसायकासाथ पूवयोजना भएको नदेिखएको,
नवजात िशशु अ दाजी ९ मिहनाको पु ष
मतृ क प का मािनसह को उ ेिजत यवहारका जातक ब चा ज मप ात िनसािसएर मरेको यहोराको
कारण आवेशमा आई कसरु अपराध गरेको, पनु रावेदक िज ला वा य कायालय, जाटार अ पतालको
ितवादीह एकै प रवारका बाबु र छोरा नाताका िमित २०६७।९।२६।४ को प मा प उ लेख
यि भएका दवु ैजनाको वारदातमा संल नता रही भै आएको पाइ छ । ितवादीको अिधकार ा
कै दमा ब नु परेको अव थामा पा रवा रक िवचलन भई अिधकारीसम गरेको सािबती बयान, अ पतालको
घर प रवार नै िछ न िभ न हनस ने अव था रहेकाले प , पेटको बायाँ साइडमा दाग भएको, साँढे एक फुट
िनजको शारी रक, आिथक, सामािजक र पा रवा रक उचाइ, सालनाल बे रएको, िलङ् ग कािटएको नभएको
ि थितसमेतको आधारमा सव वसिहत ज मकै द गदा भ नेसमेत यहोराको घटना थल लास जाँच कृित
चक पन देिखएको हँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम मचु ु का, शव परी ण ितवेदनसमेतका िमिसल
पनु रावेदक ितवादी िव णक
ु ु मार पोडेलाई समेत १० संल न माणह बाट मतृ क जातक ितवादीबाट
वष कै द ह छ । साथै पनु रावेदक ितवादी माइक भ ने नै जि मएको भ ने कुरामा कुनै िववाद देिखँदैन ।
िव णबु हादरु पोडेको स ब धमा िनज समेत अपराधको अिधकार ा अिधकारीसम गरेको सािबती बयान र
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उ ितवादीको सािबती बयानलाई वादी ितवादीका िनजलाई मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको महलको
सा ीह ले गरेको बकप आिद माणबाट पिु भएको १८८ नं. बमोिजम ५(पाँच) वष कद सजायको राय पेस
अव थामा, ितवादीले उ ब चा मतृ अव थामा गरेको राय मनािसब देिखँदा सदर हने ।
ज मेको कारण गाउँ समाजबाट हेला होचो ह छ इजलास अिधकृतः खेमकुमारी ब नेत
भ ने कलङ् कबाट ब न ट् वाइलेटमा फालेिक हँ, क यटु र: मि जता ढुंगाना
मारेको होइन भनी अदालतमा बयान गरेको देिख छ । इित संवत् २०७२ साल काि क १३ गते रोज ६ शभु म् ।
नवजात िशशक
२
ु ो शव परी ण ितवेदनबाट पिु भएको
अव थामा ितवादीह ले मतृ क नवजात िशशल
ु ाई मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
कत य गरी मारेको भ ने त य शङ् कारिहत तबरले पिु
उपा याय, ०७०-CI-०३००, परमादेश, असारमायाँ
हने । परपु षको संसगबाट अवैध पमा गभधारण राई िव. मालपोत कायालय उदयपुर, गाइघाट
हन गई ज मेको जातकलाई ट् वाइलेटमा फालेको
िववादको िक ाह म ये िक.नं. ११३९ को
वयम् ितवादीले वीकार गरेको अिधकार ा ज गा पनु रावेदक असारमायाँ राई र भगवती राईको
अिधकारीसम सािबती बयान, अदालतमा भएको नाउँमा छु ाछु ै पमा दोहोरो दता े ता कायम
बयान, ट् वाइलेटमा फालेको कुरामा वीकार गरेको भएकाले स बि धत िनकायबाट टुङ्गो लागी आएपिछ
ितवादीको बयान, ओखलढुङ्गा अ पतालको प ठहरेबमोिजम हने तथा उ ज गाबाट कुनै कारोबार
शव परी ण ितवेदनसमेतका माणह बाट मतृ क नगन गरी उ ज गालाई रो का समेत रािखएको कुरा
जातक ितवादीबाट नै जि मएको भ नेमा कुनै िववाद मालपोत कायालय, उदयपरु को िलिखत जवाफबाट
नदेिखनक
ु ा साथै ब चा परपु षसँग करणी भई िमित देिखन आएबाट िववादको ज गा दोहोरो दता े ता
२०६७।८।२५ मा जि मएको र ज मप ात् आ नै कायम भई हक वािम वमा िववाद देिखइरहेको
घरको ट् वाइलेटमा फािलएको अव थामा मृ यु भएको अव थामा दोहोरो वािम वको स ब धमा िकनारा
त य सबदु माण ारा मालाकार पमा पिु भएको नलगाई िववादको ज गालाई िनवेदन मागबमोिजम
अव थामा सु अदालतबाट कसरु को कृितबमोिजम राजीनामा िलखत पा रत गनको लािग परमादेश जारी
अिभयोग माग दाबीबमोिजम मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी गन निम ने ह छ भने अक तफ िववादको िक. नं.
महलको १३(३) नं. अनस
ु ार सव सिहत ज म कै द १३५४ को ज गाको हकमा पनु रावेदकले रिज ेसन
हने ।
िलखत पा रत गनको लािग मालपोत कायालय गएको
िज ला अदालतबाट अ.ब.१८८ नं.बमोिजम भ ने कुरा िमिसल संल न माण कागजबाट देिखन
य रायको स ब धमा िबचारगदा, आफूले नआएको अव थामा पनु रावेदकको मागबमोिजमको
अवैध पमा गभधारणका कारण सामािजक पमा आदेश जारी गन निम ने भनी पनु रावेदन अदालत,
आफू बदनाम हनस ने भ ने हेतबु ाट सामािजक राजिवराजले गरेको आदेशलाई अ यथा भ न निम ने ।
लोकापवादबाट जोिगनका िनि त िनज ितवादी इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
स झना सनु वु ारले जातकको ह या ग रएको हँदा क यटु र: मि जता ढुंगाना
सव वसिहत ज म कै दको सजाय गदा चक पन भई इित संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शभु म् ।
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३
जगदीश साद राढ िव. हनुमान साद राढसमेत
मा. या. ी सश
िववादको ज गा सावजिनक बाटो भएको र
ु ीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
उपा याय, ०७०-CI-०३०१, परमादेश, ह रकुमारी उ सावजिनक ज गा िमचेर घर बनाउन लागेकाले
भुजेल िव. िज ला मालपोत कायालय उदयपुर, रोिकपाउँ भ ने पनु रावेदक जगदीश साद राढको मु य
गाइघाट
िनवेदन मागदाबी रहेकामा िवप ीम येका सोनपरु
पनु रावेदकले यथ कायालयमा पेस गरेको गाउँ िवकास सिमितको कायालयको िमिसल संल न
िववादका ज गाह को ज गाधनी माण पज
ू ामा के रमेट िमित च.नं. ७१६ िमित २०६९।१२।५ को यथ
भएको अ र र मसी फरक परेको भ ने कुरा यथ हनमु ान साद राढलाई िदएको प मा उ ज गा
कायालयको िलिखत जवाफबाट देिखएको छ । ततु हनमु ान साद राढको भोग चलनमा नै रहेको देिखएको
मु ामा पनु रावेदकले र यथ कायालयले पेस गरेको हँदा िनजलाई घर बनाउनको लािग अनमु ित दान गरेको
िववादका ज गाह को िमिसल संल न ज गाधनी देिखँदा यथ हनमु ान साद राढले कानूनबमोिजमको
माण पूजा हेदा दवु ै एकै िमलानको नभई फरकफरक ि या स प न गरी उ ज गामा घर बनाउन सु
कृितको देिख छ । य तो अव थामा कानूनबमोिजम गरेको िमिसल संल न कागज माणबाट देिखने ।
गिठत कायालयले कानूनबमोिजमका कुनै पिन काम
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ को
कारवाही गन ममा आफूसम पेस हन आएका दफा २८ (१)(ट)(९) मा गाउँ िवकास सिमितको काम
िलखत माणलाई गहन पमा अ ययन गरी के लाएर कत य र अिधकारअ तगत गाउँ िवकास सिमितको
हेनु पन नै ह छ भने अक तफ िनवेदकले पिन आ नो वािम व तथा िनय णमा रहेको चल अचल स पि को
प का माण कागजह सही, स य र शु पमा पेस संर ण गन भनी उ लेख गरेको र कानूनबमोिजम
गरेको हनपु छ । ततु मु ामा िनवेदकले सोबमोिजमका आ नो वािम व तथा िनय णमा रहेको चल अचल
कागजात पेस गन सके को नदेिखने ।
स पि को संर ण गनपन
ु कत य भएको गा.िव.स.को
अत:एव िववादा पद कागजातका आधारमा कायालयले सावजिनक भिनएको िववािदत ज गा
कुनै पिन वैधािनक िनकाय वा अिधकारीले िनणय गन भएको ठाउँमा गई अनगु मन गदा यथ हनमु ान साद
काम गन नहने हँदा िववादा पद अव थामा िनवेदकको राढले िनजकै ज गामा घर बनाउन लागेको देिखएको
मागबमोिजम परमादेशको आदेश जारी हन नस ने भनी उ लेख गरेको यहोरालाई अ यथा होला भनी
भनी पनु रावेदकको िनवेदन खारेज गन गरी भएको अनमु ान गन निम ने ।
पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको आदेशलाई अ यथा
कसैले सावजिनक ज गा, बाटो, िनकास
भ न निम ने ।
िमचेर घर टहरा बनाए यो जिहलैसक
ु ै पिन भ काउन
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
सिकने र सावजिनक ज गा, जमीन, बाटो, तलाउ
इित संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शभु म् । कसैले िमचे कानूनबमोिजम जिहलेसक
ु ै पिन बदर हन
४
स ने नै हँदा पनु रावेदक जगदीश साद राढको िनवेदन
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार खारेज हने ठहरी पनु रावेदन अदालत, नेपालग जबाट
उपा याय,
०७०-CI-१०१७,
िनषेधा ा, िमित २०७०।१।१५ मा भएको अि तम आदेश िमलेकै
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देिखँदा सदर हने ।
पिन मोहीयानी हक समा हने हो भ ने स दभमा
इजलास अिधकृत: अजनु साद कोइराला
हेदा भूिमस ब धी ऐनको दफा २६(१)(ग) र उ
क यटु र: गीता िघिमरे
ऐनको २०५३ र २०५८ सालमा दफा २६ख, २६घ
इित संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शभु म् । र २६घ२ मा भएको चौथो संशोधन ारा थप एवम्
५
पाँच संशोधन ारा थप यव थाप ात् भएको कानूनी
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश यव थालाई एकै ठाउँमा या या गनपन
ु ।
िम , ०७०-CI-१०६१, मोही लगत क ा,
पनु रावेदक ितवादी चु डा सोरेन सतारको
ल मीकुमारी ढकाल िव. चु डा सोरेन सतार
बाबु सफ
ु ल सतार दाबीको िक.नं. ९३२ र ९३४ को
भूिमसधु ार कायालयमा रहेको त यगत ज गामा मोही वीकार गरी ज गा ख रद गरेपिछ आफै ँ
माणको िव अ य खडा भएको कागजातह जोतभोग गरेकाले उ ज गाको मोही लगत क ा
मोहीको लगत स ब धमा माणयो य मा न िम ने ग रपाउँ भ ने वादी ल मीकुमारी ढकालको दाबी
पिन होइन । मोहीको लगत स ब धमा वादी प ले उपरो कानून तथा ितपािदत िस ा तसमेतको
आिधका रक िनकायबाहेक अ य कायालयबाट ा रोहमा खि बर भएको देिखएकाले मोही लगत क ा
गरेको कागजातमा मोही उ लेख नहँदैमा भूिमसधु ार हने ठहर्याएको भूिमसधु ार कायालय, भ परु झापाको
कायालयमा रहेको त यगत माणको िवपरीत फै सलाबदर गरी मोही लगत क ा नहने ठहर गरेको
ितवादीका बाबु सफ
ु ल सतार मोही हँदै होइन भ न पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०७०।५।१७
सिकने अव था देिखन नआउने ।
को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
तोिकएको कुत नबझ
ु ाए मोिहयानी हक समा इजलास अिधकृत: शकु तला काक
भएर जा छ भ ने वादीको पनु रावेदन िजिकरतफ िवचार क यटु र: गंगा के .सी.
