माघ

–२

पाि क काशन
वष २४, अङ्क २०

२०७२, माघ १६–२९

पूणाङ्क ५६६

काशक

सव च अदालत
रामशाहपथ, काठमाड
फोन न.
न. ४२५०७४२,
४२५०७४२, ४२६२३९७,
४२६२३९७, ४२६२३९८,
४२६२३९८, ४२६२८०१,
४२६२८०१, ४२५८१२२ Ext.२५१२ (स पादन),
पादन), २५११ (छापाखाना),
(छापाखाना), २१३१ (िब )

या सः ४२६२८७८, पो.व.न. २०४३८
Email: info@supremecourt.gov.np, Web: www.supremecourt.gov.np

काशन, स चार तथा स पादन सिमित
माननीय यायाधीश ी बै नाथ उपा याय, सव च अदालत
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशी, सव च अदालत
नायव महा यायािधव ा ी ठोक साद िसवाकोटी, ितिनिध, महा यायािधव ाको कायालय
अिधव ा ी ल मीदेवी दाहाल (रावल) ितिनिध, नेपाल बार एसोिसएसन
व र अिधव ा ी नरह र आचाय, अ य , सव च अदालत बार एसोिसएसन
सहरिज ार ी नहकुल सुवेदी, सव च अदालत
- सद

स पादक : ी गजे बहादरु िसंह
काशन, स चार तथा स पादन शाखामा कायरत्
कमचारीह
शाखा अिधकृ त ी राजन बा तोला
शाखा अिधकृ त ी िमनबहादरु कुँवर
ना.स.ु ी सर वती खड् का
ना.स.ु ी ल मण िव.क.
ना.स.ु ी रमादेवी यौपाने
ना.स.ु ी िवनोदकुमार यादव
िस.कं . ी वु सापकोटा
क यटु र अपरेटर ी सदु शन साद आचाय
क यटु र अपरेटर ी अजनु सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी कृ णबहादरु े
कायालय सहयोगी ी ेमलाल महजन

मु ण शाखामा कायरत कमचारीह
सपु रभाइजर ी का छा े
मु ण अिधकृ त ी आन द काश नेपाल
िसिनयर बुकबाइ डर ी तेजराम महजन
िसिनयर हे पर ी तल
ु सीनारायण महजन
िसिनयर ेस यान ी नरे मिु न ब ाचाय
िसिनयर ेस यान ी योग साद पोखरेल
िसिनयर मेकािन स ी िनमल बयलकोटी
बक
ु बाइ डर ी यमनारायण भडेल
बक
ु बाइ डर ी मीरा वा ले
क पोिजटर ी िमलाकुमारी लािमछाने
ेस यान ी के शवबहादरु िसटौला
बकबाइ
ु कबाइ डर ी अ यतु साद सवु ेदी
कायालय सहयोगी ी मोित चौधरी

भाषािवद् : उप ा. ी रामच फुयाल
िब शाखामा कायरत् कमचारी
िड. ी नरबहादरु ख ी
िविभ न इजलासह बाट स पादन शाखामा ा भई यस अङ् कमा
कािशत िनणय / आदेशह
पूण इजलास
१
संयु इजलास
१३
इजलास नं. १
८
इजलास नं. २
६
इजलास नं. ३
८
इजलास नं. ४
७
इजलास नं. ५
१२
इजलास नं. ७
२
इजलास नं. ८
२
एकल इजलास
२
रीत/बेरीत आदेश
१
ज मा
६२

-अ य
- सद य
- सद य
- सद य
- सद य
य सिचव

नेपाल कानून पि कामा

२०१५ सालदेिख २०६९ साल असोजस म

कािशत

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

यस पि काको इजलाससमेतमा उ रण गनपदा
ु िन नानस
ु ार गनपनछः
ु
सअ बल
ु ेिटन २०७... ... .... १ वा २, पृ ....
(साल) (मिहना)
उदाहरणाथः सअ बुलेिटन २०७२, माघ – २, पृ १

का.िज.द.नं. ३९।०४९।०५०

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

Toll Free Number

१६६०–०१–३३३–५५
वा
इमेल ठे गाना

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

मू य .१५।–

मु कः सव च अदालत, छापाखाना

िवषयसचू ी
.सं.

िवषय

प /िवप

पूण इजलास

परमादेश

9.

१-२

गोिव द साद
1.

देवलाल

पृ

खनाल

िव.

कायालयसमेत
संयु इजलास
2.

3.

4.

२-९
11.

उ ेषण / रामकुमार म लाहसमेत िव. सुरत
परमादेश म लाहसमेत
उ ेषण /

िवणकुमार िसंह िव. जुगली
परमादेश देवीसमेत
गणेश

साह

िव.

ेमराज

13.

िनषेधा ा
गणेश

साह

िव.

14.

िनषेधा ा

रिव बहादुर सुनार िव. िज ला
वन कायालय, डडेलधुरासमेत

उ ेषण /

यामकुमार मगरदैता िव. िज ला
हरी कायालय, सुनसरीका हरी
राजे

धमला िव. िनरबहादुर

िनषेधा ा
इजलास नं. १

15.

रामशङ् कर यादव िव. िज ला
कायालय,

कत य
यान

उ ेषण /
धनुषा,

९-१४

नेपाल सरकार िव. दीपकबाबु
िसलवालसमेत

२०६४/ टेकबहादुर ख ी िव. राजकुमारी
०६५ को तोदी

परमादेश
जनकपुरसमेत
16.

गोमा भ ने िललामाया यौपाने
8.

ा.िल.समेत

दाहाल

उ ेषण / िब दे र कामत िव. भूिमसुधार

िश ा

परमादेश / दीपक काक िव. यित िडि टलरी

िव नाथ

िनषेधा ा

परमादेश कायालय, मोरङ िवराटनगरसमेत
7.

िवजयकुमार मेहता िव. िज ला
हरी कायालय, सुनसरीसमेत

मुखसमेत

साहसमेत
6.

परमादेश

परमादेश

पा डेसमेत
5.

हरी प रसर, हनुमानढोका,
काठमाड समेत

िनषेधा ा
12.

िव. महानगरीय

परमादेश

धानम ी तथा मि प रषद्को
10.

े

िनषेधा ा /

उ ेषण /
िव. िज ला शासन कायालय,

मू य
अिभविृ

परमादेश
च रकोट, दोलखासमेत

कर

i

17.

सरकारी नेपाल सरकार िव. अशोककुमार
कागज िकत यादवसमेत

26.

ठगी
18.

कत य

20.

सुरज राई िव. नेपाल सरकार

27.

मानव

जगतकुमारी ब नेत िव. नेपाल
बेचिबखन सरकार

28.

सातदोबाटो,

लिलतपुरसमेत
इ दु यौपानेसमेत िव. लमजुङ
उ षे ण / िज ला, बेसीसहर गा.िव.स.

29.

िव. नेपाल सरकार

इजलास नं. २

कत य

साद

यान

नेपाल सरकार

नाममा दता
ग रपाउँ
30.

जीउ मा ने िजतबहादुर तामाङसमेत िव.
बे ने नेपाल सरकार

24.

25.

नेपाल सरकार िव. फिण भ ने

यान
यान

फौदबहादुर थपिलया
नेपाल सरकार िव. सुिनल
प रयार

कत य

नेपाल सरकार िव. कमला गोले

कत य

यान

१७-२२

नापी े ता आशबहादुर िल बू िव. सुखमाया
बदर गरी िल बूसमेत
हक कायम

परमादेश

१४-१७

कत य

िव.

िलखत दता राजीव मान धर िव. राधाकृ ण
बदर मान धर

आयुवद िवभाग, टेकु, काठमाड
िव. सुरे साह
के शुन वज काक िव. क पनी

31.

परमादेश /
उ ेषण

23.

आचायसमेत

गरी मेरो

परमादेश समेत (हाल प रवितत लमजुङ
न.पा., लमजुङ)

22.

यान र

इजलास नं. ३

मथुराराम े समेत िव. अिखल
उ षे ण / नेपाल फुटबल सङ् घ ए फा
परमादेश हाउस,

21.

माइली भ ने अकजनी खड् का

चोरी

यान
19.

कत य

रिज ारको कायालय, ि पुरे र,
काठमाड समेत
निवना प त िव. महानगरीय हरी

32.

ब दी
भाग,

िसंहदरबार,

य ीकरण
काठमाड समेत
33.

रकम

दीपकनाथ चािलसे िव. हमनाथ

भराइपाउँ कोइराला

तामाङ

ii

िमलाप

34.

े राय यादवसमेत िव.
बदर दता िभखारी राय भ ने राम नरेश राय
बदर

राम

खी

लागु औषध यामिकशोर

माइली खि नी िव. भौितक
45.

२२-२६

साद

37.

38.

कत य
यान
कत य

का छा भ ने कमल साद तामाङ

39.

जबरज ती
करणी

तथा

िनमाण

46.

उ ेषण / य साद गु ङसमेत िव. नीता
परमादेश गु ङसमेत

47.

अंश दपोट

सरकार
मानबहादुर राई िव. नेपाल
सरकार

यान

योजना
म ालयसमेत

कुशवाहासमेत िव. नेपाल सरकार
जबरज ती निब िमयाँसमेत िव. नेपाल
करणी

उ ेषण /
परमादेश

गाँजा

36.

ह रबहादुर रानाभाट िव. भरत
लगत क ा

यादवसमेत

इजलास नं. ४
35.

44.

दशनलाल चौधरी िव. राधादेवी
चौधरीसमेत

48.

उ ेषण रीतादेवी िव. रामह र साह गोढ
अिधव ा

िव णु साद

िव. नेपाल सरकार
49.

काश पुलामी मगर िव. नेपाल
सरकार

उ ेषण / ितिमि सनासमेत िव. धानम ी
परमादेश तथा

मि प रषद्को

कायालयसमेत
40.

बकसप
बदर

41.

सर वती गु ङ िव. आन दमाया
गु ङ
50.

उ षे ण / रणबहादुर काक िव. िज ला
परमादेश िश ा कायालय, दैलेखसमेत
इजलास नं. ५

42.

अिधव ा

के दार िसंह थापासमेत िव.
51.