गदा भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २९ बमोिजम इित संवत् २०७१ साल पस
ु १८ गते रोज ६ शभु म् ।
मोहीले तोिकएको कुत नबझ
६
ु ाए मोहीयानी हक समा
हनस ने देिख छ । तर यी िनवेदक वादी ल मीकुमारी मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी ओम काश
ढकालले तोिकएको कुत नबझ
ु ाएतफ छु ै उजरु गरेको िम , ०७०-MS-००१९, अदालतको अपहेलना,
पिन नदेिखएको एवम् मोहीको लगत क ा गराई मा न रामजी भ ने गंगाबहादुर प तसमेत िव. मालपोत
भूिमसधु ार कायालयमा दरखा त गदासमेत सो कुराको कायालय, बारा, कलैयासमेत
िजिकर िलन सके को नदेिखँदा ितवादीको मोहीयानी
आदेशानस
ु ार िझकाइएको मालपोत
हक समा भएको मा न निम ने ।
कायालय, बाराको कारवाही िमिसलबाट िनवेदकह को
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को २०५३ र िनवेदन स ब धमा हकदाबीस ब धी ३५ िदने
२०५८ सालमा भएको चौथो संशोधन ारा थप तथा सावजिनक सूचना कािशत गरेको एवम् गा.िव.स.
पाँचौ संशोधन ारा थप यव थाप ात् पिन उ
को रोहबरमा हकभोगको थलगत सजिमनसमेत
ऐनको दफा २६(१)(ग) यथावत रहेको देिख छ । स प न भइसके को देिखएको र अदालतको अपहेलना
यसले भूिमस ब धी ऐनको दफा २६(१)(ग) बमोिजम गरेको तथा गन मनसाय र उ े यसमेत नरहेको भनी
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िवप ी मालपोत कायालय, बाराको मख
ु मालपोत ब द गराउने अिधकार नेपाल सरकारको हने र
अिधकृतको िलिखत जवाफसमेत रहेकाले जो बु नपु न य तो कारवाही गनु अिघ सो िवषयमा स बि धत
हो बझ
ु ी िनवेदकह को नाउँमा ज गा दता हने वा नहने उ ोगलाई प ीकरण पेस गन वा आफूले गरेको भूल
स ब धमा िनणय गन हँदा र सो गन मालपोत कायालय सधु ार गन मनािसवको मािफकको मौका िदइनेछ भ ने
असहमत नरहेकाले अदालतको अपहेलनामा सजाय यव था रहेको देिख छ । िवप ीको िलिखत जवाफमा
ग ररहने अव थाको िव मानता नरहेकाले अपहेलनामा िनवेदकलाई मनािसब मािफकको मौका िदइएको,
सजाय ग रपाउँ भ नेसमेतको िनवेदकको िनवेदन दाबी सतह पालना गरेरमा उ ोग स चालन गन जानकारी
पु न स ने देिखएन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
गराइएको भनी उ लेख गरे पिन कानूनबमोिजमको यो
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
य तो ि या पूरा गरी िनवेदकलाई प ीकरण पेस
इित संवत् २०७२ साल भदौ २८ गते रोज २ शभु म् । गन भिनएको र भूल सधु ार गन यो य तो मनु ािसफ
७
मौका िदइएको हो भनी प सँग िजिकर िलन सके को
मा. या. ी सश
देिखँदनै भने िलिखत जवाफसाथ सो स ब धी कुनै
ु ीला काक र मा. या. ी देवे
गोपाल े , ०७०-CI-०३२७, उ ेषण / िनषेधा ा कागज माण पिन पेस गरेको देिखँदनै । ियनै िनवेदकले
/ परमादेश, घरेलु तथा साना उ ोग कायालय, पसाका ियनै िवप ीउपर दायर गरेको रट नं. ०६९-woतफबाट ऐ. का मुख उ ोग अिधकृत िबमल साद ००५१ को उ ेषण िनषेधा ा परमादेशको िनवेदनमा
बराल िव. ो.गुलाव साद चौरािसया
यसअिघ पनु रावेदन अदालतबाट िनवेदकले इजाजत
िनवेदकले आफूले स चालन गरेको उ ोग िलई उ ोग स चालन गरेकामा के कुन सत पालना
ब द गन िवप ी कायालयले प पठाएको र िनणय नगरेको हो ? सफाई पेस गन मौकासमेत िदई कानूनी
ितिलिप माग गदा िवप ी कायालयले िनणय नै ि या पूरा गरी कावाही गन गरी परमादेश आदेश जारी
नभएको, प नै िनणय भएको भनी जवाफ िदएकाले कुनै भएको माणमा आएको िमिसलबाट देिख छ । यसरी
िनणय भएको भए उ िनणय उ ेषणको आदेशले बदर अदालतको आदेश एवम् कानूनले प पमा तोके को
ग रपाउँ भ ने िनवेदन दाबी भए पिन उ िनणय भएको कत य पालना नगरी िवप ी घरेलु तथा साना उ ोग
भनी वयम् िनवेदकले भ न नसके को र िनवेदकको कायालयबाट िनवेदकको उ ोग ब द गन िवषयको
कुखरु ा फाम ब द गन स ब धमा कुनै िनणय नभएको प िनवेदकलाई पठाइएको देिखएकाले िवप ीको सो
भ ने िवप ी घरेलु तथा साना उ ोग कायालयको कायबाट कानूनबमोिजम प ीकरण पेस गन र भूल
िलिखतजवाफबाट देिखँदा िनणय नै नभएको िवषयमा सधु ार गन मनािसब मािफकको मौका ा गन कानूनी
िनवेदन मागबमोिजम उ षणको आदेश जारी ग ररहनु हकबाट िनवेदक वि चत हने अव था भएकाले िवप ी
नपन ।
घरेलु तथा साना उ ोग कायालयसमेतको िव मा
नेपाल औ ोिगक यवसाय ऐन, २०४९ परमादेश जारी हनपु न ।
को दफा २५ मा कसैले अनमु ती वा दता माणप मा
िवप ीह को िलिखत जवाफ हेदा िनवेदकले
उि लिखत सतह पालना नगरेमा य तो उ ोग स चालन ग रएको भिनएको कुखरु ा फाम ब द गन
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स ब धमा िवप ी घरेलु तथा साना उ ोग कायालयबाट भनी िवप ी सा ट ेिडङले िलिखत जवाफ पेस गरेको
िनवेदकको नाउँमा प पठाइएको देिखएको र सो देिख छ । पनु रावेदन िमिसल संल न रहेको िनवेदक र
िवषयमा बोधाथ िवप ी िज ला शासन कायालयलाई िवप ीिबच २०६८।१२।२० मा भएको थलमागबाट
भएको देिखँदा िवप ीह बाट िनवेदकको कुखरु ा फम नून ढुवानी गनबारेको स झौताको १० नं. बदुँ ामा
ब द गराउने स ने वल स भावनासमेत देिखन मािसक अविधिभ ढुवानी गन तोिकएको प रमाणको
आएकाले िनवेदन दाबीबमोिजम िवप ीह का नाउँमा ७५ ितशत नून ढुवानी गन नसके मा कप रेसनले
िनषेधा ाको आदेशसमेत जारी हनपु न ।
च तीको दररेटमा तोिकएको प रमाणको नून ढुवानी
अतः मािथ करणह मा िववेिचत आधार गराउने र सोबापत ला ने बढी खच ढुवानीकताले पाउने
कारणसमेतबाट उ ेषणको आदेश जारी नहने, िनवेदन जनु सक
ु ै रकमबाट क ा गरी भु ानी ग रने र सोले
मागबमोिजम परमादेश र िनषेधा ाको आदेश जारी हने नखामेमा चिलत कानूनबमोिजम असूलउपर ग रने
ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको िमित छ भ ने सत रहेको देिख छ । स झौतामा उि लिखत
२०७०।३।५ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
सतबमोिजम नून ढुवानी काय िनवेदकले गन नसके काले
इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
सोको हजनाबापत स झौताको उ १० नं. बदुँ ामा
क यटु र: खगे कुमार ख ी
रहेको सतबमोिजम ढुवानीकता यी पनु रावेदक
इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् । िनवेदकले पाउने जनु सक
ु ै रकमबाट असल
ु उपर गन
८
िवप ी सा ट ेिडङ कप रेसनले नपाउने भनी मा न
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे गोपाल िमलेन । िनवेदकले पिछ लो पटक आ.व. २०६९।७०
े , ०७०-CI-०७९४, उ ेषण, तेजबहादुर महत को लािग नून ढुवानी स ब धमा कािशत
िव. नेपाल बङ् गलादेश बक िलिमटेड, नेपालग जसमेत सूचनाअनस
ु ार राखेको बक जमानतको रकमबाट
िनवेदक र िवप ी सा ट ेिडङ् िबच हजनाबापतको रकम असल
ु उपर गन िवप ीले पाउने
थलमागबाट ननु ढुवानी गन स ब धमा िमित नै देिखएको र सो असल
ु उपर गन योजनाथ पठाएको
२०६८।१२।२० गते स झौता भएको र सो िवप ी सा ट ेिडङ कप रेसनको २०६९।९।१७
स झौताबमोिजम िनवेदकले ननु ढुवानी नगरेको को धरौटी दाबीस ब धी प लाई अ यथा रहेछ भनी
त यलाई िनवेदकले अ यथा भ न सके को नदेिखँदा मा न िम ने नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको
सो त यमा कुनै िववाद रहेको देिखएन । उ
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित २०७०।२।१
स झौताबमोिजम िनवेदकले ननु ढुवानी नगरेकाले को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
िवप ी सा ट ेिडङ कप रेसन िल. ले िवप ीबाट इजलास अिधकृत: ह रकृ ण े
िलनपु न रकमको िहसाब गरी स झौताबमोिजम क यटु र: मि जता ढुंगाना
धरौटी जफत गरी उ धरौटीबाट िवप ीबाट िलनपु न इित संवत् २०७२ साल साउन ३१ गते रोज १ शभु म् ।
ितपूितको रकम नपगु हँदा िवप ीले सा ट ेिडङको
९
नाममा रािखएको जमानत रकम दाबी गरी नेपाल मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे गोपाल
बङ् गलादेश बक, नेपालग जलाई प ाचार ग रएको हो े , ०७०-WO-०८६९, उ ेषण, िडलबहादुर काक
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िव. पुनरावेदन अदालत, बागलुङसमेत
१०
वादी नेपाल सरकार ितवादी गमु ान िसंह मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी देवे गोपाल
काक समेत भएको “झु ा िववरण पेस गरी नेपाली े , ०७०-WO-०८७०, उ ेषण, िडलबहादुर काक
नाग रकता िलएको” मु ामा जाहेरवाला िडलबहादरु िव. पुनरावेदन अदालत, बागलुङसमेत
काक , ितवादी जठु ीकुमारी कुँवर र ितवादी गमु ानिसं
वादी िमना सापकोटा ितवादी िडलबहादरु
काक िबचमा िड.एन.ए. परी ण गराउन राि य िविध काक समेत भएको अंश मु ामा ितउ र परेपिछ
िव ान योगशाला, लिलतपरु खमु लटार पठाउनु र जनु सक
ु ै अव थामा पनु िवचार हनस ने गरी िनवेदन
परी णबापतको द तरु जाहेरवाला िडलबहादरु बाट मागबमोिजम ४ भागको १ भागको २ भाग रो का
िलई परी ण रपोट ा भएपिछ िनयमानस
ु ार गरी रा ने गरी िमित २०६८।२।१७ मा बागलङ
ु िज ला
पेस गनु भ ने आदेश बागलङ
ु िज ला अदालतबाट अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेशलाई
िमित २०७०।११।१९ मा भएको देिख छ । बागलङ
ु पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट सदर भइरहेको
िज ला अदालतबाट िड.एन.ए. परी ण गराउने भनी िमिसल संल न िलिखत जवाफबाट देिख छ । अंश
भएको आदेश अ.बं. १७ नं. बमोिजम बदर ग रपाउँ मु ाको कारवाहीको ममा वादीको अंश भागको
भनी िवप ी सज
ु न थापाले गमु ानिसं काक का नामबाट ज गास म रो का राखेकामा पिछ सबदु माणको
िनवेदन िदएकामा पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट मू याङ् कन गरी वादी ितवादीह अंिशयार हन्,
िमित २०७१।१।४ गते िज ला अदालतबाट भएको होइनन् वादीले ितवादीबाट अंश पाउने वा नपाउने
िमित २०७०।११।१९ को आदेश बदर ग रिदएको के हो भ ने कुराको िनणय मु ाको फै सला हँदाका
देिख छ । वादी नेपाल सरकार भई चलेको झु ा बखत ठहरेबमोिजम हने नै भएकाले त लो तहको
यहोरा लेखाई दोहोरो नाग रकता िलएको मु ामा अदालतको िनणयमा ह त ेप हने गरी आदेश गन
पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट भएको आदेशउपर िम ने देिखएन । बागलङ
ु िज ला अदालतबाट अंश
मु ाको प नेपाल सरकारले नै पनु रावेदन नगरी िच भागको ज गा मा रो का रा ने गरी भएको आदेश
बझ
ु ाई बसेको ि थितमा यी मु ाका प नै नभएका अ.बं. १७ नं. बमोिजम बदर ग रपाउँ भनी िवप ीले
र के वल जाहेरवाला मा रहेको िमिसलबाट देिखन िनवेदन िदएकामा पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट
आयो । यी िनवेदक मु ाको प नै नदेिखएको अव थामा वादीह को अंश भागस म ज गा रो का रा ने गरी
पनु रावेदन अदालत, बागलङ
ु बाट िमित २०७१।१।४ बागलङ
ु िज ला अदालतबाट िमित २०६८।२।१७
मा भएको आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर ग रपाउँ मा भएको आदेश प रवतन गनु नपन भनी पनु रावेदन
भनी िनवेदन गन हकदैया नै नभएको हँदा हकदैयाको अदालत, बागलङ
ु बाट िमित २०६८।९।२१ मा भएको
अभावमा िनवेदकको मागबमोिजम आदेश जारी गनपन
आदेश उ ेषणको आदेश ारा बदर गनु पन देिखन
ु
नदेिखँदा ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
आएन । िनवेदन लेखबाट समेत पनु रावेदन अदालत,
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
बागलङ
ु को आदेशबाट िनवेदकको के क तो कानूनी
क यटु र: मि जता ढुंगाना
हक अिधकारमा आघात पगु ेको हो सोसमेत प पमा
इित संवत् २०७२ साल भदौ१४ गते रोज २ शभु म् । खल
ु ाउन सके को देिखएन । अतः उि लिखत आधार
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कारणह समेतबाट िनवेदकको मागबमोिजम आदेश िविध र ि या परु याएर
् मा मु य िनधारण वा महसल
ु
जारी गनु पन अव थाको िव मानता नदेिखएकाले विृ को िनणय गनपन
ु हनजा छ । कुनै पिन िनकायले
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
काननु ले तोके को मापद डभ दा बािहर गई कुनै काम
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
गन नस ने हदा िव तु ् महसल
ु िनधारण आयोगले
क यटु र: मि जता ढुंगाना
िव तु ् महसल
ु विृ को िनणय नै नगरेको भ ने कुरा
इित संवत् २०७२ साल भदौ१४ गते रोज २ शभु म् । िवप ीको िलिखत जवाफबाट समेत भएको देिखन
११
आई िव तु ् महसल
ु बढेको य तो िनणय भएको
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
देिखँदनै । िव तु ् महसल
ु विृ हन लागेको स भावनाको
गोपाल े , ०७१-WO-०१९८, उ ेषण / ितषेध आधारमा िनवेदकले कपोलकि पत (hypothetical)
/ परमादेश, उपभो ा िहत संर ण म च नेपालको आधारमा स य त यरिहत अव था देिखँदा िनवेदकको
तफबाट अिधकार ा अिधव ा िव णु साद िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गनपन
ु देिखन
ितिमि सना िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण, र नपाक, नआएकाले ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
काठमाड समेत
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
िनवेदकले नेपाल िव तु ् ािधकरणले िव तु ् क यटु र: मि जता ढुंगाना
महसल
ु िनधारण िनयमावली, २०५० को िनयम ६ ले इित संवत् २०७१ साल फागनु ६ गते रोज ४ शभु म् ।
५ ितशतमा नबढ् ने गरी मा प रवतन गन सिकने
१२
कानूनी यव था रहेकामा िव तु ् महसल
ु २० देिख मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी जगदीश
१४० ितशतस म बढाउन लागेको िवषय सावजिनक शमा पौडेल, ०७०-CR-१०३६, कत य यान,
भएको भनी उ लेख गरेकामा सो स ब धमा िव तु ् कमल तामाङ िव. नेपाल सरकार
महसल
मतृ कको िनधारको बायाँप ३ इ च ल बाई,
ु िनधारण गन आिधकारीक िनकाय िव तु ्
महसल
ु िनधारण आयोगले िव तु ् महसल
ु विृ को कुनै ३ इ च चौडाई भएको कािटएको ज तो घाउ चोट
िनणय नगरेको भनी उ लेख गरेको र ािधकरणको देिखएको, मतृ कको बाँया आँखा बािहर िनि कएको,
काय कानूनबमोिजम िनयिमत हने भ ने नेपाल िव तु ् शरीरको अ य अव था सामा य रहेको भ ने मतृ कको
ािधकरणको जवाफ रहेको अव थामा िव तु ् महसल
ु लाश जाँच कृित मचु ु काबाट देिख छ । यसैगरी
विृ को आशङ् का देखाइ ततु रट दायर भएको मेिडकल अिधकृतले अदालतमा गरेको बकप मा
देिखने ।
Blunt Trauma (धारनभएको व त)ु ले हनस छ भनी
िव तु ् ऐन, २०४९ दफा १७ को उपदफा बकप गरेको र मतृ कको लासको अट सी रपोटबाट
(१) बमोिजम गिठत िव तु ् महसल
ु िनधारण आयोगले मतृ कको मृ यु Sharp Force Injury to Head
िव तु ् महसल
ु िनधारण िनयमावली, २०५० को िनयम अथात् धा रलो व तक
ु ो Impact (ठ कर) बाट भएको
६ बमोिजम महसल
ु िनधारण गन कानूनी ावधान भ ने देिखँदा मतृ कको मृ यु वभािवक पमा भएको
रहेको छ । कानूनबमोिजम थािपत सं थाले िनि त नभै कत यबाट नै भएको पिु हने ।
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मोटरसाइकल चलाउनको लािग सवारी गदा चक पन िच मा लागेको हँदा अपराध गदाको
चालक अनमु ित प नै नभएका ितवादी कमल प रि थित र अव थालाई समेत िवचार गदा िनज
तामाङले गै शारी रक चोट परु याउने
काय गरी ितवादीलाई अदालती ब दोव तको महलको १८८
्
िनजकै कत यबाट रमेश पा डेको मृ यु भएको नं. बमोिजम कै द वष ५ (पाँच) गन उपयु हने ।
माण प रि थितसमेतबाट मािणत भएको र मतृ क इजलास अिधकृत: ेम खड् का
र ितवादी कमल तामाङिबच पैयाँ लेनदेनको इित संवत् २०७२ साल भदौ २४ गते रोज ५ शभु म् ।
इबी लागकै कारण रमेश पा डेको ितवादी कमल
तामाङको कत यबाट मृ यु भएकामा शङ् का रहने ठाउँ
इजलास नं. ४
नै छै न । अ य कुनै यि को संल नता नरहेको ततु
वारदातमा यी ितवादी कमल तामाङको कत यबाट
१
मतृ कको मृ यु पिु भएको हँदा िनजको संल नता रहेको मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
देिखने ।
ओम काश िम ., ०६९-CR-०४८६, ०६४८,
मृ यु हने रमेश पा डेको ितवादी कमल लागु औषध खैरो हेरोइन, शेखरकुमार सोनी िव. नेपाल
तामाङले गरेको कायबाट शरीरको संवेदनशील अङ् ग सरकार, जयशङ् कर कलवार िव. नेपाल सरकार
टाउकामा चोट पन गई उपचारको ममा मृ यु भएको
कानूनले नै सु अदालतको फै सलाउपर
पिु भएको देिखएकाले अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार यस अदालतमा पनु रावेदन दता हन नस ने भनी दता
ितवादी कमल तामाङलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी गन ब देज गरेको ि थितमा कानूनिवपरीत दता भएका
महलको १ नं. िवपरीत १३(१) नं. बमोिजम विणत पनु रावेदनको अि त व वतः शु य हन जाने हँदा
कसरु अपराधमा सोही महलको १३(१) नं. बमोिजम य तो पनु रावेदनलाई यस अदालतले मा यता दान
सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने नै देिखयो । गरी िज ला अदालतको फै सला िमले निमलेको के
य तो अव थामा सु र पनु रावेदन अदालत, पाटनले रहेछ भनी पनु रावेदन तहको अदालतलाई नाघी िसधै
िनज ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय हेन िवषय हन स दैन । यस कार पनु रावेदक ितवादी
गन गरेको फै सला िमलेको नै देिखने ।
जयशङ् कर कलवारले याय शासन ऐन, २०४८
ितवादीको उमेर, मतृ कबाट यी ितवादीले को दफा ९(१) बमोिजम सु फै सलाउपर पनु रावेदन
पैयाँ पैसा िलएका िथए वा िथएनन् सो यिकन भ न अदालतमा पनु रावेदन नगरी यस अदालतमा पनु रावेदन
सिकने अव था नभएको, घटना हँदाको समयमा दता गरेको देिखँदा िनजको पनु रावेदन िजिकरअनस
ु ार
कोही कसैले नदेखेको र ितवादीले भनेबमोिजम हने नहने के हो त यिभ वेश गरी िवचार ग ररहन
महानगरीय हरी भाग बालकुमारीका .ना.िन. परेन । िनजको पनु रावेदन खारेज हने ।
सानक
पनु रावेदक ितवादी शेखरकुमार सोनीको
ु ाजी थापाले अदालतमा आई ग रिदएको बकप ,
मतृ कलाई उपचारको लािग आफूसँगै अ पताल लगी कसरु मा संल नता, सह ितवादीबाट बरामद हँदा
िनजको उपचारको लािग खचसमेत िदएको देिखँदा िनजको उपि थित र सजाय गन िलइएको अिभयोग
िनज ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय दाबीसमेतका त यह मा समानता रहेको पाइ छ ।
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तसथ उ मु ामा यस अदालतको पूण इजलासबाट जसका नाममा ख रद ग रए पिन माण ऐन, २०३१
ितपािदत िस ा तसमेतका आधारमा पनु रावेदक को दफा ६(क) अनस
ु ार सगोलको स पि हो भनी
ितवादी शेखरकुमार सोनीका हकमा िनजको हैिसयत मा नपु न ह छ । यस कार ितवादीह को िनजी
मितयारको रहेकाले लागु औषध (िनय ण) ऐन, भ ने िजिकर मािणत हन नसके को हँदा तायदातीमा
२०३३ को दफा १४(१) (छ) को देहाय ३ र दफा १७ उ लेख भएका बकसप र राजीनामा िलखतबाट हक
अनस
सा रएका र ख रद ग रएका स पि बाट वादीह लाई
ु ारको कसरु गरेको ठहर गन यायोिचत हने ।
पनु रावेदक ितवादी जयशंकर कलवारको अंश िदलाएको सु एवम् पनु रावेदन अदालतको
पनु रावेदन खारेज हने र पनु रावेदक ितवादी फै सलालाई अ यथा भ न िम ने नदेिखने ।
शेखरकुमार सोनीका हकमा िनजलाई लागु औषध
िलखतमा ितवादी ाने ले ख रद गरेको
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को ख ड (घ) िम ही घरबासको घर ज गाको चार िक ला उ लेख
(ङ) (च) को कसरु मा ऐ.ऐनको दफा १४ (१) (घ) गरेको देिख छ । िलखतमा नै चार िक ला प भएपिछ
(३) बमोिजम १५ वष कै द र . ५ लाख ज रवाना सोही िलखतका आधारमा फै सलाको तपिसल ख डमा
गन गरेको सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला लेिखएको िक.नं. ५८६ म येको ितवादीले राजीनामा
सदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट ग रिलएको ज गा के कता पछ सो जिहले पिन खोजिवन
िमित २०६९।२।१६ मा भएको फै सला के ही उ टी भई गन सिक छ । कसैले िलखतको ज गासँग िसमाना
ितवादी शेखरकुमार सोनीलाई लागु औषध (िनय ण) जोिडएको अक िम ही गाउ लकको ज गालाई िभ
ऐन, २०३३ को दफा १४(१) (छ) को देहाय ३ र दफा पारी आ नो ज गाको चार िक ला फरक पारी तायदाती
१७ को कसरु मा सोही ावधानह बमोिजम ७ वष िदएको कारण फै सलामा सोहीअनस
ु ार उ लेखन हन
६ मिहना कै द र २,५०,०००।– ज रवानासमेतको गए पिन िलखतले धारण गरेको ज गाको वािम व
सजाय हने ।
आआ नो हदस म रहने ह छ, कुनै अक िलखतबाट
इजलास अिधकृत: किपलमणी गौतम
ा हने हक वतः समा हन स दैन । यस कार
क यरु : मि दरा रानाभाट
ितवादी ाने यादवले पा रत गरी िलएको िलखतको
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ९ गते रोज ४ शभु म् । ज गा फै सलाबाट ब डा नलगाइएको हँदा यस ज गाको
२
वािम वलाई फै सलाको तपिसलमा उ लेख भएको
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
अक ब डा ला ने िम ही गाउँ लक ज गाको िक लाले
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०१८४, अंश नामसारी, समा गन नस ने हँदा मानो छु एपिछ ख रद गरेको
पशुराम अिहर यादवसमेत िव. ीराम अिहरको मु.स. ज गासमेत ब डा ला न गयो भ ने ितवादीह को
गन ीमती नेवाती अिहरनीसमेत
पनु रावेदन िजिकर एवम् यस अदालतबाट भएको
अंशब डाको १८ नं. अनु प िनजी हो
यथ िझकाउने आदेशसँग सहमत हन नसिकने