यान

उ ेषण /
धानम ी तथा मि प रषद्को
परमादेश
कायालयसमेत

काठमाड समेत
43.

गुरागाई ंसमेत िव. धानम ी
तथा
मि प रषद्को
कायालयसमेत

२६-३७

सुिनल िसंखडा िव. सश हरी
उ षे ण बल, धान कायालय, हलचोक,
कत य

परमादेश

कमल साद

पशुपित भुजसमेत िव. नेपाल
सरकार

52.

iii

उ ेषण / उदयबहादुर िसंह ठकुरी िव.
परमादेश जयबहादुर खड् कासमेत

इजलास नं.७
53.

३७-३९

एकल इजलास

यान मान नेपाल सरकार िव. डगम िसंह
उ ोग

अ जन देवकोटा िव. के ीय
57.

िल बूसमेत

ब दी
य ीकरण

54.

अंश दता

शुभनारायण िसंह िव. ह रनारायण
िसंह था

इजलास नं.८

४२-४३

अनुस धान युरो, महाराजग ज
काठमाड
िवनोद तामाङको हकमा ल मी

58.

३९-४२

ब दी
तामाङ िव. महानगरीय

हरी

य ीकरण
55.

लागु औषध शु बहादुर गु ङसमेत िव. नेपाल
हेरोइन सरकार
कत य

56.

यान /

प रसर, भ पुरसमेत
रत / बेरीत आदेश

अवैध

नेपाल सरकार िव. वनवाली साह
59.

तेलीसमेत

४३

नारायण ितिमि सना िव.

र च दन नेपाल सरकार
ओसारपसार

यान मान
उ ोग

अदालत गितिविध

iv

४४

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - २
यि लाई ितपूित गन िवशेष यव था रा यले गन
पूण इजलास
नस ने भ ने होइन । रट िनवेदक िमित २०४९।८।१६
देिख मा यिमक िश क ततृ ीय ेणीमा अ थायी पमा
मा. या. ी क याण े , मा. या. ी गोपाल िनयिु भई सोही पद र ेणीमा िमित २०६०।८।१
पराजुली र मा. या. ी ओम काश िम , ०७०- देिख थायी िनयिु भई सेवा गरी रहेको भ ने
WS-००४५, परमादेश, गोिव द साद खनाल िव. देिख छ । अ थायी सेवा गरेको सेवा अविध नजोड् दा
धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
आ नो िनविृ भरण पाउने अविध नपु ने हँदा अपाङ् गता
नेपालको अ त रम संिवधान, २०६३ को भएको िवशेष अव थाको कारणले संिवधानको धारा
धारा १३(३) को ितब धा मक वा यांशको आधारमा १३(३) को ितब धा मक वा यांशले यव था गरेको
अदालतले सकारा मक िवभेद हने गरी कानून ारा कुनै सकारा मक िवभेदको नीित अि तयार गरी अ थायी
यव था ग रएकालाई य तो यव था सकारा मक सेवा अविधसमेत गणना गरी िनविृ भरण पाउने
िवभेदको िस ा तअनक
ु ू लको छ वा छै न र यसो गनु अविध पु ने गरी कानूनमा पनु रावलोकनको अपे ा गरी
उपयु ह छ वा हँदैन भनेर याियक प र णको रोहमा रा यसँग माग गन कुरालाई िनवेदकज ता अपाङ् गता
हेन कुरा बे लै हो, तर कानूनमा एउटा समान मापद ड भएका यि ह को हकमा अ वाभािवक भ न निमले
लागू गरेको अव थामा आ नो हकमा मा िवभेदपूण पिन अिहले नै समानताको िस ा तअनक
ु ू लको िश ा
मापद ड नअपनाइएको भनी यसरी समान पमा लागू िनयमावलीको यव थालाई याियक पनु रावलोकन
भइरहेको कानून संिवधानसँग बािझएको भनी आलोचना गरी अ त रम संिवधानको धारा १३(३) अनक
ु ूल
गन िम दैन । संिवधानको उि लिखत यव थाअनस
ु ार नरहेकाले असंवैधािनक रहेको भ न निम ने ।
सकारा मक िवभेद हने ग र िविभ न वग वा े का
कुनै कानून वा य तो कानूनको कुनै
मािनसका िबच कानूनको िविवध र फरक योग हनल
ु ाई भाग वा अंश संिवधानसँग बािझएको छ भनेरमा
अ वाभािवक नमािनए पिन य तो यव था अपनाउने पु दैन । य तो कानून प पले संिवधानसँग
भ ने कुरा रा यले नीित बनाई यव थापन गन कुरा बािझएको पिन देिखनु पछ । बािझँदै नबािझएको
हो । सकारा मक िवभेद हने गरी कानून बनाउने कुरा कानूनलाई याियक पनु रावलोकनको नाममा
रा यको स मतासँग स बि धत कुरा पिन हो । रा यले अनाव यक ह त ेप गरी िनि य तु याउने कुरा पिन
य तो कानून नबनाएको आधारमा समान पमा लागू हँदैन । संिवधानको धारा १३(३) को ितव धा मक
भइरहेको कानूनलाई संिवधान असङ् गत रहेको भ न वा यांशमा रहेको सकारा मक िवभेदको
निम ने ।
अवधारणाअनस
ु ार आफू शारी रक पमा अपाङ् ग
चिलत कानून सबै िश कह को िबचमा रहेको भ ने आधारमा आफूलाई सिु वधा हने िकिसमको
समान पमा लागू रहेको हँदा वयम्मा िवभेदकारी यव था िश ा िनयमावलीको िनयम ११४(ग) र िनयम
देिखँदैन । तर अपाङ् गता भएका यि िवशेषको १२०(१)(क) मा नभएको कारण आफू िनविृ भरण
असिु वधा र अनभु वलाई यानमा राखेर िवशेष पाउने अव थाबाट वि चत हने भएकाले िश ा
व ध ारा िनवेदक ज ता वगका अपाङ् गता भएका िनयमावलीको उ यव था संिवधानसँग बािझएको
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भ ने रट िनवदकको माग दाबी नै िनरथक िकिसमको ितब धा मक वा यांश तथा धारा १८ सँग बािझएको
देिखने ।
भ ने नहनाको साथै रट िनवेदकको माग दाबी नै अ प
िनवेदकज ता अपाङ् गता भएका वगका िकिसमको देिखँदा अ प माग दाबीको आधारमा कुनै
यि को संर ण, सशि करण वा िवकासको लािग आदेश जारी गन निम नेसमेत हँदा ततु रट िनवेदन
कानून ारा िवशेष यव था गनस ने भ ने संवैधािनक खारेज हने ।
यव था भइरहेकामा सो अनक
ु ू लको कानूनी यव था इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
गन बाँक नै रहेको देिख छ । एउटा समान मापद ड क यटु र: रामशरण ितिमि सना
लागू हने गरी कायम रहेको कानूनी यव थालाई इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर १८ गते रोज ५ शभु म् ।
सकारा मक िवभेदको िस ा तबमोिजम िवभदेपूण
नभएको भ ने आधारमा य तो कानूनी यव थालाई
संयु इजलास
संिवधानसँग बािझएको छ भ न निम ने ।
िनवेदक ज ता यि को लािग संिवधानको
१
धारा १३(३) ले रा यलाई िवशेष उपाय गन अनमु ित स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. ी
िदएकै हँदा िनवेदक ज ता यि को संर णको लािग देवे गोपाल े , ०६८-WO-०४१९, उ ेषण
सरकारले िवशेष िनणय गरी वा कानून ारा थप यव था / परमादेश, रामकुमार म लाहसमेत िव. सुरत
गन नस ने पिन देिखँदैन । िनवेदक ज ता वगका म लाहसमेत
यि को िवशेष अव थालाई स बोधन गन िहसाबले
ततु मु ामा लेनदेन मु ाको िबगो (ऋण)
िश ा िनयमावली, २०५९ को िनयम ११४(ग) तथा रकम िवप ी रामसरु त म लाहबाट भराई पाउने ठहरी
िनयम १२०(१)(क) को यव थामा पनु रावलोकन फै सला भएको देिखँदैन । लेनदेन मु ाको फै सलाले यी
हनै नस ने पिन होइन । आफूज ता वगका यि को रट िनवेदकह ले ऋण रकमको िबगो ितनु बझ
ु ाउनु पन
िहतअनक
ु ू लको िवशेष कानूनी यव था रा यले ठह र फै सला भएको देिख छ । फै सला भएपिछ फै सला
नगरेको भ दैमा समान मापद ड अपनाउने गरी लागू काया वयन हनु पदछ र काया वयन गदा फै सलामा
भैरहेको िश ा िनयमावलीको यव था संिवधानसँग उ लेख भएअनस
ु ार नै गनु पदछ भ ने कुरामा िववाद
बािझएको भ न निम ने हनाले िनवेदकको माग दाबीको छै न । फै सला काया वयनको ममा ग रने आदेशउपर
औिच यतािभ वेश गरी कुनै आदेश जारी गन निम ने परेका िनवेदनमा पनु रावेदन अदालतले सो आदेश
हँदा रट िनवेदकले दाबी गरेको िश ा िनयमावली, बेरीतले गरेको छ छै न भ ने कुरामास म आदेश गन
२०५९ को िनयम ११४(ग) तथा िनयम १२०(१)(क) हो । अि तम भएर बसेको फै सलाको हकमा बो ने
को यव था स पूण िश कह को िबचमा समान पले होइन । िनवेदकह ले मु ामा देखाएको मु य िवषय
लागू रहेको यव था हँदा िनवेदकको मागबमोिजम लेनदेन मु ाको िबगो पिन अंिशयारिबच अथात् वादी
िनयम ११४(ग) मा रहेको " थायी" भ ने श द र िनयम ितवादीिबच बराबर भाग लगाउनु पदछ िजिकर
१२०(१)(क) मा रहेको "अ थायी पदमा िनयिु
िलएको देिख छ । वादी िवप ीले अंश नपाउनु पन
भएमा" भ ने वा यांश संिवधानको धारा १३(३) को भ ने कुराको िजिकर िलएको देिखँदैन । अंश मु ामा
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भएको फै सलालाई नै ितकूल भाव पान गरी यिु
िमिसलबाट देिखन आउँदनै । िव ालयको हक भोगको
यु कारण नभई पनु रावेदन अदालतको आदेश ज गाका स ब धमा िव ालयलाई बु दै नबझ
ु ी दईु
तथा िज ला अदालतले फै सला काया वयन गन यि ह का िबचमा चलेको मु ामा िव ालयको हक
िवषय यस अदालतले बदर गद जाने हो भने फै सला जाने गरी भएको िनणयबाट िव ालयले ितवादको
अि तमताको िस ा त र यस अदालतबाट ितपािदत मौका ा गन ाकृितक यायको िस ा तको ितकूल
िस ा तसमेतको िवपरीत भई याय यव थाको रहेको देिखन आयो । िव ालयको हकको ज गाका
थािय वमा बाधा पु ने ।
स ब धमा िव ालयलाई कुनै जानकारी नै निदई भएको
मु य पमा पटकपटक अंश मु ाको फै सला सलाही िज ला अदालतको िमित २०६७।३।२७ को
काया वयन रोक पाउन लेनदेन मु ालाई आधार फै सला र सोलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
बनाएको देिख छ । लेनदेन मु ामा िवप ीलाई ितवादी जनकपरु को िमित २०६८।२।२९ को फै सलाले रट
पिन नबनाएको र िनजबाट िबगो भराउनु नपन ठहरी िनवेदक ी ाथिमक िव ालयको िक.नं. ४० को
भएको फै सला तह तह सदर भएपश्चात् पिन अंश ज गा मािथको हकमा ितकूल असर परी उ फै सला
मु ाको फै सला काया वयन नहँदा यसले यायको कानून तथा यायस मत नदेिखने ।
अनभु ूती हन स दैन । य तो अव थामा अंश मु ाको
िव ालयको तफबाट स जीवकुमार िसंहले
फै सला काया वयन गन कुनै बाधा हने नदेिखने ।
अगावै िक.नं. ४० को ज गाका स ब धमा मल
ु क
ु ऐन,
इजलास अिधकृतः भीमबहादरु िनरौला
अदालती ब दोब तको महलको १० नं. बमोिजम
क यटु रः गीता िघिमरे
लालबाबु ठकुरीसमेत उपर ०६५ सालको दे.नं.
इित संवत् २०७१ साल फागनु १४ गते रोज ५ शभु म् । ८५६, दे.नं. ८५५, फौ.नं. १४८ र फौ.नं. १४९
२
का हकभोग कायम नामसारी दता बदर दता कायम
स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या. चलन, िलखत बदर र जालसाजीसमेतका मु ाह
ी चोले श शेर ज.ब.रा., ०६८-WO-०७६५, सलाही िज ला अदालतमा दायर गरेको र अदालतबाट
उ ेषण / परमादेश, िज ला सलाही हरकठवा गािवस, फै सला भइसके को भ ने छ सो स ब धमा िवचार
वडा नं. ३ ि थत ी ाथिमक िव ालय हरकठवाका गदा िव ालयका तफबाट अ ले मु ा िदएको भएपिन
हकमा अि तयार ा िवणकुमार िसंह िव. जुगली िव ालयको िहतिवपरीत िनणय गनु पूव अदालतले
देवीसमेत
ज गा ख रद गरी िक तासमेत ितरेको स बि धत
हदब दीमा परी जफत भई सिमितको िव ालयलाई बझ
ु ी िनणय गनु पनमा सरोकारवाला
िनणयबमोिजम िव ालयले ा गरेको ज गाका िव ालयलाई बु दै नबझ
ु ी िव ालयको ज गामा भएको
स ब धमा परेको मु ामा िफरादप को पेटबोलीबाट हक जाने गरी ितवादको मौका निदई सलाही िज ला
नै िव ालयको हकको ज गा रहेको देिखएपिछ मु ाको अदालतबाट िमित २०६७।३।२७ मा र पनु रावेदन
कारवाहीको ममा मल
ु क
ु ऐन, अदालती ब दोब तको अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६८।२।२९ मा भएको
महलको १३९ नं. बमोिजम िव ालयलाई बझ
ु ी िनणय फै सलासमेत ाकृितक यायको िस ा त ितकूल
गनपनमा
अदालतले िव ालयलाई बझ
ु
ु ेको स बि धत भई िु टपूण हँदा ती फै सलाह समेत उ ेषणको
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आदेश ारा बदर हने ।
सो ज गाको मोही नामसारी भई िनजको िनिववाद
िक.नं. ४० को ज गा भूिमस ब धी ऐन, हक भोग थािपत हन आइसके को अव था पिन
२०२१ को दफा १५ र भूिमस ब धी िनयम, २०२१ देिखँदनै । यसरी िनवेदकका नाममा नै मोही हक
को िनयम २३(१) को ख ड (क), (ख), (ग) र (घ) थािपत भै िनजको िनिववाद हकभोग हन नसके को
बमोिजम िमित २०२९।१।४ को िनणयले िव ालयको अव थामा िनषेधा ाको आदेश जारी गनपन
ु अव था
नाममा िब िवतरण भएको र िव ालयले मू यबापतको नदेिखने हँदा यी िनवेदकका नाममा िववािदत िक.नं.
पिहलो िक तासमेत ितरेको भूिमसधु ार कायालयको १६३ को ज.िव. ०-५-७१/२ ज गाको िनिववाद हक
े ताबाट देिखँदा िव ालयबाट सोज गाको मू य भोग थािपत भई िनज उ ज गाको मोही कायम