भनी दाबी गन प मा नै व तगु त र त यगत पमा हँदा वादी दाबीअनु प वादीले ितवादीबाट अंश िलन
मािणत गनपन
ु दािय व ह छ । यसरी मािणत गन पाउने गरी सु प देही िज ला अदालतबाट भएको
नसके का स पि ह एकासगोलका अंिशयारह म ये फै सला सदर गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट
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िमित २०६७।७।९ मा भएको फै सला िमलेको देिखँदा जनु िनकायको िनणय अि तम रहेको ह छ यही िनणय
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन गन िनकायउपर सनु वु ाई हने पनु रावेदन अदालतले
िजिकर पु न नस ने ।
सोको े ािधकार हण गरेको हने ।
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
म यपि म
े ीय हरी कायालय,
क यटु र: मि दरा रानाभाट
सख
ु त, पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को ादेिशक
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३० गते रोज ४ शभु म् । े ािधकारअ तगत पन नदेिखँदा िनवेदन खारेज हने
३
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु को िमित
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
२०६९।२।८ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-०२०३, उ ेषण / पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
परमादेश, तेजबहादुर खड् का िव. म यमा चल े ीय इजलास अिधकृतः लोकनाथ पराजल
ु ी
कायालय, सुखतसमेत
क यटु र: अिभषेककुमार राय
अदालतले आ नो े ािधकारको योग इित संवत् २०७२ साल साउन १७ गते रोज १ शभु म् ।
कानूनबमोिजम गदछ । अदालतको े ािधकार
कानूनले नै िनि त गरेको ह छ । कानूनले िनि त गरेको
इजलास नं. ५
े ािधकार नाघी काम कारवाही वा िनणय अदालतले
गन िम दैन । य तो काम कारवाही अनिधकृत
१
हन पु दछ । पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपरु ले मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी देवे
कानूनबमोिजम पाएको आ नो ादेिशक अिधकार े गोपाल े , ०७१-RC-००२८, कत य यान,
िभ को मािमलामा हे र कामकारवाही वा िनणय गन स तोषकुमार मौयको जाहेरीले नेपाल सरकार िव. ओदे
स ने ।
लोिनया
कुनै िवषयमा नालेस गन दईु वटा िनकाय
ितवादी ओदे लोिनयासमेतका उपर िकटानी
तोिकएको अव थामा दवु ैम ये कुन िनकायमा जाने जाहेरी परेको र जाहेरवाला स तोषकुमार मौयले
हो भ ने चयन गन अिधकार प को हने नै ह छ । अदालतमा उपि थत भई जाहेरी यहोरालाई समथन
तर, ततु िववादमा दईु वटा े ािधकार िदएको हने गरी बकप समेत गरेको देिख छ । मौकामा घटना
देिखँदैन । यसैले यहाँ कुन िनकायमा जाने भ ने िववरण कागज गन हगई लोिनयाले अदालतमा समेत
कुरा चयन गन पाउने ि थित नै छै न । पनु रावेदकले जनु उपि थत भई मतृ क न दराम मरु ाउसँग यी ितवादीको
िनणय बदर गन आएको हो यो िनकाय कुन पनु रावेदन पूव रसइबी रहेको त यलाई पिु हने गरी बकप गरेको
अदालतको ादेिशक े ािधकारिभ पदछ भनी हे रनु देिख छ । लास जाँच कृित मचु ु का, शव परी ण
पन ।
ितवेदन, जाहेरवाला तथा घटना िववरण कागज गन
िविभ न पनु रावेदन अदालतको ादेिशक मािनसह को बकप समेतका िमिसल संल न वत
े ािधकारमा पन गरी कुनै िनकायको िविभ न माणह बाट यी ितवादीसमेत उपरको आरोिपत
तहबाट िनणय हँदा ती िनणयह उपर उजरु गनु परेमा कसरु समिथत हन आएको अव था देिख छ । तसथ
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यी ितवादी ओदे लोिनयासमेत उपर िकटानी जाहेरी सबै ितवादीह उ मत स लाहमा सहमत भई
परेको र सहअिभयु ब छौ लोिनया भ ने राम महेश सोहीअनस
ु ार योजना बनाई िमित २०६९।९।१८
लोिनयाले ियनै ितवादी ओदे लोिनयाले मतृ क गते साँझ िनज मतृ क लोकबहादरु लाई कत य गरी
न दराम मरु ाउ िपसाब फे न बसेका अव थामा गरासी मारी िनजको घरबाट धनमाल लटु ी चोरी गरी लगेको
ज तो धा रलो जोिखमी हितयारले टाउकामा हार भ ने देिखन आयो । मतृ क लोकबहादरु म रसके पिछ
गरेको भनी पोल गरी बक लेखाई िदएको र िनज ब छौ िनजलाई आफै ँ आ मह या गरी मरेको भ ने देखाउन
लोिनया भ ने राम महेश लोिनयालाई समेत कसरु दार डोरीले झु ड् याइएको अव था देिखयो । मतृ कको
ठहर्याई अि तम फै सला भैसके को अव था देिखँदा घरबाट चोरी गरी लगेका धनमालम ये सनु को बे वा
यी ितवादी ओदे लोिनयाले उ आरोिपत कसरु औ ंठी ितवादी िदनेश प रयारबाट बरामद भएको र
गरेका होइनन् भ न सिकने अव था िमिसल माणको ितवादी खमबहादरु गु ङको साथबाट . ९,०००।रोहबाट नदेिखने ।
समेत बरामद भई िनज ितवादीह ले सनाखतसमेत
ितवादी ओदे लोिनयालाई अिभयोग माग गरेको देिखँदा सो वारदात िनज ितवादीह को
दाबीअनस
य संल नताबाट घटेको भ ने कुरा पिु हन
ु ार यानस ब धी महलको १३(१) नं.
बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई सु आयो । तसथ मौकामा यी ितवादीह उपर िकटानी
बाँके िज ला अदालतले िमित २०६९।१।२७ मा जाहेरी िदने आ माराम गु ङले आ नो जाहेरी
गरेको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, यहोरालाई समथन गद अदालतसम उपि थत भै
नेपालग जको िमित २०७०।९।२८ को फै सला बकप गरी िदएको, ितवादीह ले अनस
ु धानको
मनु ािसब नै देिखएकाले साधक सदर हने ।
ममा तथा अदालतसम समेत आरोिपत कसरु मा
इजलास अिधकृतः ताराद बडू
सािबत भई बयान गरेको, घटना थल िववरणका
क यटु र: िव णदु ेवी े
बाला गु ङसमेत र व तिु थितका तल
ु ाराम
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
गु ङसमेतका मािनसह ले यी ितवादीह ले नै
२
मतृ क लोकबहादरु को ह या गरेको भनी मौकामा कागज
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
यहोरा लेखाई सोहीअनु प अदालतसम उपि थत
गोपाल े , ०७१-RC-००३३, कत य यान, भई बकप समेत ग रिदएको, लास जाँच कृित मचु ु का
नेपाल सरकार िव. िदनेश प रयारसमेत
एवम् मतृ कको शव प र ण ितवेदनसमेतका िमिसल
ितवादीह
तीनैजनाले
पैसाको संल न आधार माणबाट यी ितवादीह उपरको
आव यकता परी एक आपसमा सरस लाह गदा अिभयोग दाबी समिथत भइरहेको अव था देिखने ।
िनज ितवादी या टे कृ णबहादरु भ ने खमबहादरु
ितवादी या टे कृ णबहादरु भ ने खमबहादरु
गु ङले मतृ क लोकबहादरु गु ङसँग नगद र सनु गु ङ मख
ु योजनाकार भई अ य सह ितवादीह
गरी धेरै धनमाल रहेको र िनज ए लै ब ने गरेकाले िदनेश प रयार र मानबहादरु प रयारसँग सरस लाह
िनजलाई मारी धनमाल लटु भ ने सरस लाह गरी गरी आ नो मत स लाहमा सामेल गराई मतृ क
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लोकबहादरु गु ङलाई ह या गरी मतृ क लासलाई बदर गरी जो बु नु पन बझ
ु ी वादी दाबीका हरेक
झु ड् याएको कुरा मािणत हन आएको हँदा िनज िवषयमा िनणय गन पनु ः इ साफका लािग मु ा सु
खमबहादरु लाई मु य भई वचन िदएको कसरु पिु हन िज ला अदालतमा पठाउने ठहराएको फै सलालाई
आएको अव थामा िनजलाई यानस ब धी महलको अ यथा भ न िम ने देिखएन । पनु ः इ साफका लािग
१३(४) नं. बमोिजम सजाय गन गरेको पनु रावेदन सु अदालतमा पठाउने गरेको पनु रावेदन अदालतको
अदालतको फै सला कानूनस मत नै देिखने ।
फै सला बदर ग रपाउँ भ नेसमेतको ितवादीह को
ितवादीह
या टे कृ णबहादरु भ ने पनु रावेदन िजिकर कानूनसङ् गत मा न निम ने ।
खमबहादरु गु ङ, िदनेश प रयार र मानबहादरु
िमिसल संल न आधार माणको िववेचना गरी
प रयारलाई अिभयोग माग दाबीअनस
ु ार यानस ब धी धनकुटा िज ला अदालतले िमित २०६९।६।१० मा
महलको १३(३) नं. बमोिजम ज मकै द हने गरेको फै सला बदर गरी पनु ः इ साफका लािग सु मा
ठहराएको सु लमजङ
ु िज ला अदालतको िमित पठाउने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको
२०६९।१२।१५ को फै सला सदर गरेको पनु रावेदन िमित २०७०।१०।१५ को फै सला िमलेकै देिखँदा
अदालत, पोखराको िमित २०७०।१२।४ को फै सला सदर हने ।
िमलेकै देिखँदा साधक सदर हने ।
इजलास अिधकृतः ताराद बडू
इजलास अिधकृतः ताराद बडू
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
इित संवत् २०७२ साल भदौ ७ गते रोज २ शभु म् ।
४
३
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
शमा पौडेल, ०७१-CI-०३३५, परमादेश, इ माया
गोपाल े , ०७१-CI-०४०१, ज गा िखचोला चलन, कपालीसमेत िव. िज ला भ पुर, भ पुर नगरपािलका
जीतबहादुर तामाङसमेत िव. वीरबहादुर तामाङ
वडा नं. १० दरबार े ि थत काठमाड उप यका
ततु मु ामा यी ितवादीह ले वादी िवकास ािधकरण िज ला आयु को कायालयसमेत
दाबीको ज गा क जासमेत गरी िखचोला गरेको हो
िवप ी कमेरोटार ज गा एिककरण
होइन भ ने िववािदत रहेकामा सु अदालतबाट आयोजनाले िनवेदकह लाई ज गाधनी दता माण
ितवादी िजतबहादरु तामाङले िखचोला गरे नगरेको, पूजा िदन इ कार गरेको नभई आयोजनाले सबैका
िनजको हकमा दाबी पु ने नपु ने कारण र आधार लािग िनधारण गरेको कागजात पेस भएपिछ ज गाधनी
खल
ु ाई िनणय गरेको देिखँदैन । य तै फै सला ग रएको माण पूजा िदने नै भ ने देिख छ । यसबाट िवप ीले
जितमा पिन वादी ितवादी दवु ै प ले िखचोला गरेको आ नो कानूनी कत य पूरा गरेको भ ने देिखएन र
भनी िवरोधाभाषपूण कुरा लेिखएको देिख छ । सु िनवेदकले नै आ नो कत य पूरा नगरेको अव थाको
अदालतबाट िमित २०६९।६।१० मा गरेको फै सला िवधमानताबाट िसिजत प रणामबाट नै िनवेदकले
अ.बं. १९२ नं. समेतको िु टपूण रहेको देिखयो । दाबीबमोिजमको ज गाधनीको माणपूजा नपाएको भ ने
तसथ पनु रावेदन अदालत, धनकुटाले सु को फै सला देिखएकाले दाबीबमोिजम िनवेदकको कानूनी हकमा
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आघात पगु ेको भ ने देिखन आएन । दाबीको ज गा अदालत, पाटनको २०७०।११।१४ को फै सला
िनवेदकह समेतको संयु पमा दता कायम रहेको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
अव थामा कानूनबमोिजम िनवेदकह ले परु याउन
्
ु इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
पन कानूनी ि या पूरा गरी िनवेदन िदनपु न भ ने क यटु र : िव णदु ेवी े
िवप ीको कथन यहोरालाइ अ यथा भ न िम ने पिन इित संवत् २०७२ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभु म् ।
देिखँदैन । यस अलवा तेजकृ णसमेतका यी
५
िनवेदकह का नाममा संयु पमा दता कायम रहेको मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
ज गामा आ नो िनिहत हकमा कुनै कारणबाट आघात जगदीश शमा पौडेल, ०७१-CI-०४७७, उ ेषण,
पन गएमा पिन य तो हक चलनको लािग अवल वन कमलबहादुर रानाभाट िव. ि वेणी पि लक कुल ा.