िलन बाँक भए सो मू य िलई िनवेदक ी ाथिमक भैनसके को अव थासमेत देिखएको र िववािदत
िव ालयको नाममा दता नामसारी ग रिदनु भनी ज गाबाट माटो कटान गरी आकाश इँ ा उ ोगलाई
मालपोत कायालय, सलाहीको नाममा परमादेशसमेत िदने आशङ् काको अव था िव मान नदेिखँदा
जारी हने ।
िनवेदन खारेज हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत,
इजलास अिधकृतः िशव साद खनाल
िवराटनगरबाट िमित २०६८।११।२९ भएको आदेश
क यटु रः िवके श गरु ागाई ं
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन
इित संवत् २०७१ साल फागनु १३ गते रोज ४ शभु म् । िजिकर पु न नस ने ।
३
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
उपा याय, ०६९-CI-०१९०, िनषेधा ा, गणेश साह इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् ।
िव. ेमराज पा डेसमेत
४
१
यसमा िक.नं. १६३ को ज.िव. ०-५-७ /२ स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
ज गाको ज गाधनी ेमराज पा डे भएको देिखएकामा उपा याय, ०६९-CI-०१९३, िनषेधा ा, गणेश साह
िनवेदकले िनजलाई समेत िवप ी बनाई ततु िव. िव नाथ साहसमेत
िनवेदन दायर भएकामा िनज ेमराज पा डेका नाममा
िक.नं. १६४ र िक.नं. २८७ का ज गाह
पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट याद तामेल िनवेदकका नाममा नरही मोहीको लगतक ा भैसके को
गन ममा िनजको घर ार प ा नलागी सावजिनक अव था देिखँदा िनवेदकको िनिववाद हक भोग एवम्
सूचना पाटीमा याद टाँिसएकामा िनवेदकलाई िनज माणका अभावमा िनषेधा ा जारी हने अव था रहेन ।
िवप ी ेमराज पा डेको वतन खल
ु ाउन लगाएकामा यसैगरी उ ज गाह मा िनवेदकको हक नै थािपत
िनवेदकले सो वतन खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । नभएको अव थामा िववािदत ज गाको माटो कटान गरी
यी िनवेदकले िववािदत ज गाको मोही नामसारी िहमालय इ ा उ ोगलाई माटो िदन स ने अव थाको
स ब धमा स बि धत भूिमसधु ार कायालयमा िनवेदन आशङ् का स ब धमा थप िववेचना गनु पन अव था
िदई कारवाहीयु अव थामा रहेको छ भनी आ नो नै नरहने हँदा िनवेदकको हक नै थािपत नभई
िनवेदनमा उ लेख गरेको अव था हँदा िनजका नाममा उ िववािदत ज गाको मोही लगत क ा भैसके को
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अव थामा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िमित िनवेदन खारेज हने ठहर्याई भएको आदेश िमलेकै
२०६८।११।२९ मा िनवेदनप खारेज हने ठहर्याई देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदन िजिकर पु न
भएको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । नस ने ।
िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् ।
६
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् ।
५
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ उपा याय, ०६९-CI-०५३६, उ ेषण / परमादेश,
उपा याय, ०६९-CI-०२४९, उ ेषण / परमादेश, रामशङ् कर यादव िव. िज ला िश ा कायालय, धनुषा,
िब दे र कामत िव. भूिमसुधार कायालय, मोरङ जनकपुरसमेत
िवराटनगरसमेत
कानूनमा वैकि पक उपचारको माग रिहरहेको
भूिमसधु ार कायालयबाट िववािदत ज गाको अव थामा यी िनवेदकलाई रट े मा वेश गन
मोही लगत क ा हने गरी िनणय भैसके को अव था अव था पिन रहँदैन । अक तफ यी िनवेदकले यही
रहेको र सो िववािदत ज गाको मोही नामसारीका िवषयका स ब धमा पनु रावेदन अदालत, जनकपरु मा
लािग भूिमसधु ार कायालयमा िनवेदन िदई िनवेदन िनषेधा ायु परमादेशको िनवेदन िदएकोमा उ
कारवाहीयु अव थामा रहेको भनी यी िनवेदकले यस िनवेदनमा भएको आदेशप ात् सो आदेशमा िच
अदालतमा पनु रावेदन गन ममा उ लेख गरेकाले नबझ
ु ेको अव थामा यस अदालतमा पनु रावेदनको
िनजको उ ज गामा मोही हक थािपत भैसके को रोहबाट वेश गरेको अव था पिन देिखँदैन । िनवेदकले
अव था भ ने देिखँदनै । िनवेदकको िविधवत् पमा उ िनवेदनमा भएको आदेशसमेतलाई िवचार गरी
िनजको नाममा मोही हक थािपत नभै सके को पनु ः सोही िवषयमा अक रट िनवेदन िलई पनु रावेदन
अव थामा मोही नामसारीको लािग भूिमसधु ार अदालतमा गएको अव था देिख छ । यसरी कानूनमा
कायालयमा मु ा िदई सो मु ा कारवाहीयु अव थामा वैकि पक उपचारको माग रिहरहेको अव थामा
रहेकाले हकदैयाको अभावमा िनवेदन िजिकरअनस
ु ार िनवेदकलाई रट े बाट उपचार ा हनस ने
उ ेषणयु परमादेशको रट जारी गनु पन अव था अव था पिन नदेिखने हँदा यी पनु रावेदक िश ा
देिखन नआउने हँदा िनवेदकले िववािदत ज गा आ नो िनयमावली, २०५९ मा उि लिखत यव थाबमोिजम
नाममा मोही नामसारी नहँदैको अव थामा सो ज गा िव ालयबाट उ िनयममा उि लिखत ि या
मोही तेरोमेरोमा िववाद भई भूिमसधु ार कायालय, िवपरीत िश क िनयिु गरेको स ब धमा सो बदर
मोरङमा िनवेदन िदई सो िनवेदन िवचाराधीन ग रपाउन स बि धत िज ला कायालय, धनषु ामा उजरु
रहेको अव थामा मोही हक थािपत हनपु ूव नै गन वैकि पक उपचार मागको योग नगरी पनु रावेदन
मोहीको हैिसयतले दाबी गन नपाउने हँदा पनु रावेदन अदालतमा वेश गदमा उपचार ा हन नस ने हँदा
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०६८।१२।१३ मा पनु रावेदन अदालत, जनकपरु बाट िमित २०६९।२।२३
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मा ततु िनवेदन खारेज हने ठहर्याई भएको आदेश देवलाल े िव. महानगरीय हरी प रसर,
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन हनुमानढोका, काठमाड समेत
िजिकर पु न नस ने ।
िवप ीम येका रामकुमार े र सव बहादरु
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
े अदालतबाट िझकाइएको यादमा उपि थत नभए
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
पिन िनजह करारमा उि लिखत बेहोरासमेतबाट
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् । मु ाको प देिखएबाट पिन िनज िवप ीह ले
७
िनवेदकलाई प ाउ गन लगाउनेसमेतका काय गरेका
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ होइनन् भ न सिकने अव था रहँदैन । अक तफ
उपा याय, ०६९-CI-०९९४, उ ेषण / परमादेश, लेनदेनको िववादका स ब धमा फौजदारी पको कसरु
गोमा भ ने िललामाया यौपाने िव. िज ला शासन गरेसरह िनवेदकलाई प ाउ गरी रकम िदलाउने, सो
कायालय, च रकोट, दोलखासमेत
स ब धमा कुनै कागज गराउने ज तो कृितको काय
मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको ११ गन फौजदारी यायको िस ा तसमेतका आधारबाट
नं. तथा सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०४९ पिन िवपरीत हने हँदा िनवेदकलाई प ाउ गनलगायत
ज ता कानूनसमेतबाट िवप ीबाट भएका काम सो स ब धमा अ य कुनै कागज गराउने भ ने
कारवाहीह अ यथा भ न सिकने अव था नरहेका अव था नरहने हँदा पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट
र िनवेदकले िज ला हरी कायालय, दोलखाबाट िमित २०६९।४।१० मा िनवेदकको मागबमोिजम
जाहेरी दरखा त दरिपठ भएकामा सोउपर वैकि पक िवप ीह को नाममा िनषेधा ाको आदेश जारी हने
उपचारको योग नगरी पनु ः पनु रावेदन अदालत, ठहर्याई परमादेशतफ आदेश जारी गनु नपन गरी
पाटनमा िज ला हरी कायालय, दोलखा र िज ला भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
शासन कायालय, दोलखाबाट भएका आदेश बदर इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
गरी पनु ः कानूनबमोिजम कारवाही अगािड बढाउन क यटु र: रामशरण ितिमि सना
परमादेश जारी ग रपाउँ भनी िदएको िनवेदन खारेज इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् ।
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
९
िमित २०६९।२।३१ को आदेश िमलेकै देिखँदा स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
सदर हने ठहछ । िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न उपा याय, ०७०-CI-००५३, परमादेश, िवजयकुमार
नस ने ।
मेहता िव. िज ला हरी कायालय, सुनसरीसमेत
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
अनस
ु धान गन िनकायसमेतबाट हरी
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
ितवेदनमा आधारमा ततु मु ा उठान भई कारवाही
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् । भैरहेको ि थितमा पनु ः सोही िवषयमा िनवेदकले
८
अक िनवेदन िदएकै आधारमा िनवेदन मागबमोिजम
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ परमादेशको आदेश जारी गनपनस
मको अव था
ु
उपा याय,०६९-CI-१२७७, िनषेधा ा / परमादेश, नदेिखने हँदा िज ला हरी कायालय, सनु सरीबाट
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िमित २०६७।७।२४ मा िनवेदकको घरमा बम िनषेधा ा जारी नगरी िनवेदन खारेज हने ठहराएको
रािखएको स ब धमा हरी ितवेदनको आधारमा िमित २०६९।१२।७ को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
उ मु ा उठान भई अनस
ु धानको कारवाही भैरहेको हने ।
अव थामा ततु िवषयमा पनु रावेदन अदालत, इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
िवराटनगरबाट िमित २०६९।५।२५ मा परमादेशको क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
िनवेदन खारेज हने ठहर्याई भएको आदेश िमलेकै इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् ।
देिखँदा सदर हने ।
११
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
क यटु र: िवके श गरु ागाई ं
उपा याय,
०७०-CI-०२९२,
िनषेधा ा,
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् । रिव बहादुर सुनार िव. िज ला वन कायालय,
१०
डडेलधुरासमेत
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
िनषेधा ाको आदेश जारी हनका लािग
उपा याय, ०७०-CI-००६४, परमादेश / िनषेधा ा, िनवेदकले िनवेदनमा उ लेख गरेबमोिजमको ज गा
काठमाड िज ला, जोरपाटी गािवस वाड नं. ६ िनज िनवेदकका नाममा हक हन आएको प िलिखत
जोरपाटीि थत कै लास ेडस ए ड स लायसको माण पेस गनपन
ु ह छ । िनवेदकका नाममा ज गा ा
तफबाट अि तयार ा दीपक काक िव. िचतवन भएको या िनजको हकको ोत भएको कुनै व तिु न
िज ला, भरतपुर नगरपािलका वडा नं. ४ नारायणगढ, आधार माणबेगर िनषेधा ाको आदेश जारी हन
िचतवनमा कारखाना भई काठमाड िज ला काठमाड स दैन । यी िनवेदकले िनवेदनमा उि लिखत िववािदत
महानगरपािलका दरबारमागि थत यित िडि टलरी ा. ज गा आ नो नाममा िनिववाद हक हन आएको भनी
िल.समेत
िनिववाद हक भोग माणको कुनै िलखत पेस नगरेको
पनु रावेदक र यित िडि टलरी ा.िल.िबच अव थामा पनु रावेदन िजिकरबमोिजम िनषेधा ाको
यापा रक कारोबारकै ममा कृिष िवकास बकबाट आदेश जारी हने अव था नरहने हँदा पनु रावेदन
काय स पादन जमानीप जारी भएपिछ सो तोिकएको अदालत, महे नगरबाट िमित २०६९।१२।१२ मा
अविधिभ यित िडि टलरी ा.िल. ले जमानत
ततु िनवेदन खारेज हने ठहर्याई भएको आदेश
बिसिदएको कृिष िवकास बकबाट भु ानी माग गनस ने िमलेकै देिखँदा उ आदेश सदर हने ।
नै हँदा र कृिष िवकास बकले भु ानीस ब धी कारवाही इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
अगािड बढाउन स ने हँदा सोही ममा पनु रावेदक क यटु र: रामशरण ितिमि सना
कै लाश ेडस ए ड स लायसलाई प ाचार गरेको इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् ।
काय करार ऐन, २०५६ को दफा १५ को उपदफा
१२
(१)(२) र (३) िवपरीत नदेिखँदा पनु रावेदन अदालत, स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
िवराटनगरबाट
ततु िववादमा परमादेशयु
उपा याय, ०७०-CI-०२९५, उ ेषण / परमादेश,
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यामकुमार मगरदैता िव. िज ला हरी कायालय, सदर हने ।
सुनसरीका हरी मुखसमेत
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
आफू बहाल रहेको सेवा छाडी औषिध गन क यटु र: रामशरण ितिमि सना
ममा यी पनु रावेदकले आफू कायरत् िनकाय वा इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् ।
अिधकारीलाई औषिध उपचारका ममा डा टरको
१३
स पकमा रहेकाले त स ब धमा जानकारी गराएको स. . या. ी क याण े र मा. या. ी बै नाथ
भनी कुनै िजिकरस म पिन िलन सके को पाइँदैन । उपा याय, ०७०-CI-०७८८, िनषेधा ा, राजे
अक तफ यी पनु रावेदकका नाममा आफू कायरत् धमला िव. िनरबहादुर दाहाल
िनकायमा उपि थत हन िनजको घरदैलामा र
येक नाग रकलाई संिवधान एवम् कानूनको
गोरखाप मा समेत सूचना कािशत गदासमेत िनज अधीनमा रही आ नो स पि को भोग गन, बेचिबखन
उपि थत हन आएको नपाइने ।
गन एवम् आ नो स पि माफत अ य यवसाियक लाभ
हरी सेवा ज तो अित संवेदनशील िविश
ा गनलगायतका अिधकार िनजमा िनिहत रहने र
कृितको सेवामा कायरत् रहेका यी पनु रावेदक सोस ब धी अिधकार संिवधानले समेत यारे टी गरेको
आफूखस
ु ी आफू कायरत् िनकाय छाडी आफूलाई पाइ छ । संिवधान द नाग रकका य ता
तोिकएको िज मेवारी परु ा नगरी लामो समयस म िनजी अिधकारह लाई संिवधान एवम् कानूनको
स पक गरेको अव था देिखँदैन । िनज स पकिविहन प रिधभ दा बािहर गई कोही कसैले य ता सा पि क
भएप ात् िनजलाई खोजतलास गदासमेत फे ला अिधकारमािथ कुनै कारको अङ् कुश लगाउन िम दैन
नपरेको भ नेसमेतको आधारमा िनजलाई सूचनाको र कोही कसैबाट संिवधान एवम् कानूनिवपरीत िनजी
मौका दान गरी सो अविधप ात् अिधकार ा स पि मा ह त ेप गन पिन निम ने ।
िनकाय िज ला हरी कायालय, सनु सरीबाट यी
िनवेदकले आ नो नाममा िनिववाद हक भोग
पनु रावेदकलाई हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम रहेको ज गामा यवसाियक लाभ ा गन उ े यले
८८(ङ) र (झ) को कसरु मा ऐ. िनयम ८४(छ) बमोिजम कानूनबमोिजम िनजले िनवेदनमा उ लेख गरेबमोिजम
भिव यमा सरकारी सेवाको लािग अयो य नठह रने गरी राइस िमल स चालन गनस ने नै हँदा सो राइस िमल
सेवाबाट हटाउने गरी िमित २०६६।१२।३ मा िनणय स चालन गनबाट िवप ीह ले रो न स ने अव था
गरी सो िनणयलाई पनु रावेदन सु ने िनकाय े ीय हरी रहँदैन । जहाँस म िवप ीह ले लघु जलिव तु ्
कायालय, िवराटनगरबाट िमित २०६८।२।११ मा प रयोजना स चालन गनका लािग िविभ न ज गाह
सदर गन गरी भएको िनणयलाई अ यथा मा न िम ने ख रद गरी भवन िनमाण गरेको भ ने िजिकर िलएपिन
नदेिखने हँदा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरबाट िनवेदकको सहमती िवना िनजको ज गामा लघु
िनवेदन मागबमोिजम उ ेषण एवम् परमादेशको आदेश जलिव तु ् प रयोजनाको भवन िनमाणसमेत गनस ने
जारी नगरी ततु िनवेदन खारेज गन गरी भएको िमित अव था रहँदैन । यिद िनवेदककै ज गासमेतमा पन
२०६९।१।४ को आदेश िमलेकै देिखँदा सो आदेश गरी िवप ीह ले लघु जलिव तु ् प रयोजना रा ने हो
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भने िनवेदकसँग सहमित िलई सो प रयोजनाको भवन देिखन नआउने ।
िनमाणसमेत गनस ने नै हँदा िनवेदकको िनिववाद हक
ितवादी दीपकबाबु िसलवाललाई सफाई
भोग वािम वको ज गासमेतमा पन गरी िनवेदकको िदएको निमलेको भ ने स ब धमा वादी प ले
सहमित निलई ह त ेप गनस ने अव था नरहने हँदा पनु रावेदनमा िजिकर िलएको भए पिन वादी प ले सो
िनवेदकको िनिववाद हक भोग रहेको िक.नं. १६०९ िजिकरको भरपद र त ययु माणबाट पिु गराउन
को ज गामा वेश गरी कुनै िकिसमको कायसमेत नगनु सके को िमिसल संल न कुनै माणबाट देिखँदैन भने
गन नलगाउनु भ नेसमेतको िवप ीह का नाममा सहअिभयु रामु ख ीले अदालत एवम् अिधकार ा
िनषेधा ाको आदेश जारी हने ठहर्याई पनु रावेदन अिधकारीसम बयान गदा दीपकबाबल
ु े मतृ कमािथ
अदालत, राजिवराजबाट िमित २०६९।३।२४ मा चोट छोडेको भ न नसके को समेतका आधार
जारी भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
कारणबाट वारदात थलमा उपि थत रहेकै मा
इजलास अिधकृत: कमल साद वाली
आधारमा िनज ितवादी दीपकबाबु िसलवाल ततु
क यटु र: रामशरण ितिम सीना
मु ाको वारदातका कसरु दार रहेछन् भ न िमलेन ।
इित संवत् २०७२ साल असार २९ गते रोज ३ शभु म् ।
य र भरपद माणको अभावमा कसैलाई पिन
फौजदारी अिभयोगमा कसरु दार कायम गन िम दैन ।
इजलास नं. १
अनमु ान र शंकाको भरमा कसै उपर दोष थोपन र दोषी
ठहर गन िम दैन । ितवादी दीपकबाबु िसलवालले
१
मतृ कलाई हात हाली कुटिपट गरेको त य नै िववािदत
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव द कुमार रही माणबाट िनजउपरको कसरु थािपत हन
उपा याय, ०६९-CR-००१४, कत य यान, नेपाल नसके कोबाट िनजलाई कसरु दार कायम नगरी सफाइ
सरकार िव. दीपकबाबु िसलवालसमेत
िदएको सु को सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
कुटिपटमा कुनै घातक िकिसमको जोिखमी पोखराको इ साफलाई अ यथा भ न निम ने ितवादी
हितयारको योग ग रएको भ ने पिन िमिसल संल न कालु भ ने रामु ख ीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी
कुनै माण कागजबाट देिखँदनै । िनज ितवादी कालु महलको १४ नं. बमोिजम १०(दश) वष कै द हने र
भ ने रामु ख ीको अदालतको वत ता पूवकको ितवादी दीपकबाबु िसलवाललाई अिभयोग दाबीबाट
बयानसमेतबाट मतृ कले नै पिहला आफूमािथ गरेको सफाइ िदने ग र सु लमजङ
ु िज ला अदालतबाट
हारको िति या व प आफूले मतृ कलाई िपच भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
सडकमा धके दा मतृ क सडकमा लडेको भनी पोखराको िमित २०६८।११।२२।२ को फै सला
वीकार गरेको अव था देिखँदा िनज ितवादीको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
य तो काय मनसाय े रतको र पूवयोजना मतु ािबक इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
स प न गरेको भ ने नदेिखँदा िनजले गरेको कसरु उपर क यटु र: मि जता ढुंगाना
यानस ब धीको १३(३) आकिषत हने अव था इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभु म् ।
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२
यथ उ ोगले लेखा िस ा तअनु प
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार राखेको क चा पदाथ खपत र उ पादन भएको भनी
उपा याय, ०६८-CR-०४६०, २०६४/०६५ को देखाएको प रमाणलाई पनु रावेदक कायालयले अ यथा
मू य अिभविृ कर, टेकबहादुर ख ी िव. राजकुमारी भ न नसके को र यथ उ ोगको उ पादनको
तोदी
स ब धमा िनधा रत न सअनस
ु ार उ पादन भएको
यथ उ ोगले वा तिवक पमा भएको भ न र ले न नसक यथ उ ोगको ज तै
उ पादनभ दा घटी उ पादन भएको देखाई घटी उ पादन गन अक उ ोगले देखाएको उ पादनको
उ पादन भएजितको हकमा मू य अिभविृ कर प रमाणलाई आधार मानी ितवादीले घटी उ पादन
ितन नपन भनी िलएको िजिकरको ख डन गन भएको भनी देखाएकालाई मा यता निदई सो घिट
स ब धमा उ ोगको वा तिवक उ पादन यित नै हो देखाएको जितलाई पिन उ पादन भएको मानी करयो य
भनी एिकन पमा वादी प ले आधारसिहत पिु गन आयमा समावेश गन ग रएको िववािदत अङ् क रकम
सके को देिखँदनै । यथ उ ोगको ज तै कृित
.१५,४५,८९४।०० (प लाख पतालीस हजार
भएको अक उ ोगले गरेको उ पादनकै अनपु ातमा आठसय चौरान बे) लाई करयो य आयमा समावेश
यथ उ ोगले पिन उ पादन गरेको हनपु छ भनी नहने भनी यसै लगाउको ियनै प िवप भएको
अनमु ानको आधारमा उ पादन प रमाण कायम गन आयकर मु ामा राज व यायािधकरण, िवराटनगरले
िम दैन । वा तिवक उ पादन कित भएको हो त भ ने गरेको िनणय सदर हने भनी आजै यसै इजलासबाट
स ब धमा वा तिवक सबतु माण ततु गरेर देखाउन िनणय भएकाले सो मु ामा ग रएको या या र
स नपु छ । अनमु ानको आधारमा कर िलने कुरा िव ेषणका आधारमा यसरी कायम ग रएको रकममा
करस ब धी िस ा तले िम दैन । यथ उ ोगले लगाइएको मू य अिभविृ कर र ज रवाना लगाउने
वा तिवक उ पादन नदेखाई घटी उ पादन भएको गरी भएको आ त रक राज व कायालय, िवराटनगरको
भ ने देखाएको कुरालाई अक उ ोगको उदाहरण िनणय, अि तम कर िनधारण आदेश तथा आ त रक
देखाई वीकार नगन पनु रावेदकबाट यथ उ ोगले राज व िवभागको शासक य पनु रावलोकनसमेत
उ पादन गरेको माल व तु के कित प रमाणको हो र निमलेको भनी उ टी गरेको राज व यायािधकरण,
सोको कसलाई िब गरेको हो भ ने स ब धमा सो िवराटनगरको फै सला अ यथा नदेिखँदा प रवतन गन
प देिखने य माणले पिु गराउन सके को नपन ।
देिखँदैन । यसको लािग प आधार र माण इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
चािह छ । अनमु ान ग रएको कुराले माणको थान क यटु र: मि जता ढुंगाना
हण गदन । खपत भएको क चा पदाथबाट हनपु न इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभु म् ।
प रमाणभ दा यथाथमा कम उ पादन भएको
§ यसै लगाउको ०६८-CR-०४६१,
देखाएकालाई िव ास नगरी सो घटी उ पादनलाई
२०६४/०६५ को आयकर, टेकबहादुर ख ी
उ पादन भएकै मानी अनमु ािनत प रमाणको िब
िव. राजकुमारी तोदी भएको मु ामा पिन
मू य कायम गन कानूनत: निम ने ।