गनपन
ु कानूनबमोिजमको माग खल
ु ा नै रहेको िल.का ाचाय राजे मणी पौडेल
अव थासमेत देिख छ । व ततु : ज गाधनीम येको
ि वेणी पि लक कुल ा.िल., क पनी
तेजकृ ण कु लेले िवप ी आयोजनाबाट िफता पाउने ऐन, २०५३ बमोिजम संवत् २०५९ साल असार
िवकिसत घडेरी िफता माग गन िनवेदन गन नमानेको २० गते क पनी रिज ारको कायालय, ि परु े र,
भ ने िनवेदन यहोरा देिखए पिन िनज तेजकृ ण काठमाड मा ा.िल. नं. १९०७६ मा दता भएको
कु लेलाइ िवप ी बनाएको पिन देिखएन । साथै िवप ीले भ ने कुरा िमिसल संल न उ दता माण प को
पिन िनज तेजकृ ण कु लले िफता मागको िनवेदन ितिलपबाट देिख छ । यसरी क पनी रिज ारको
नगरेको कारणसमेतले दाबीबमोिजमको ज गाधनी कायालयमा दता भएको ि वेणी पि लक कुल
माणपूजा िदन रोिकएको भ ने पिन छै न । यसरी नामक क पनी िनजी लगानीमा स चािलत
िवप ी कमेरोटार ज गा एिककरण आयोजनासमेतले िनजी िव ालय भएको भ ने त यमा कुनै िववाद
पूरा गनपन
ु सावजिनक दािय व पूरा नगरेको कारणले नदेिखने ।
मा िनवेदन दाबीबमोिजमको िफता पाउनु पन
यी िनवेदक कायरत रहेको भिनएको
िवकिसत घडेरी ज गाको ज गाधनी माणपूजा नपाएको ि वेणी पि लक कुल क पनी ऐन, २०५३ बमोिजम
भ ने नदेिखइ िनवेदकसमेतले पूरा गनपन
ु कत य क पनी रिज ारको कायालयमा दता भएको िनजी
पूरा नगरेको कारणले नै दाबीबमोिजमको ज गाधनी े बाट खोिलएको सं थागत िव ालय भएको र सो
नपाएको भ ने देिखन आएको अव थासमेतका िव ालयका ि ि सपल िवप ी राजे मिण पौडेलले यी
स दभलाइ िवचार गदा िवप ीले गनपन
ु काय नगरेको िनवेदकलाई िश क पदबाट पदमु गन िनणय गरेको
कारणले मा िनवेदकह को हकमा आघात परेको देिख छ । उ ेषणको रट याियक, अध याियक
भ ने नदेिखएकाले िनवेदन मागबमोिजमको आदेश िनकाय वा कानूनले अि तयार िदएको शासिनक
जारी गन िम ने नदेिखने ।
िनकायबाट े ािधकारको उ लङ् घन गरी िनणय
िनवेदकको मागबमोिजम परमादेशको आदेश गरेमा, ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत िनणय
जारी गनपन
ु अव थाको िव मानता नदेिखँदा ततु गरेमा, कायिविध कानूनको पालना नगरी वा कानूनी
रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको पनु रावेदन िु ट गरी िनणय गरेमा य ता िनकाय वा अिधकारीबाट
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भएको गैरकानूनी िु टपूण िनणयलाई बदर गन जारी
िमित २०४१।८।२० को अंश मु ाको
हने रट हो । ततु मु ामा िवप ी ि वेणी पि लक िमलाप मा वादी दाबीको िक. नं. १३९ को ज गा अब डा
कुल ा.िल. का ि ि सपल राजे मणी पौडेलले यी रािखएको भ ने देिखँदैन । उ ज गाको िफ डबक
ु मा
िनवेदकलाई िश क पदबाट पदमु गन गरेको िनणय नाम जिनएका रामदास चमारले यी ितवादी ीका त
कुनै याियक, अध याियक वा कानूनले अि तयारी ह रजनको आमा गंगी चमाइनकाउपर दायर गरेको
िदएको शासिनक िनकायबाट भएको नदेिखने ।
अंश मु ामा िमित २०५३।१२।१६ मा भएको ब डा
ि वेणी पि लक कुल नामक िनजी िव ालय मचु ु कामा उ िक. नं. १३९ को ज गा यी ितवादी
क पनी ऐन, २०५३ बमोिजम क पनी रिज ारको ीका त ह रजनक आमा गंगीको अंश भागमा परेको
कायालय, ि परु े र काठमाड मा दता भई स चालन र िमित २०६०।१२।८ को ब डाप बाट यी ितवादी
भएको ा.िल. भएकाले य तो िनजी क पनीको ीका त ह रजनको अंश भागमा परी भोग चलन गरी
पमा दता भएको िव ालयबाट भएको काम आएको भ ने देिख छ । यस कार यी वादी िहरामतीका
कारवाहीमा उ ेषणको रटबाट ह त ेप गन िम ने पित ल नले यी ितवादी ीका तका िपता नागे र
अव था नदेिखँदा रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको उपर अंश मु ा िदई िमित २०४१।८।२० मा िमलाप
पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई अ यथा भ न िम ने गरी आ नो अंश बझ
ु ी सके को र उ िमलाप मा ततु
देिखँदैन । पनु रावेदन अदालतको फै सला िु टपूण मु ाको दाबीको िक.नं. १३९ को ज गा अब डामा रहने
हँदा बदर गरी िवप ीको गैरकानूनी िनणय उ ेषणको भनी उ लेख भएकोसमेत नदेिखएबाट वादीले आ नो
आदेश ारा बदर ग रपाउँ भ ने पनु रावेदन िजिकरसँग हक िह साको स पि बझ
ु ी सके पिछ बाँक रहेको
सहमत हन नसिकने ।
ज गा अब डा भनी नजनाइएको ि थितमा ितवादीको
िनजी क पनीको पमा दता भएको हने हँदा सु नवलपरासी िज ला अदालतले उ
िव ालयबाट भएका काम कारवाहीमा उ ेषणको िक.नं. १३९ को ज गामा यी वादीको अंश हक कायम
रटबाट ह त ेप गन निम ने भनी रट िनवेदन खारेज हने ठहर्याएको फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न
हने ठहराएको पनु रावेदन अदालत, पोखराको िमित नस ने ठहर गरेको पनु रावेदन अदालतको फै सलालाई
२०७०।१२।१९ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर अ यथा भ न निम ने ।
हने ।
सु नवलपरासी िज ला अदालतको िमित
इजलास अिधकृत: ताराद बडू
२०७०।१।९ को फै सला उ टी गरी वादी दाबी पु न
क यटु र: िव णदु ेवी े
नस ने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभु म् । िमित २०७१।१।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
६
हने ।
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७१-CI-०७९७, ब डा गन बाँक रहेको
ज गा ब डा गरी दा.खा. नामसारी, िहरामती चमाइन
मरीको मु.स.गन जोखु चमार िव. ीका त ह रजन
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८
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७१-MS-००१९, अदालतको
अपहेलना, आयुवद िवभाग, टेकु, काठमाड
महािनदशक पदमा कायरत डा. देवकला भ डारी िव.
खगराज अिधकारी, माननीय म ी, वा य तथा
जनसङ् या म ालय, रामशाहपथ, काठमाड समेत
यसमा अ त रम आदेशको स ब धमा िमित
२०७१।७।१७ गते छलफलको लािग िवप ीलाई
सूचना िदनू र सो िदनस मका लािग िनवेदकलाई
िमित २०७१।६।१० मा ग रएको स वाको िनणय
त स ब धी प काया वयन नगन नगराउनु भनी यस
अदालतबाट ियनै िनवेदक र िवप ी भएको उ ेषण
मु ामा २०७१।७।४ मा ता कािलन अ त रम आदेश
जारी भएको देिखयो । आदेश हनु अगावै िमित
२०७१।६।१० मा नेपाल सरकार (माननीय मि तर)
बाट भएको स वा िनणयको काया वयन िमित
२०७१।६।१३ मा रमाना भई िमित २०७१।६।१४
मा िवभागमा हािजर भई काया वयन भइसके काले
अ त रम आदेशको उ लङ् घन गन काय नभएको
भ ने िवप ीह को िलिखत जवाफ यहोरा देिख छ ।
यसरी िमित २०७१।७।४ मा अ त रम आदेश हनपूव
नै िवप ीम येका बासदु वे जनादन साद उपा याय
िमित २०६४।६।१४ मा िवभागमा बहाल भैसके को
भ ने देिखँदा अदालतको अपहेलनाको ि थित देिखन
आएन । तसथ िनवेदन मागबमोिजम अदालतको
अपहेलनातफ कारवाही गनपन
ु नभै ततु िनवेदन
खारेज हने ।
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभु म् ।

मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी जगदीश
शमा पौडेल, ०७१-CR-०६९३, ब दी य ीकरण,
सलीमा भ ने सलीम जोलाह (अ सारी) िव. ी िज ला
हरी कायालय, बाँके नेपालग जसमेत
ब दी य ीकरणको आदेश थुनामा रहेका
यि ह लाई थनु ामु गन जारी ग रने आदेश हो ।
कानूनले अिधकार ा गरेको भ सार ऐनको कसरु मा
थुनछे क आदेशमा तोिकएको धरौट ितन नसक थुनामा
रहेको भ ने देिखएकामा सो कानूनले अि तयार ा
अिधकारीको कानूनी ि या वीकार गरी मागेको
धरौट नै बझ
ु ाइसके को र थनु ामु भैसके को भ ने
देिखएकामा थनु ाको िनर तरता हालको अव थामा
देिखएन । ब दी य ीकरणको आदेश ब दीलाइ
गैरकानूनी पमा थुनामा राखेको त यबाट देिखनक
ु ा
अित र थनु ाको िनर तरताको अव था पिन देिखनु
पन । तर ततु मु ामा हालको अव थामा िनवेदक
थुनामा रहेको भ ने नदेिखएकाले अब िनवेदकको
मागबमोिजम त यिभ वेश गरी ब दी य ीकरणको
सै ाि तक आधारबमोिजम थनु ा गैरकाननु ी छ छै न ?
भ नेसमेतका मा िववेचना ग ररहनु पन औिच यपूण
नदेिखइ ब दी य ीकरणको आदेश जारी हन पन
अव थाको िव मानता देिखएन । तसथ रट िनवेदक
धरौटी बझ
ु ाइ थुनामु भैसके को भ ने देिखँदा
पनु रावेदन िजिकरबमोिजम ब दी य ीकरणको
आदेश जारी ग ररहनु परेन । िनवेदकको िनवेदन खारेज
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको
िमित २०६९।१।१० को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर
हने ।
इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल भदौ १७ गते रोज ५ शभु म् ।
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सारी १ भाग वादीले अंश छु ाई नामसारी दता गराई
इजलास नं. ६
िलन पाउने ।
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी क यटु र: िव णदु ेवी े
ओम काश िम , ०६८-CI-०१२०, अंश नामसारी, इित संवत् २०७२ साल असार २३ गते रोज ४ शभु म् ।
सोना गडे रया िव. अकाली गडे रयासमेत
मल
इजलास नं. ७
ु क
ु ऐन, सात संशोधन २०३४ ारा
संशोधन हनअ
ु िघ अंशब डाको १८ नं. मा मानो छु ई
बसेको अव थामा भने कमाएको धन र लगाएको ऋण
१
आ नो आ नो ह छ भ ने यव था गरेको पाइ छ । यी मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
वादी ितवादीह छु िभ न भएको भ ने िमिसलबाट ी देवे
गोपाल े , ०७०-CR-०२७१,
देिखँदैन । उपरो कानूनी यव थाको अथ
ाचार, िदनेशकुमार राउत िव. अि तयार दु पयोग
अपतु ालीबाट ा गरेको स पि ब डा नला ने अ
अनुस धान आयोगको तफबाट नेपाल सरकार
स पि भने ब डा ला ने भनी अथ गन िम दैन । उ
यि गत फाइलमा संल न एस.एल.सी.को
कानूनी यव थाको सोझो अथ सगोलका अंिशयाराले माणप को पछािड स कलबमोिजम न कल िठक
जनु सक
ु ै ोतबाट ा भएको स प ी सबैको ब डा छ भनी लेखी गन लगाइएको सिहछाप मेरो हो भनी
ला ने भ ने नै हने ।
वीकार गरेको देिख छ । िनजको नाममा जारी
जनु सक
ु ै त रकाले ा गरेको स पि भएको भिनएको िववादमा आएको शैि क यो यताको
अंिशयारह का िबचमा ब डा ला ने प भइसके पिछ माणप िनजको यि गत फाइलमा संल न रहेको
िनजी तवरले ा गरेको हँदा ब डा नला ने भनी भ न देिख छ । सो माणप ितवादीले पेस गरेको नभए
िम दैन । त कालीन अव थामा िनजी स पि को कसले के उ े यबाट यी ितवादीको यि गत
यव था नै नदेिखने ।
फाइलमा राखेको हो सोको माण िनजै ितवादीले
ततु मु ामा िमित २०३१।११।२३ को परु याउन
्
ु पन ह छ । यसरी उनाउ यि ले राखेको
िमलाप बाट सगोलको अंिशयारा िवप ी राम आसरेको मािणत गन नसके काले िनज ितवादीले नै पेस गरेको
नाममा दता भएको स प ी भई सािवक अंशब डाको देिखने ।
१८ नं. बमोिजम आजन गरेको सगोलका अंिशयारको
यी ितवादीले पेस नगरेको भए यसमा
नाममा दता रहेको ज गा हँदा सो ज गामा सबै रहेको सहीस म आ नो हो भनी सनाखत गन
अंिशयाराको ब डा ला ने ठहर गनपनमा
अपतु ालीबाट िथएनन् । डर, धाक जािगरको लोभनमा परी
ु
ा स प ीमा अंश नला ने भनी ग रएको फै सला आफूले उ माणप को पछाडी सही गरेको कुरा
िु टपूण हँदा उ टी भई िफराद परेको अिघ लो िदनलाई सनाखतसमेत गन अव था आउँदैन । साथै िववादको
मानो छु एको िमित कायम गरी स पूण स प ीको दईु शैि क माणप िनजको यि गत फायलमा
भाग लगाई िपयारेको १ भाग ितवादीह लाई पर अ य यि ले पेस गनु पन अव थासमेत नदेिखँदा
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ितवादीको पनु रावेदन िजिकरमा िव ास गन आधार कानूनी कत य पूरा गन कुराको ारि भक अनमु ान
नदेिखने ।
गनपन
ु कानूनी र याियक संरचनाको बल िनजलाई
उि लिखत माणप झु ा देिखएको, िनज ा भएको ह छ जनु कुरा पनु रावेदकलाई ा भएको
ितवादी रा सेवक नै रहेका र उ माणप अमक
ु नहने । पनु रावेदकको प मा रहने िनद िषताको अनमु ान
यि ले पेस गरेको मािणत गराउन खि बर माण र फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु मािणत गन भार
गज
ु ान नसके को समेत िववेिचत आधार कारणसमेतबाट ज ता कानूनी ावधानसँग यसलाई जोड् न िम दैन ।
ितवादीले ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा पिहलो अव थामा अिभयोजक र ितवादीको माण
१६(१) को कसरु गरेको ठहराई ६(छ) मिहना कै द बािझएमा के आधारमा कसले पेस गरेको माणलाई
र .१०,०००।- (दशहजार पैयाँ) ज रवाना गरेको िव सनीय मा नपु न भ ने कुराको िनरोपणको
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०६९।६।२४ को िव मान रह छ भने दो ोमा यो माणले अिभयु को
फै सला िमलेकै देिखँदा उ फै सला सदर हने ।
िनद िषताको अनमु ानलाई िव थािपत गन सके
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
नसके को र वादीले अिभयु को कसरु लाई शङ् कारिहत
क यटु रः च ा ितिम सेना
तवरबाट मािणत गन सके नसके को भ ने कुराको
इित संवत् २०७२ साल असोज ५ गते रोज ३ शभु म् । िनरोपणको
रहने । अनस
ु धानकताले माण
२
संकलन गरेको िनकायमाफत आएको माणलाई
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. आधार बनाउन िम दैन भ ने ितवादीको पनु रावेदन
ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०००५, िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ाचार, हरी नायब िनरी क नवलिसंह गु ङ िव.