यसैअनस
ु ार फै सला भएको छ ।
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३
देिखयो । ितवादीह परमान द महतो धानक
ु र
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार छोटेलाल महतोले सु बारा िज ला अदालतबाट
उपा याय, ०६७-CR-०५३१, सरकारी कागज िकत जारी भएको समा ानको यादै गज
ु ारी आफूउपरको
ठगी, नेपाल सरकार िव. अशोककुमार यादवसमेत
अिभयोग दाबीको ख डन गन अवसरसमेतलाई
ितवादी अशोक कुमारको िववािदत ज गाको प र याग गरी यादमा फरार रहेको र यादको
न कली कागजात तयार गनलगायतको कायमा कुनै स ब धमा समेत कतैबाट
नउठेको देिखँदा
संल नता रहेको भ ने माणले पिु हन नसके को र िनजह लाई सजाय गरेको िज ला अदालतको फै सला
ज गा यवसायीले पा र िमक व प िलएको रकमलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, हेट डाको फै सलालाई
ठगी ग रिलएको भनी कुनै सबतु माणबेगर भ न िु टपूण रहेको भ न िमलेन । अदालतले जारी
निम ने हँदा िनजउपरको अिभयोग दाबी थािपत हन गरेको यादमा समेत नआई याय शासनको काममा
सके को नदेिखने ।
अदालतलाई सहयोग गरी आफू िव को आरोपको
ितवादी परमान द महतोले आ नो नाउँमै ख डनसमेत गन कायकोसमेत वे छाले प र याग
नभएको ज गालाई िकत यहोराबाट लालपज
ु ासमेत गन िनज ितवादीह को हकमा ततु पनु रावेदनको
बनाई, मालपोतसमेत ितरी रिसद िलई नभएको रोहमासमेत के ही बोिलरहन नपन ।
कुरालाई भएकोज तो भान हने गरी जाहेरवालालाई
ितवादीह अशोककुमार यादव र हजरत
न कली ज गा ख रद गराउन लागेको भ ने कुरा िमया धोबीलाई मशः ठगी र िकततफ सजाय गरेको
सहअिभयु ह अशोककुमार र हजरतिमया धोबफको हदस मको सु को फै सला उ टी गरी िनजह लाई
बयानबाट समेत खल
ु ेको देिख छ । सो कायको लािग सफाई िदएको र ितवादीह परमान द महतो धानक
ु
लेखनदास छोटेलाल महतो धानक
ु ले ितवादी र छोटेलाल महतो धानक
ु लाई सु ले िकत कागजको
परमान दलाई पूण पमा सहयोग गरेको देिखन ७ नं. अनस
ु ार सजाय गरी िनजह बाट िबगोसमेत
आउँछ । मालपोत कायालयको े ताबाट िववािदत जाहेरवालालाई भराइिदने र ऐ.को १२ नं. अनस
ु ार थप
ज गा ज गाधिन रतनलाल सङ् घईको नाममा िनजह लाई जनही एक वष कै दसमेत गन ठहर्याएको
यथावत् पमा रहेकोसमेतबाट ितवादीह को काय हदस मको सु को सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
कानूनिवपरीतको भ ने देिखन आउने ।
हेट डाको िमित २०६५।३।२१ को फै सला िमलेकै
अकको नाममा रहेको ज गालाई मेरो हो देिखँदा सदर हने ।
भनी िब िवतरण गन तारत यता िमलाउँदै िहँड्ने इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
कायले ितवादीको बेइमानीपूण यवहारको प सँगै क यटु र: मि जता ढुंगाना
मािणत भएको देिख छ । ितवादी परमान दको इित संवत् २०७१ साल मङ् िसर २३ गते रोज ३ शभु म् ।
नाउँको ज गा ह यो भने मालपोत कायालयमा ज गा
४
पास गन गएकामा िववािदत ज गा अकको नाउँमा मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
रहेको थाहा भएपिछ भा न नपनमा भागेको देिखएबाट िम , ०६७-CR-१०६९४, कत य यान, सुरज राई
िनज ितवादीह ले दाबीको कसरु गरेकै भ ने िव. नेपाल सरकार
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मतृ कको घाँटीमा हातले िथिचसके पिछ पिन िथिचरहेको र हातले मा िथ दा नमरेको भ ने
मतृ क मरे नमरेको स ब धमा सतकतापूवक िवचार गरी लािग फे री मतृ ककै सलले घाँटीमा कसी मारेको
नमरेको हो िक ज तो लािग अ तमा मतृ ककै सलले अव थाबाट ितवादीले घटाएको अपराधको
घाँटीमा कसी मारेको अव था देिखएकाले अ.बं. १८८ गि भरतामा गणु ा मक पले विृ भएको देिखँदा सो
नं. बमोिजम ितवादीलाई सजायमा रयायत िदँदा अव थालाई म यनजर रा दा मल
ु क
ु ऐन, अ.ब.
फौजदारी याय िस ा तकै िवपरीत हन जाने ।
१८८ नं. बमोिजम कम सजाय गन गरी ितवादीलाई
वारदातको कृिततफ िवचारै नगरी कै द सजायमा रयायत िदने गरी पनु रावेदन अदालतले
ितवादीलाई ठहर भएको सजाय घटाउन िम ने य गरेको रायलाई फौजदारी कानून एवम् यस
विववेक य अिधकार यायकतालाई ह छ भ ने अ.बं. िवषयमा यस अदालतबाट िवकिसत भइरहेका
१८८ नं. को कानूनी यव थाको मकसद होइन । अ.बं. याियक िस ा तसमेतबाट मनािसब भ न निम ने
१८८ नं. को योग गन स ब धमा यायकता होिसयार हँदा सो राय समथन हँदनै । ितवादीलाई मल
ु क
ु
हनैपछ । भावनामा आधा रत भएर नभई घटनाको ऐन, यानस ब धी महलको १३(३) नं. बमोिजम
िव ेषणबाट सजाय घटाउन िम ने निम नेतफ सव वसिहत ज म कै दको पूरै सजाय हने ।
यायकता िन कषमा पु न ज री ह छ । सजाय घटाउन इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
िम ने पया आधारिवना नै ितवादीलाई कम सजाय क यटु र : रामशरण ितिमि सना
तो न िम दैन । आफूलाई ेममा धोका िदनेलाई इित संवत् २०७१ साल माघ १२ गते रोज २ शभु म् ।
नमारी नछोड् ने भ ने िन कषमा पगु ी ितवादीले पूरा
५
होस हवासकासाथ मतृ कलाई मारेको अव था हँदा मा. या. ी क याण े र मा. या. ी ओम काश
ितवादीले अ.बं. १८८ नं. बमोिजमको सिु वधा ा िम , ०६७-CR-१२९४, मानव बेचिबखन,
गन स दैन । ितवादी आफै ँ पिन हरीको भूिमकामा जगतकुमारी ब नेत िव. नेपाल सरकार
रहेको देिखएको र य तो जनताको जीउ यानको
कसरु बाट ब ने उ े यले ितवादी प बाट
सरु ा गन भूिमकामा रहेको यि बाटै कसैको यान आिथक लोभनलगायतका िविभ न हतक डा योग
िलने काम ह छ भने य तो कसरु दारलाई सजाय गन गरी जाहेरवालीलाई ितकूल हने गरी अदालतमा
कुरामा झन् बढी संवेदनशील हनपु न ।
बकप गन लगाइएको हन स ने कुरालाई मानव
मतृ कलाई मादा ितवादीको ि याकलापको बेचिबखन ज तो सङ् गिठत अपराधको कोटीमा
िव ेषण गदा मतृ कको कारणले मानिसक पमा पन अपराधको स दभमा कुनै नौलो कुरा मा नु पन
ितवादी उ ेिजत भई यसैबाट मानिसक संयमता हँदैन । सङ् गिठत अपराधको स चालन िनकै
गमु ाई त कालै के ही गदा मतृ कको यान गु न गएको उ च तरको योजना मतु ािबक हने गदछ । य तो
भ ने पिन ततु मु ाको वारदातको प रि थितबाट उ च तरको योजना ारा आपरािधक ि याकलाप
देिखँदैन । मतृ क आफूसँग जान नमानेको कारण स चालन गनह ले अपराधबाट पीिडत भएकालाई
आफूलाई ेममा धोका िदएक ले नमारी नछोड् ने िविभ न त रका अपनाई आ नो अनक
ु ू लको अिभ यि
िन कषमा पगु ेरै पिहला मतृ कको घाँटीमा हातले िदने अव थास म पिन परु याएका
हनस ने ।
्
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वैदेिशक रोजगारीमा मािनस पठाउनको लािग मथुराराम े समेत िव. अिखल नेपाल फुटबल सङ् घ
य तो यवसाय गनले कानूनबमोिजमको आिधका रक ए फा हाउस, सातदोबाटो, लिलतपुरसमेत
िनकायबाट इजाजतप समेत ा गरेको हनु पनमा
गैरसरकारी
सं थाबाट
बनाइएको
ितवादीले आफू वैदिे शक रोजगारको इजाजत ा िवधानअ तगतको हक अिधकारमा आघात पगु ेकाले
यवसायी हँ भ ने माणसमेत िदन नसके कोबाट उपचार िदलाई पाउँ भ ने िववादको समाधान यस
िनज ितवादी वैदेिशक रोजगारको काम गन यि
अदालतको असाधारण अिधकार े को योगबाट
हन् भनेर मा न पिन िमलेन । िनजले जाहेरवालीलाई हन स ै न । हक हनन् भएको भनी उपचार मा न
िवदेश पठाउनको लािग पासपोट बनाई िदने लोभन आएको स बि धत िवधानलाई नेपाल कानूनको
देखाई झु ा कुरा गरी बेचिबखनको योजना बनाउँदै सङ् ा िदन निम ने भएको भ ने कुराको स दभमा
गरेको र सोही अव थामा प ाउ परेको देिखँदा िनजको बहृ त् या या भई रट िनवेदन खारेज हने भनी यस
योजनाको पिु भएको देिखएबाट िनज ितवादी अदालतबाट डा. सोम साद पडु ासैनी िव नेपाल
जगतकुमारी ब नेतलाई मानव बेच िबखन तथा ओसार प रवार िनयोजन सङ् घसमेत भएको उ ेषणसमेत
पसारतफको उ ोग गरेको ठहर्याई सजाय गरेको िवषयको रट िनवेदनमा कानूनी िस ा त ितपादन
सु को सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको भई ने.का.प. २०५२, िन.नं. ५०७८, अङ् क ४ मा
फै सलालाई अ यथा भ न निम ने ।
निजर कािशत भएको देिख छ । अत: उि लिखत
ितवादीह महमद अिल र जगतकुमारी निजरका साथै अिखल नेपाल फुटबल सङ् घको िवधान
ब नेतलाई मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार नेपाल कानूनको अङ् ग नभएकाले य तो िवधानको
(िनय ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ)(१) िवषयमा वेश गरी वैधता जाँच गरी उपचार िदन यस
को कसरु भएकामा सो कसरु स प न हन नपाई अदालतको असाधारण अिधकार े हण गन निम ने
उ ोगस मको काय भएको अव था हँदा ऐ. ऐनको भएकाले रट िनवेदन खारेज हने ।
दफा १५(१)(ज) बमोिजम जनही ५(पाँच) वष कै द र इजलास अिधकृत: बाबरु ाम सवु ेदी
. २५०००।- (पि चस हजार पैयाँ) ज रवाना गन क यटु र: रामशरण ितिमि सना
गरेको सु क चनपरु िज ला अदालतको फै सला इित संवत् २०७२ साल असार १ गते रोज ३ शभु म् ।
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, महे नगरको िमित
७
२०६६।११।५।४ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल
हने ।
े , ०६८-WO-०१५५, उ ेषण / परमादेश, इ दु
इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
यौपानेसमेत िव. लमजुङ िज ला, बेसीसहर गा.िव.स.
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
समेत (हाल प रवितत लमजुङ न.पा., लमजुङ)
इित संवत् २०७१ साल माघ १२ गते रोज २ शभु म् ।
सावजिनक धारा, कुवा, पोखरी, पँधेरो आिद
६
भ क िब ी नो सान हन लागेको हो भने य तो
मा. या. ी क याण े र मा. या. ी देवे गोपाल िवषयमा थानीय शासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६)
े , ०६६-WO-००७६, उ ेषण / परमादेश, अ तगत यव था गन सिकने नै देिख छ । गा.िव.स.लाई
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कुलो िमचे भ काएको मु ा हण गरी िनणय गनस ने बकप समेतका कागज माणबाट ततु वारदातमा
अिधकार हने भनी रट िनवेदकह ले िनवेदनमा िनजह समेतको संल नता रहे भएको देिखन आएकाले
प कानूनी आधार खल
ु ाउन सके को अव था पिन िनजह को पनु रावेदन िजिकर िव ासलायक भएको
देिखँदैन । कुलो पानीको संर णमा को
िलएर भनी मा न निम ने ।
ततु िनवेदन आएको नभई िनजी िववादको िवषयलाई
ततु वारदातमा पीिडतलाई बेचिबखन
िलएर आएको देिख छ । िनता त िनजी वाथ वा गन कायको मु य योजनाकार गणेश तामाङ रहेको
िववादलाई सावजिनक ोत संर णको प िदई भ ने र सो कायमा यी पनु रावेदक ितवादीह ले
िनवेदकह सव च अदालतको असाधारण अिधकार समेत प रप च िमलाउने, सहयोग परु याउने