आफूले िनवेदनसाथ पेस गरेको माणप
अि तयार दु पयोग अनुस धान आयोगको तफबाट स े साँचो यहोराको भएकाले यसले मा यता
अनुस धान अिधकृत कृ णह र देवकोटाको ितवेदनले पाउनु पन भ ने पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकरको
नेपाल सरकार
सवाल छ िवशेष अदालत, काठमाड ले य तो मु ामा
अनस
ु धान अिधकारीले संकलन गरेको माणीकरणको िववादको िनरोपणको लािग उ च
माणह बाट पनु रावेदकको शैि क यो यताको मा यिमक िश ा प रषदबाटै
् यथाथ बु ने गरेको एउटा
माणप स े यहोराको नरहेको कुरा देिखन िनर तरको प रपाटी नै बसेको देिख छ । य तोमा
आएको अव थामा पनु रावेदकको यो िजिकर आफै ँ मा आपरािधक दािय वबाट ब न यी ितवादीले पिछबाट
ितवादीले आरोपप बाट सफाइ पाउने पया आधार आ नो पहलकदमीमा किहँकतैबाट आ नो प मा
हन नस ने ।
याएको जवाफबाट स बि धत मा यिमक िश ा
पनु रावेदक र आरोपकताको अिभकथन र प रषदको जवाफ यहोरा अ यथा हने देिखँदैन ।
माणम ये कसले मा यता पाउने भ ने स दभमा हेदा यसमा िवशेष अदालतको आदेशबमोिजम े ीय
पनु रावेदकको भ दा आरोपकताको कथन र माण कायालय, वाराणसीको प ाङ् क-१०००० िदनाङ् क
िव सनीय मा नपु न ह छ । आरोपकता भनेको कानूनी १।१।१३ को प साथ संल न िववरणमा "परी ाथ का
यि हो । िनजले कसै ित पूवा ह नराखी आ नो नाममा नवल िसंह गु ङको नाममा गोलाकार लगाई
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Shanti Rajay Laxmi Rana, लेिखएको िपताको
३
नाममा नरबहादरु गु ङको नाममा गोलाकार लगाई मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
Devendra Bahadur Shaha लेिखएको, परी ा ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०२१९,
Intermediate (private), वष १९९६, अनु माङ् क
ाचार (न कली माणप ), ह र साद दमासे िव.
९७०४०२, योगमा २६२।५०० मा गोलाकार लगाई नेपाल सरकार
२११।५०० लेिखएको, ेणी second division आफूले िनवेदनसाथ पेस गरेको माणप स े साँचो
लाई third लेिखएको कलेज / के को नाम SRJ यहोराको भएकाले यसले मा यता पाउनु पन भ ने
Inter College Rupaidiha, Bahraich" भनी पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर छ । तर अनस
ु धान
पठाएको जवाफ पनु रावेदकको िवप मा िकन गयो अिधकारीले सङ् कलन गरेको माणह बाट
यसको स तोषजनक कारण पनु रावेदकबाट आउन पनु रावेदकको शैि क यो यताको माणप स े
सके को छै न । यसरी एक िविधस मत िनकायले यहोराको नरहेको कुरा देिखन आएको अव थामा
आिधका रक पमा पठाएको जवाफमा उ लेख भएको पनु रावेदकको यो िजिकर आफै ँ मा ितवादीले
कुरा हण नगरी पनु रावेदकले िनजी तवरबाट पहल आरोपप बाट सफाइ पाउने पया आधार हन
गरेर पठाउन लगाएको जवाफलाई भर गनपन
ु अव था स ै न । यसमा पनु रावेदक र आरोपकताको अिभकथन
नहने ।
र माणम ये कसले मा यता पाउने भ ने स दभमा
माणप स े रहेकाले अिभयोगदाबीबाट हेदा पनु रावेदकको भ दा आरोपकताको कथन र माण
सफाइ पाउँ भ नेबाहेक ितवादीको अ पनु रावेदन िव सनीय मा नु पन ह छ । आरोपकता भनेको कानूनी
िजिकर नरहेको र उि लिखत माणप झु ा देिखएको यि हो । िनजले कसै ित पूवा ह नराखी आ नो
हँदा ितवादीले सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ कानूनी कत य पूरा गन कुराको ारि भक अनमु ान
को दफा १२ को कसरु गरेको ठहर्याई उ ऐनको दफा गनपन
ु कानूनी र याियक संरचनाको बल िनजलाई
१२ र २९(२) बमोिजम . ५००।- ज रवाना गरेको ा भएको ह छ जनु कुरा पनु रावेदकलाई ा भएको
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०६९।१२।२२ नपाइने ।
को फै सला िमलेकै देिखँदा उ फै सला सदर हने ।
पनु रावेदकको प मा रहने िनद िषताको
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
अनमु ान र फौजदारी मु ामा अिभयु को कसरु
क यटु रः च ा ितिम सेना
मािणत गन भार ज ता कानूनी ावधानसँग यसलाई
इित संवत् २०७२ साल असोज १८ गते रोज २ शभु म् । जोड् न िम दैन । पिहलो अव थामा अिभयोजक र
§ यसै
कृितको ०७१-CR-१०८७, ितवादीको माण बािझएमा के आधारमा कसले
ाचार, उदल िगरी िव. अि तयार पेस गरेको माणलाई िव सनीय मा नपु न भ ने
दु पयोग अनुस धान आयोगको तफबाट कुराको िनरोपणको िव मान रह छ भने दो ोमा
नेपाल सरकार भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार यो माणले अिभयु को िनद िषताको अनमु ानलाई
आदेश भएको छ ।
िव थािपत गन सके नसके को र वादीले अिभयु को
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कसरु लाई शङ् कारिहत तबरबाट मािणत गन सके िजिकर पु न नस ने ।
नसके को भ ने कुराको िनरोपणको रहने ।
इजलास अिधकृतः इ कुमार खड् का
आपरािधक दािय वबाट ब न यी ितवादीले क यटु रः च ा ितिम सेना
पिछबाट आ नो पहलकदमीमा किहँकतैबाट आ नो इित संवत् २०७२ साल असोज १८ गते रोज २ शभु म् ।
प मा याएको जवाफबाट स बि धत मा यिमक
िश ा प रषदको
एकल इजलास
् जवाफ यहोरा अ यथा हने
देिखँदैन । यसमा िवशेष अदालतको आदेशबमोिजम
१
े ीय कायालय, वाराणसीको प ाङ् क स यापन
१०,००० िदनाङ् क ०१।१।२०१३ को माणीकरण स. . या. ी रामकुमार साद शाह, ०७१-woिववरणको बोड अिभलेख स यापन महलमा िनज ०६३५, उ ेषण / परमादेश, ीराम गौतम िव.
ितवादी ह र साद दमासेका स ब धमा “यह सं कृित, पयटन तथा नाग रक उड् ययन म ालयसमेत
अनु माङ् क मा यिमक िश ा प रषद,् े ीय
िनवेदकलाई िदएको िनयिु प मा बढीमा
कायालय वाराणसीके जनपद वाराणसी म अनदु ािनत ४ वषको लािग भनी कायकारी िनदशक पदमा
नही ह” भ ने उ लेख भएको प को ितिलिपसमेत िनयु ग रएको देिख छ । य तै गठन आदेशको
उ च मा यिमक िश ा प रषद,् सानोिठमी, भ परु को दफा ६ को उपदफा (४) मा रहेको उि लिखत
च.नं.आ.१६७ िमित २०६९।१०।१९ को प साथ कानूनी ावधानअनस
ु ार िनवेदकले कायकारी
पठाएको जवाफ पनु रावेदकको िवप मा िकन गयो िनदशकको पदअनु पको काम गन नसके काले
यसको स तोषजनक कारण पनु रावेदकबाट आउन िनजको काय मताको अभाव भएकाले िकन पदबाट
सके को छै न । यसरी एक िविधस मत िनकायले नहटाउने भनी नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित
आिधका रक पमा पठाएको जवाफमा उ लेख भएको २०७१।४।२९ को िनणयानस
ु ार प ीकरण माग गरी
कुरा हण नगरी पनु रावेदकले िनजी तवरबाट पहल ाकृितक यायको िस ा तअनस
ु ार िनवेदकको भनाई
गरेर पठाउन लगाएको जवाफलाई भर गनपन
ु अव था पेस गन मौकासमेत दान गरी िनवेदकबाट पेस भएको
नहने ।
प ीकरण स तोषजनक नभएको भनी िनयिु िदने
माणप स े रहेकाले अिभयोगदाबीबाट अि तयारी भएको नेपाल सरकार (म ी तर) को िमित
सफाइ पाउँ भ नेबाहेक ितवादीको अ पनु रावेदन २०७१।१०।६ को िनणयबाट िनवेदकलाई पदमु
िजिकर नरहेको र उि लिखत माणप झु ा देिखएको ग रएको पाइँदा उ िनणय अिधकार े िवहीन वा
हँदा ितवादीले सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ ाकृितक यायको िस ा तिवपरीत अथवा गैरकानूनी
को दफा १२ को कसरु गरेको ठहर्याई उ ऐनको दफा रहेकोसमेत नदेिखने ।
१२ र २९(२) बमोिजम . ५००।- ज रवाना गरेको
िनवेदकलाई -रेसङ
ु ् गा े संर ण तथा
िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०७०।२।२३ को पयटन िवकास सिमितको कायकारी िनदशक पदबाट
फै सला िमलेकै देिखँदा उ फै सला सदर हने ठहछ । हटाउने गरी नेपाल सरकार (म ी तर) बाट िमित
आरोपप बाट सफाइ पाउँ भ ने ितवादीको पनु रावेदन २०७१।१०।६ मा भएको िनणयमा अिधकार े को
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अित मण भएको नदेिखएको र कानूनको उिचत कायालयबाट स चालन हने परी ाको कायतािलका वा
ि यासमेत परू ा गरी सफाइको मौका िदई पदबाट काय म थिगत गन र िलएको परी ा कारण परेमा र
हटाउने िनणय भएकाले कानूनबमोिजम भए गरेको वा खारेज गन भ नेसमेतको यव था रहेको देिख छ ।
कामबाट िनवेदकको हक हनन् भएको मा न र स झन उ िनयमले परी ा फाराम भन नपाएको परी ाथ ले
निम ने हँदा ततु रट जारी हने अव था थम परी ामा सि मिलत हन पाउने भ ने स ब धमा कुनै
ि मा नै देिखन नआउने ।
यव था गरेको नदेिखने ।
इजलास अिधकृतः िशव साद खनाल
रटमा उि लिखत परी ाको स चालन िमित
क यटु रः अिमरर न महजन
२०७२।४।१९ देिख हने देिख छ भने ततु रट
इित संवत् २०७१ साल माघ २८ गते रोज ४ शभु म् । िनवेदन आज िमित २०७२।४।११ मा पेस भएको
२
अव था छ । िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, २०७२-WO- भएको ख डमा पिन सो आदेश िवप ीसम किहले
००१९, उ ेषण / परमादेश, द डवीर िल बु िव. तामेल ह छ, िवप ी ि भवु न िव िव ालयले यस
ि भुवन िव ािव ालय, िकितपुर, काठमाड समेत
अदालतको आदेशबमोिजम िनवेदकको परी ाको
फाराम भन अि तम याद िमित २०७२।३।२२ यव थापन गनलाई जाँचबझ
ु गन र रोल नं. आिद िदने
समेत समा भएप ात् िमित २०७२।३।२९ मा आफू काम किहले गन र कुन ठाउँ तो ने ठूलो भएको
अ ययनरत पशपु ित बहमख
ु ी या पसमा गै फाराम हँदा रट िनवेदकको मागबमोिजमको आदेश जारी
भरी या पस मख
ु को तफबाट छुट फारामबारेको गरी िनवेदकलाई उपचार दान गन स भव नदेिखँदा
िसफा रससिहत परी ा िनय ण कायालय, ब खु िवप ीह बाट िलिखत जवाफ मगाइरहन परेन ।
गएकामा यादिभ फाराम ा नभएकाले बु न नस ने
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
भनी िमित २०७२।२।३० िनवेदकको फारम दरिपठ इजलास अिधकृत: बस तजङ् ग थापा
ग रिदएकाले िमित २०७२।४।१९ देिख स चालन क यटु र: च ा ितिम सेना
हने परी ामा सामेल हनबाट वि चत हन पगु ेको छ । इित संवत् २०७२ साल साउन ११ गते रोज २ शभु म् ।
उ दरिपठ बदर गरी परी ामा सामेल गराउनु भनी
३
िवप ीका नाममा परमादेशको आदेश जारी ग रपाउँ मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, २०७१-WOभ ने िनवेदन िजिकर रहेको देिखए तापिन िनवेदकले रट १०३५, उ ेषण / परमादेश, िचरी महजनको वारेस भै
िनवेदनमा आधार िलनु भएको ि भवु न िव िव ालय, आ नो हकमासमेत रिव अवाले िव. नारायणबहादुर
सङ् गठन तथा शैि क शासनस ब धी िनयम, काक समेत
२०५० को िनयम २०२(क) मा िव िव ालयअ तगत
मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १७१(क) र १७१(ख)
तोिकएका अ ययन सं थान तथा सङ् काय ारा बमोिजम हने आदेशह पूणतः वादी ितवादीको
स चािलत िविभ न शैि क काय मह को िनयिमत िजिकर र स बि धत माण आिदको मू याङ् कन
तथा ाइभेट प र ाथ ह को तोिकएबमोिजम परी ा गरी यायको रोहमा सु िज ला अदालतको
स चालन गन भ ने र िनयम २५(ग) परी ा िनय ण यायाधीशबाट हने आदेश हो । सो आदेशमा के ही कुरा
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निमलेको भए िज ला अदालतउपर पनु रावेदन सु ने कि तमा दईु देिख चार वष ला ने हालको त याङ् कको
िनकाय अथात पनु रावेदन अदालतले सु आदेशलाई प र े यमा याय स पादन पिन ढीलो हन पु ने हँदा
मल
ु क
ु ऐन अ.बं. १७ नं. को रोहबाट स याई वा उ लेख भएबमोिजमका कारणह ले गदा ततु रट
नस याई उपयु आदेश गन स ने देिख छ । यो कुरा िनवेदन त काल खारेज गनु पन देिखन आएकाले
साधारण अिधकार े बाट तय हने कुरा हो । य ता िवप ीह बाट कारण देखाउ आदेश माग गनु परेन ।
आदेशह अि तम आदेश नभै अ तरकालीन आदेश
ततु रट िनवेदन खारेज हने ।
ह छन् । य तो आदेशलाई मु ाको काम कारवाहीको इजलास अिधकृत: बस तजङ् ग थापा
िसलिसलामा स बि धत अदालतले जनु सक
ु ै बेला इित संवत् २०७२ साल असार २२ गते रोज ३ शभु म् ।
पिन संशोधन गन र मु ाको आव यकतानस
४
ु ार
समयानक
ु ू ल बनाउन र गन गराउन स छ । यस मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, २०७२कार साधारण अिधकार े अ तगत नालेश दायर भै WO-०१३३, उ ेषण / परमादेश, अिधव ा दीपक
अ तरकािलन आदेशह हँदा कानूनको ि या पूरा िव म िम िव. याय प रषद् सिचवालय, कुप डोल
नभएको लगायतका कायिविधगत अ य त ग भीर िु ट लिलतपुरसमेत
भएको कारणबाट अ य त अपवाद मानी असाधारण
याय प रषद् यायाधीश िनयिु मा
अिधकार े बाट पिन िवचार हन स ने स भावनालाई उदािसन रहेको भनी िनवेदकले कुनै ठोस िव सनीय
म अिह यै इ कार गन चाह न । तर य तो आधारसमेत देखाउन सके को अव था पिन
स भावनालाई यस मु ामा म ीण दे दछु । यस कार छै न । हचवु ा एवम् मनगढ ते पले याय प रषदल
् ेर
साधारण अिधकार े मा नालेश दायर भै यसमा याय प रषदक
् ा पदािधकारीले संिवधानबमोिजमको
भएको अ तरकालीन आदेश उ नालेस िवचाराधीन काम नगरेकाले यायाधीश पद र रहन गएको
छँदै रट िनवेदनको असाधारण अिधकार े बाट र सवसाधारण जनतालाई याय ा गन लामो
िवचार गदा अिधकार े मा
उ प न हन जा छ । समयस म पखनु पन अव था आएको छ भनी
यसो गनु याियक िनि तता (Legal certainty) को िनवेदन िदएको छ । हालको अव थामा सव च
बिखलाप ह छ । य तो कुरा कानूनी रा य तथा व छ अदालतमा धान यायाधीशलगायत १५ जना
याियक यव थाको लािग हािनकारक हने ।
थायी यायाधीशको दरब दी र आव यकताअनस
ु ार
िनवेिदकाको मागमा िवचार गनको लािग यस अ थायी यायाधीश िनयु गनस ने अव था रहेको
अदालतले िमिसल आिद िझकाउनु पन र यसमा देिखएको छ । हाल सव च अदालतमा थायी
वादी ितवादीको माणको मू याङ् कनसमेत गनपन
दरब दीअनस
ु
ु ारको यायाधीश सङ् यासमेत रहेको
अव था रह छ । रटबाट त य माणको मू याङ् कन अव था भने देिखएको छै न । िनवेदकले उठाएको िवषय
हँदनै । रटले कानूनबमोिजम थािपत अिधकार े ले िनि त पिन सव च अदालतमा यायाधीशह को
िदएको उपचार तथा िवचाराधीन मु ामा असर पान अनपु ातमा मु ाको सङ् या धेरै भएको कुरामा दईु मत
काम गदन । यसो गदा मािथ उ लेख भएबमोिजम छै न । तथािप मु ाको उिचत यव थापनबाट मु ाको
अिधकार े मा
तथा याियक अिनि तता सङ् या कम गन सिकने अव था रहने ।
उ प न हनपु ने हँदा यावहा रक िहसाबले पिन ततु
संिवधानले तोके को मापद डको आधारमा
िवषयमा यो रटले हातहा नासाथ यावत िमिसल यो य यि को छनौट गरी िनयिु को लािग िसफा रस
यस अदालतमा आउने र िवचारािधन मु ा मु तवीमा गन काय याय प रषदबाट
् भैरहेको छ । देशको
रहने तर रट िनवेदनको समयमा टुङ्गो नलागी यायपािलकाको मख
ु स माननीय धान यायाधीश
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नै याय प रषदक
५
् ो अ य रहने संवैधािनक ावधान
रहेको छ । धान यायाधीश वयम्लाई िज ला, मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-WOपनु रावेदन र सव च अदालतमा के कित मु ाह
०९०८, उ ेषण / परमादेश, देिव महजनसमेत िव.
रहेका छन् । मु ाको अनपु ातमा के कित जनशि को मालपोत कायालय, कलङ् क समेत
आव यकता पदछ र यसको पदपूित के कसरी
रट िनवेदकले िमित २०७१।८।४ को डोर
गनपदछ
भ ने जानकारी नहने कुरा भएन । िनवेदक मचु ु काको ता रख पाएको भ ने कुरामा रट िनवेदक
ु
अिधव ालाई अदालतमा यायाधीशको अभावको सािबत छन् । यस अव थामा मचु ु कामा उपि थत
आव यकताको महसस
ु र चासो हने तर देशको नगराई रोहवरमा नराखेको भ ने िनवेदकको आरोप
यायपािलका मख
ु स माननीय धान यायाधीश र कपोलकि पत देिख छ । य तो त यगत कुरा रट
याय प रषदल
् ाई सो जानकारी नै नभै सो िवषयतफ िनवेदनबाट िनरोपण नहने ।
उदािसन रहेको भिन मा न िम ने अव था नहने ।
रट अिधकार े सम यायमा आधा रत
अदालतमा यायाधीशको सङ् या कम भएको अिधकार े हो । िववािदत िक.नं. ३०९ को घरज गा
अव थामा पिन याय प रषदल
ब डा ला ने ठहरी फै सला भैसके कामा पिन सो घरज गा
् े यायाधीशको िनयिु
नगरेको कारण याय िढलो भएको भ ने िनवेदनको िनजी आजनको ब डा नला ने भएको भ ने िनवेदकको
िजिकरतफ हेदा यायाधीशह को िनयिु को िवषयमा कथनबाट िनज फै सलाको अनादर गन यि देिखनु
याय प रषदक
् ो वेभसाइटमा सव च अदालतको भएको छ । िनवेदकको यो दु साहस नै ततु रट
यायाधीश हन चाहनु हने यो य र इ छुक यि को िनवेदन खारेज गनको लािग पया हने ।
वायोडाटा उपल ध गराउन याय प रषदल
रट िनवेदनको मा यमबाट यस अदालतले
् े बेला
बखत आव्हान गरेको हँदा याय प रषदल
् े यायधीश ि यागत िु ट अथात कुनै कानूनको पालना नगन,ु
िनयिु को िवषयमा काय नगरेको भ ने आरोपको सनु वाईको मौका निदन,ु बु नु पन माण नबु न,ु
पु ् याई भएको छै न । यायाधीश िनयिु गदा िनि त वृ भावना रा नु ज ता िवषयव तु पालन भए
ि या अवल बन गनपन
भएकाले िनवेदकले नभएको कुरा मा हेछ । सोबाहेक िमिसलमा वेश गरी
ु
िनवेदनमा उ लेख गरेज तो गरी याय प रषदबाट
माण बिु झ िववादको ठहर िनणय गन स दैन । सो
्
काय नभएको भ ने होइन । तसथ समयको गित आधारमा हेदा ब डा ला ने स पि घटी बढी पारेको
सँगै याय प रषदक
् ो िसफा रसबमोिजम यायाधीश नदेिखएको नरम करम िमलाई गोलाबाट तफ छुट्याई