ज ता
्
े ािधकारिभ वेश गदमा य तो िवषयलाई हण काय गरेको पनु रावेदक ितवादीह को बयान
गरी उपचार िदन सिकने अव था रहँदैन । माण बझ
ु ी कागज र घटना िववरण कागज गन माइती नेपालक
याय िन पण गनपन
ु िववाद त हक दािय वको कमचारी शा ता ब नेतको कागज माणबाट पिु
िवषयमा असाधारण अिधकार े आकृ हन पिन हन आएकाले पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सला
नस ने हँदा सावजिनक ोत संर णको नाउँमा सो हदस म िमलेको देिखन नआउने हँदा पनु रावेदक
सव च अदालतको असाधारण अिधकार े अ तगत ितवादीह लाई जीउ मा ने बे ने काय िनय ण
मु ा िलई िनजी िववादको िवषयमा याय िन पण गन ऐन, २०४३ को दफा ४(क) को कसरु मा ऐ. ऐनको
नसिकने भएकाले रट िनवेदकह को मागबमोिजमको दफा ८(१) बमोिजम १० वष कै द सजाय हने ठहर
आदेश जारी हन स दैन । ततु रट िनवेदन खारेज गरेको सु िज ला अदालतको फै सला सदर गरेको
हने ।
पनु रावेदन अदालत, इलामको िमित २०६७/२/९ को
इजलास अिधकृतः बाबरु ाम सवु ेदी
फै सला के ही उ टी ह छ । पनु रावेदक ितवादीह ले
क यटु र: रामशरण ितिमि सना
उ ऐनको दफा ४(घ) बमोिजमको कसरु अपराध
इित संवत् २०७१ साल माघ २० गते रोज ३ शभु म् । गरेको देिखएकाले सोही ऐनको दफा ८(४) बमोिजम
जनही ५ वषस म कै द हने ।
इजलास नं. २
इजलास अिधकृत: िदलीपराज प त
क यटु र: क पना बत ला
१
इित संवत् २०७२ साल साउन २५ गते रोज २ शभु म् ।
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी गोपाल
२
पराजल
ु ी, ०६७-CR-०३९०, जीउ मा ने बे ने, मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी
िजतबहादुर तामाङसमेत िव. नेपाल सरकार
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-०००२, कत य
पनु रावेदक
ितवादीह ले
वयम् यान, नेपाल सरकार िव. फिण भ ने फौदबहादुर
अदालतमा उपि थत भई िनजह को कसरु अपराधमा थपिलया
रहेको भूिमका र संल नता स ब धमा गरेको सािबती
ततु िववादमा ितवादीले रामे री
बयान, मौकामा कागज गन शा ता ब नेतले गरेको थपिलया र राजे साद थपिलयासमेतले यानमारा
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भ ने गरेको र सोिदन िबहान पिन िनजह ले कुरा थाहा नपाउनु वाभािवक हनस छ । कुनै पिन
ितवादीलाई यानमारा भनेको िवषयमा िववाद उठी यि को शरीरमा घाउ चोटपटक ला नक
ु ो अित र
सु मा भनाभन र वादिववाद भई पिछ सोही रसको घाँटी कािटएको अव थामा भेिटनु सामा य अव था
आवेगमा लाठीले कुटिपट गरेको भ ने देिख छ । होइन । यो िवषम प रि थित हो । ितवादीले ती
यस कुरालाई ितवादीले अ यथा भ न सके को अप रिचत यि लाई खक
ु ु री हार गरेको होइन भनी
देिखँदैन । यसरी घटना थलमा बरामद भएको लाठी इ कारी रहे पिन िमिसल संल न माणह ले घटना,
ितवादीले सनाखत गरेको, मौकामा कागज गन घटनाको अव था, एकआपसमा भएको झगडा, झगडा
मािनसह ले िव सनीय पमा घटनाको पिु हने भएको समय र घटनाको कृितलाई यथे िच ण
गरी लेखाइ िदएकोसमेतको अव थाबाट दगु ाल मी गदछ भने इ कारी बयान माण मू याङ् कनको रोहमा
थपिलयाको ितवादी फौदबहादरु थपिलयाले हार खि डत ह छ । आफूले गरेको बयान खि डत भएको
गरेको लाठीको चोटबाट घाइते भई ओम अ पतालमा अव थामा यसको प रणाम य तो बयान गन यि
उपचार गदागदको ममा िमित २०६५।१२।२८ गते कसरु दार हने कुरामा अ यथा नहने हँदा पनु रावेदन
मृ यु भएको त य शङ् कारिहत पमा पिु हन आएबाट अदालत, पाटनको फै सला त यगत पमा अ यथा
पनु रावेदन अदालत, पाटनले ितवादी फौदबहादरु देिखन नआउने हँदा ितवादी सिु नल प रयारलाई
थपिलयालाई सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय
फै सलामा अ यथा नदेिखने हँदा का ेपला चोक (१) नं. को कसरु मा सोही न बरबमोिजम सव वसिहत
िज ला अदालतले ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको सजाय हने गरी काठमाड िज ला
ज मकै द हने ठहर्याई गरेको फै सला सदर गन गरेको अदालतबाट िमित २०६७।४।२७ मा भएको फै सला
पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।१।२४ सदर गन ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, पाटनको
को फै सला िमलेकै देिखँदा साधकको रोहमा सदर हने । िमित २०६९।३।२० को फै सला िमलेकै देिखँदा
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
साधकको रोहमा सदर हने ।
क यटु र: गीता िघिमरे
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
इित संवत् २०७२ साल भदौ ११ गते रोज ६ शभु म् । क यटु र: गीता िघिमरे
३
इित संवत् २०७२ साल भदौ ११ गते रोज ६ शभु म् ।
मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी
४
गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-RC-०११३, कत य मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी
यान, नेपाल सरकार िव. सुिनल प रयार
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-०१२३, कत य
वारदात ितवादी गाँजा र र सीको नशामा यान, नेपाल सरकार िव. कमला गोले तामाङ
ल भएको अव थामा रातको ११.०० बजे भएको
कानूनको सिु वधा उपयोग गदा कानून ारा
छ । गाँजा र र सीको नशामा ल भएका ितवादीले िनधा रत सीमािभ रहनु पदछ । मिहलालाई यान
आफूले को कसकसलाई खक
ु ु री हार गरेको भ ने मारेको कसरु नला न जु मीले मिहलालाई जबरज ती
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करणी गन मनसाय िलई उ ोग गरी हातपात, नदेिखँदा सो हदस म बदर भई ितवादीलाई १२ वष
छे कथनु , बाँध, छाँद इ यािद जोरजल
ु मु गन लागेको कै द सजाय हने ।
हनपु छ । यस बखत मिहलाले जु मीको प जाबाट इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
उ क भागी आ नो धम बचाउन कराई हारगहु ार वा क यटु र: गीता िघिमरे
म त मागेको हनपु छ । हारगहु ार वा म त मा दा पिन सो इित संवत् २०७२ साल भदौ ११ गते रोज ६ शभु म् ।
नपाएको अव था परी जु मीबाट आ नो सित व न
५
हनेस मको डर ासमा परी सित व बचाउन आ नो मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी
अ कल बकतले यान मान मिहलाले आ मर ाको गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०९०८, कत य
सिु वधा पाई कसरु बाट उ मिु पाउने अव था आउने । यान र चोरी, माइली भ ने अकजनी खड् का िव.
ितवादीले आ नो सती व जोगाउन खोजेको नेपाल सरकार
भए हार गहु ार गदासमेत मतृ कको प जाबाट उ कन
ितवादीले वारदातको िदन घ साघ सी र
स ने अव थाको िव मानता ह यो । तर ितवादीले हँिसया खोसाखोसको ममा मतृ कको शरीरमा य त
हारगहु ार के ही नगरी पूव रसइिब िलई खक
ु ु रीले शरीरका चोटपटक ला ने गरी धा रलो हितयार खक
ु ु रीले हार
िविभ न भागमा पटकपटक हार गरी कत य गरेको गरेको अव था देिख छ । उ कुरा मतृ कको टाउको,
देिखए तापिन मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. को कानूनी गधन, हात, गोडा, कानलगायत शरीरका िविभ न
यव थाको स दभमा वारदात घटेको कारणसमेतलाई भागमा कािटएका चोटह रहेको भ ने लास जाँच
मनन् गदा ितवादीलाई ५ वषमा कै द सजाय गदा धेरै कृित मचु ु काबाट समिथत हन आएको छ । मतृ क र
कम सजाय हने र पूरै सजाय गदा चक पन अव था हँदा ितवादीिबच परु ानो इिब रहेको भ ने कुरा सहअिभयु
पनु रावेदन अदालत, पाटनको ५ वषमा कै द सजाय रामबहादरु खड् काको बयानसमेतबाट देिखन आएको
हने भनी घटी सजाय गन रायसँग पूणत: सहमत हन छ । रसइिबले मनसाय े रत भई योजना बनाई खक
ु ु रीले
सिकएन । अपराधको प रि थित, ितवादीको ीमान् पटकपटक हार गरी कत य गरी मारेको वारदातमा
घरबािहर भई घरमा सानासाना छोराछोरी रहेका र आवेश े रत ह या भनी कम सजाय गन अव था
उनीह को पालनपोषण, याहार सस
ु ार ितवादीले नहने हँदा दोलखा िज ला अदालतले ितवादीलाई
गनपन
ु याियक ि यालाई सहयोग गरेको कुरालाई सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याई गरेको फै सला
म येनजर राखी िवचार गदा िनज ितवादीलाई अ.बं. सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
१८८ नं. बमोिजम १२ वष कै द सजाय गन मनािसब २०६८।१।१४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
देिखने हँदा ितवादीलाई सव वसिहत ज मकै दको ठहछ । पनु रावेिदका ितवादीको पनु रावेदन िजिकर
सजाय हने गरी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित पु न नस ने ।
२०६९।१२।२७ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
साधकको रोहमा सदर हने ठहछ । पनु रावेदन अदालत, क यटु र: गीता िघिमरे
पाटनले ितवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोिजम पाँच इित संवत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभु म् ।
वष कै द सजाय हने भनी य रायको हदस म िमलेको
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मा. या. ी िगरीश च लाल र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-१३४१,
१३४२, कत य यान,
साद आचाय िव. नेपाल
सरकार, भरत शाहसमेत िव. नेपाल सरकार
ितवादी
साद आचाय िखमा शाहको
घरमा आउने जाने ममा उनीह िबच अनैितक
यौन स ब ध रहेको शङ् कामा गाउँलेह ले िमित
२०६६।९।९ मा िखमा शाहको कोठामा थुनी छोडेको र
ितवादीह को उ कुरा मतृ कलाई नरा ो लागी िखमा
शाहलाई य तो नगन स झाउँदासमेत नस झी मतृ कले
उनीह को सो कुरा अ य भ नस ने शङ् काले पिन
कत य गरेको हनस छ भ ने त य मौकामा कागज गनले
य गरेको देिख छ । उपयु बमोिजम ितवादीह
र मतृ क देवी शाहिबचको आपसी स ब ध असामा य
रहेको समयमा भएको देवी शाहको मृ यु स ब धमा
मौकामा कागज गनले मतृ कको मृ यु कत यबाट
भएकामा िव ास ला छ भनेको, लास जाँच मचु ु कामा
मतृ कको शा र रक अव था अ वाभािवक देिखनु र शव
परी ण ितवेदनमा अ ाकृितक झु ड् याइएको कारण
मतृ कको मृ यु भएको भ ने यहोरालाई िवशाल शाहको
भनाइबाट िव ासनीय पमा पिु भई ितवादीह को
संल नता देिखँदा पनु रावेदन अदालतको फै सला
अ यथा देिखन नआउने हँदा यठु ान िज ला
अदालतले ितवादीह लाई ज मकै द हने ठहर्याई
गरेको फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
तल
ु सीपरु को िमित २०६८।८।१२ को फै सला िमलेकै
देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीह को
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
क यटु र: गीता िघिमरे
इित संवत् २०७२ साल भदौ ६ गते रोज १ शभु म् ।