िनयिु को काय भैरहेको र यो िनर तर चिलरहने ब डा भएको देिख छ । यसरी ब डा गदा िदशा आिद
ि या भएकाले अदालतको आव यकताअनस
ु ार फरक पनु र घाम हावाको िदशा प रवतन वाभािवक
यायाधीश िनयिु मा याय प रषद् उदािसन रहे ह छ । तर यि कै कारणबाट मा तीन तीन तहबाट
भएको िनवेदकले देखाउन सके कोसमेत नदेिखँदा परी ण भएको ब डा मचु ु कालाई बदर गनु यायोिचत
िनवेदक अिधव ाको िनवेदन मागबमोिजम आदेश नदेिखँदा रट िनवेदकको िनवेदन िजिकरसँग सहमत
जारी गनपन
ु अव था नदेिखएकाले िवप ीह बाट हन नसिकने ।
िलिखत जवाफसमेत मगाइरहनु परेन । ततु रट
जहाँस म
ततु फै सलाउपर परेको
िनवेदन थम ि भै ला न नस ने हँदा खारेज दोहोर्याई पाउँ भ ने िनवेदनको अि तम टुङ्गो नलागी
हने ।
फै सला काया वयन गन िम दैन भ ने िनवेदन िजिकर
इजलास अिधकृत: िबनोद रखाल
छ य तो कुनै कानूनी यव था रहेको पाइँदैन । मु ा
इित संवत् २०७२ साल भदौ १० गते रोज ५ शभु म् । र फै सलाको सिम ा गरेर फै सला काया यनको
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थगन हन नस ने होइन । तर ततु िववादमा य तो बदर हने ।
अपवादको अव थाको िव मानता नदेिखने ।
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २२ गते रोज ४ शभु म् ।
इजलास अिधकृतः गेहे राज रे मी
३
क यटु र: ेमबहादरु थापा
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
इित संवत् २०७२ साल असार ६ गते रोज १ शभु म् । गोपाल े , ०७२-RE-००२७, वैदिे शक रोजगार,
अ सरा े िव. नेपाल सरकार
रीत / बेरीत आदेश
यसमा यी िनवेदक ितवादी अ सरा े ले
ा रकम बकमा ज मा भएको समेतका कुरा वीकार
१
गरेको भ ने आधारमा पपु का िनिम थनु ामा रा ने
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
गरेको यस यायािधकरणको िमित २०७१।१२।२३
गोपाल े , ०७२-RE-०००६, लागु औषध, को आदेश प रवतन गनपन
ु कुनै आधार िव मान
देवीलाल िगरीसमेत िव. नेपाल सरकार
नदेिखने ।
यसमा बरामदी मचु ु का, ितवादीह को इित संवत् २०७२ साल पस
ु २२ गते रोज ४ शभु म् ।
अिधकार ा
अिधकारीसम को
सािबित
४
बयानसमेतका त काल ा माणका आधारमा यी स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
िनवेदक ितवादीह देवीलाल िगरी, वीरबहादरु गोपाल े , ०७१-RE-०२६२, कत य यान र
खड् का, मोितलाल वली र खड् गबहादरु खड् कालाई जबरज ती चोरी, गुड्डु गोइत िव. नेपाल सरकार
मु ा पपु का िनिम थुनामा रा ने गरेको यस
यसमा ितवादी गडु ् डु गोइत अिधकार ा
अदालतको िमित २०७१।५।२३ को आदेश सदर अिधकारी र अदालतमा समेत कसरु मा सािबत
गरेको पनु रावेदन अदालत, नेपालग जको िमित भइरहेको देिखएको एवम् ितवादीले मतृ कलाई
२०७१।१२।१२ को आदेश अ यथा नदेिखँदा गोली हार गरेको दे ने जा ने यि एवम् भौितक
प रवतन ग ररहनु नपन ।
माणसमेतका भरपद आधार माणको अभाव
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २२ गते रोज ४ शभु म् । देिखँदा िनजलाई पपु का िनिम थुनामा रा ने गरी
२
भएको यस अदालतको िमित २०७१।६।२३ को
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवे
आदेश सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को
गोपाल े , ०७२-RE-००५०, कत य यान, िमित २०७१।११।१४ को आदेश िमलेको नदेिखँदा
ड बरबहादुर शाह िव. नेपाल सरकार
बदर हने ।
यसमा यी रट िनवेदक ितवादी ड बरबहादरु इित संवत् २०७२ साल पस
ु २२ गते रोज ४ शभु म् ।
शाह अिधकार ा अिधकारी तथा अदालतमा
५
समेत कसरु मा प पमा इ कार रहेको देिखएको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी चोले
र िनजउपर कसैको पोलसमेत नभएको अव थामा शमशेर ज.ब.रा., ०७२-RE-००५२, ००५१,
िनजको संल नता नदेिखएको भ ने कुरा उ लेख अपहरण तथा शरीर ब धक, िमलन े िव. नेपाल
गदागद पिन पपु िनिम थनु ामा रा ने गरेको सु सरकार, िवजय रायमाझी िव. नेपाल सरकार
कै लाली िज ला अदालत, िमित २०७२।३।२० को
ितवादी िमलन े ले जाहेरवालाको घर
आदेश कायम राखेको पनु रावेदन अदालत, िदपायल देखाई सहयोग गरेको भ ने भए पिन िनज अपहरण
िमित २०७२।४।२८ को आदेश िमलेको नदेिखएकाले गन मतलबमा पसेको भ ने त य खु न आएको
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देिखएको छै न । िनज ितवादी िमलन े अपहरण
िनवेदकले िववाद उठाएको २०७२।५।३१ को
गन गराउने कायमा संल नता भएको भ ने त य पिु
िनणय यसै अदालतबाट िमित २०६७।१०।२७ रट नं.
नभएको अव थामा िनजको हकमा पपु िनि त थुनामा ०६४-WO-०९३२ को उ ेषण / परमादेशको मु ामा
रा ने गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित भएको आदेशको ितकूल देिखँदा सो आदेशले इङ् िगत
२०७२।३।३१ को आदेश िमलेको नदेिखँदा बदर हने । गरेको यव थाभ दा िभ न त रकाले भूिमस ब धी ऐन,
अ य ितवादीह को हकमा त काल ा माणको २०२१ को दफा २६(छ) बमोिजम ज गा बाँडफाँट गरी
आधारमा थनु ामा राखी कारवाही गन गरेको पनु रावेदन मोही लगत क ा गन गरेको उ २०७२।५।३१ को
अदालतको िमित २०७२।३।३१ को आदेशमा िनणय काया वयन नगन,ु नगराउनु भनी िवप ीह को
प रवतन गनपन
नाउँमा सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को
ु नदेिखने ।
इित संवत् २०७२ पस
िनयम ४१ (१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी हने ।
ु २९ गते रोज ४ शभु म् ।
६
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २० गते रोज २ शभु म् ।
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
२
गोपाल े , ०७२-RE-०१२१, िनषेधा ा, माई मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७२-WO-०४५८,
याली हाइ ोपावर ा.िल.का अि तयार ा उ ेषण, मु.स. गन ब देज िघिमरे िव. काठमाड
स तोषकुमार धान िव. नेपाल िव ुत् ािधकरण, िज ला अदालतसमेत
दरबारमाग काठमाड समेत
यसै अदालतको िमित २०७२।८।६ को
यसमा िनवेदक र िवप ी नेपाल िव तु ् आदेशको पालनासँग स बि धत देिखन आएको र
ािधकरण िबच िमित २०६८।१२।२३ मा भएको िववािदत िक.नं. ३१०, २००, २०१, ३०५, ५५५ र
िव तु ् ख रद िब स ब धी स झौतामा दफा २८.१५ ७५४ को ज गा हाल हक ह ता तरण नगन,ु नगराउनु
र २८.१६ मा उि लिखत ि या पूरा नगरी परफरमे स भनी सव च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम
जमानत जफत भएको देिखँदा यस अदालतबाट िमित ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश जारी हने ।
२०७२।८।१७ मा भएको आदेश रीतपूवकको नहँदा इित संवत् २०७२ साल पस
ु २० गते रोज २ शभु म् ।
बदर हने ।
३
अब ततु िनवेदनको अि तम टुङ्गो मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७२-WO-०४६५,
नलागेस म यस अदालतको एकल इजलासबाट िमित परमादेश, बालजी पा डेयसमेत िव. नेपाल सरकार
२०७२।८।१० मा जारी भएको अ त रम आदेशलाई
िनवेदकह ले सािबकदेिख गद आएको
िनर तरता िदई कानूनबमोिजम गन ।
कायलाई रोक् लगाउनु पन उपयु आधार र कारणिबना
इित संवत् २०७२ साल पस
ु २० गते रोज २ शभु म् । नै खाइपाई आएको तलबसमेत रो ने गरेको कायबाट
िनवेदकलाई अपूरणीय ित पु न गएको देिखँदा िनयिु
अ त रम आदेश
पाएका िश कह को हकमा कानूनबमोिजमको िनणय
नगरी नहटाउनु भनी सव च अदालत, िनयमावली,
१
२०४९ को िनयम ४१(१) बमोिजम अ त रम आदेश
मा. या. ी गोपाल पराजुली, ०७२-WO-०४५४, जारी हने ।
उ ेषण, मोहन िव म पोखरेल िव. अि तयार इित संवत् २०७२ साल पस
ु २० गते रोज २ शभु म् ।
दु पयोग अनुस धान आयोग, टङ् गालसमेत
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प रषद् बल
ु ेिटनको लोकापण भएको िथयो । स माननीय
अदालत गितिविध
धान यायाधीश यूबाट अ तरि यामा उठेका
िवषयव तहु
तथा काय मको सा दिभकताका
नयाँ संिवधानको काया वयनमा देिखएका
स ब धमा
काश पाद नँया संिवधानमा
चुनौतीह िवषयक अ ति या काय ममा
यायापािलकामा देिखएका सम याको पिहचानको
सहभािगता
आलोकमा समाधान खोिजनु पन, सं मणकालको
समयमा यायपािलका िटके पिन अिहले
िमित २०७२ साल पस
ु ३ गते याय यायापािलकामा सम याको पहाड देिखन थालेको
प रषदक
् ो २५ औ ं थापना िदवसको अवसरमा स यतामािथ काश पाद देिखएका सम याको
आयोिजत नयाँ संिवधानको काया वयनमा देिखएका समाधानको लािग सरोकारवाला सबैले िमलेर काम
चुनौतीह िवषयक अ ति या काय मको मख
गनपन,
संिवधानको अधीनमा रहेर रचना मक
ु
ु
अित यता स माननीय धान यायाधीश ी क याण ढङ् गले काम गनपन
ज ता कुराह मा जोड
ु
े यूबाट भएको िथयो । सव च अदालतका िदनभु यो । उँहाले प रषदक
् ो थापनाको स दभ
माननीय यायाधीश यूह , माननीय कानून, याय जोड् दै याय प रषदको
यव था रािखनु पूव
्
तथा संसदीय यव था म ी, महा यायािधव ा, व र
धान यायाधीशको हाली महु ाली (Hegemony)
अिधव ा तथा अिधव ाह को उपि थित रहेको उ
च ने गरेको र २०४७ सालको संिवधानले यसलाई
काय ममा स माननीय धान यायाधीश यूबाट याय तोडे पिन ज मकाल देिख प रषदले
् िविभ न आरोह
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अवरोह यहोरेकोले आलोचनाबाट नै याय प रषदको
मौकै मा सहज समाधान गनपन
कुरामा सबै
ु
्
सं थागत िवकास भएकाले हामीले यसमा गव गनपन
सरोकारवाला िनकायह को यान जानु ज री रहेको
ु
अव था रहेको कुरा औ ं याउनु भयो ।
कुरामा जोड िदँदै उ अ तरि य काय मको सि य
म त यका
ममा स माननीय यूबाट सहभागीताका लािग उपि थत सबैलाई ध यवाद
भूक पले ह लाएको पूवाधार र संिवधानले िदएको िदनभु एको िथयो ।
चनु ौती हल गन ज री रहेको र यी सम याह को

&
संवैधािनक कानून यवसायी म च ारा आयोिजत
काय ममा स माननीय धान यायाधीश यूको
सहभािगता
संवैधािनक कानून यवसायी म च ारा िमित
२०७२ साल पस
ु २४ गते आयोिजत संिवधान संवाद
र संिवधानका िववािदत अ तव तु िवषयक पु तकको
लोकापण स माननीय धान यायाधीश ी क याण
े यूबाट भएको िथयो । काय ममा स माननीय
धान यायाधीश यूले कािशत पु तकले संिवधान र

संवैधािनक ावधानका िविवध िवषयव तु समेिट तयार
भएका ती पु तकमा संिवधानका मह वपूण आलेख र
अिभलेखको पसमेत समेिटएको उ लेख गद ततु
पु तक संिवधानका ोत साम ीको पमा रहेको,
संिवधान, संवैधािनक प ितका लािग, संिवधानको
सि य काया वयनका लािग र संिवधानका बारेमा
ची रा ने पाठक, कानून यवसायी, ा यापक,
कानूनकम लगायत सवसाधारणलाई सो पु तकले
सहयोग परु याउने
बताउनु भयो ।
्
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मेलिमलाप प रषद्मा नविनयु अ य को वागत कारण िमित २०७२ साल पस
ु २० गते सोमबार
तथा िनवतमान अ य को िवदाई काय म
देिख सेवा िनवतृ हनभु एका मेलिमलाप प रषदक
् ा
थम अ य िगरीश च लाल यूलाई मेलिमलाप
मेलिमलाप प रषदक
भु एको
्
् ो आयोजनामा सव च अदालतका प रषदक
् ा अ य का हैिसयतमा परु याउन
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय यूलाई नेतृ वदायी भूिमकाको उ च मु याङ् कन गद उहाँको
याय प रषदक
ु मय रहोस भ ने शभु कामनाका साथ
् ो िसफा रसमा मेलिमलाप प रषदक
् ा िनवतृ जीवन सख
अ य तोिकनु भई नेतृ व िलनु भएकोमा उहाँलाई िवदाईको काय म िमित २०७२।०९।२७ गते स प न
मेलिमलाप प रषदमा
् हािदक वागत गन तथा सव च भयो ।
अदालतका माननीय यायाधीशबाट उमेर हदका
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