इजलास नं. ३
१
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
पराजुली, ०६५-CI-०६५७, िलखत दता बदर,
राजीव मान धर िव. राधाकृ ण मान धर
मल
ु क
ु ऐन, दानबकसको महलको १ नं. मा
आ नो हक पु ने स पि दान वा बकस ग रिदन ह छ
भ ने कानूनी यव था रहेको छ । यसरी दान बकसको
१ नं. ले आ नो हक पु ने स पि दान बकस गन पाउने
कानूनी यव थाअनस
ु ार यी पनु रावेदक ितवादीका
दाताले आ नो अंश हकको के ही ज गा र घर
शेषपिछको बकसप ग रिदएको काय कानूनबमोिजम
नै देिखन आयो । आ नो हक पु ने स पि आफूखस
ु
गन पाउने नै हँदा आ नो स पि शेषपिछको बकस
गरी िदएकामा िच नबु ने प ले दान बकसको
महलको ५ नं. बमोिजम हद यादिभ ै उजरु ी गनु पनमा
सो यादिभ उजरु नगरी हद याद नाघी उजरु ी दता
भएको देिखएको छ । शेषपिछको बकसप िदने वादीक
आमा मथुरादेवीको मृ यु िमित २०५९।६।९ मा भएको
भ ने िमिसलबाट देिखएकाले िनजको मृ यपु िछ नै उ
शेषपिछको बकसप को िलखत ि याशील हने भई
सोही िमितबाट उ बकसप िलखतको स पि मा
पाउने यी पनु रावेदक ितवादी राजीव मान धरको
हक पगु ी सके को र भोगचलन भएको मा नु पन हनाले
हक पगु ेको िमितबाट २ वषिभ वादीको ततु नालेस
नपरी िनजले दा.खा. दता गराएको िमितलाई आधार
मानी िमित २०६१।१०।५ मा िफराद िदएको देिखँदा
दान बकसको महलको ५ नं. बमोिजम पाउनेको हक
पगु ेको िमितले २ वषपिछ हद याद नाघी िफराद दता
भएको देिखन आएकाले वादी दाबीबमोिजम आधा
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ज गा र घरको शेषपिछको बकसप बदर हने भनी वादीको हकमा एउटै प रणाम हन आउने हँदा ततु
पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेको देिखन मु ामा दईु अदालतह को फै सलामा घोषणा मक पमा
नआउने हँदा शेषपिछको बकसप िदने वादीक आमा िभ नता देिखए तापिन ताि वक असर के ही परेको छ
मथुरादेवीको मृ यु िमित २०५९।६।९ मा भएकामा भ न सिकने अव था नभएबाट याय शासन ऐन,
िनजको मृ यपु िछ नै उ शेषपिछको बकसप को २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ बमोिजम मु ा
िलखत ि याशील हने भई सोही िमितबाट उ बकसप दोहर्याई पाउँ भनी िनवेदन िलई आउनु पनमा याय
िलखतको स पि मा पाउने राजीव मान धरको हक शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोिजम
पिु गसके को र भोगचलन भएको मा नु पन हनाले हक यस अदालतमा पनु रावेदन दता हन आएको देिखँदा
पगु ेको िमितबाट २ वषिभ वादीको ततु नालेस पनु रावेदन अदालत, इलामको फै सलाउपर पनु रावेदन
नपरी िनजले दा.खा. दता गराएको िमितलाई आधार ला न नस ने हँदा ततु मु ा खारेज हने ठहछ । यी
मानी िफराद िदएको देिखँदा दान बकसको महलको ५ पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
नं. बमोिजम पाउनेको हक पगु ेको िमितले २ वषपिछ इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
हद याद नाघी िफराद दता भएको देिखन आएकाले क यटु र: गीता िघिमरे
वादी दाबीबमोिजम आधा ज गा र घरको शेषपिछको इित संवत् २०७१ साल चैत ९ गते रोज २ शभु म् ।
बकसप बदर हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
३
हेट डाको िमित २०६५।५।९ को फै सला निमलेकाले मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
उ टी हने ।
पराजल
ु ी, ०६८-CI-०३९०, परमादेश, आयुवद
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
िवभाग, टेकु, काठमाड िव. सुरे साह
क यटु र: मि जता ढुंगाना
ितवादी रट िनवेदकको लोक सेवा आयोगको
इित संवत् २०७२ साल चैत ९ गते रोज २ शभु म् ।
ि या पूरा गरी िनयु भएका वा बढुवा भएको भ ने
२
माग दाबी नभई अिधकृत छै ठ तहबाट अिधकृत
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल सातौ ँ तहमा तर विृ भएअनस
ु ारको पदनामका
पराजुली, ०६६-CI-०९३३, नापी े ता बदर गरी लािग िनवेदन परेकामा तर विृ भइसके पिछ सो
हक कायम गरी मेरो नाममा दता ग रपाउँ, आशबहादुर तहअनस
ु ारको पदनामको लािग उपचार खो न पाउने
िल बू िव. सुखमाया िल बूसमेत
अिधकार रट िनवेदकलाई हँदैन, छै न भनी भ न
खारेज गनपन
ु िफरादप खारेज नगरी िम दैन । य िप तर विृ र लोक सेवा आयोगको
वादी दाबी नपु ने ठहर्याई भएको िज ला अदालतले ि या पूरा गरी िनयिु भएका कमचारीह िबच
गरेको फै सला िमलेको नदेिखँदा सो हदस म उ टी फरक ि थित नै हँदैन भनी या या गनसमेत िम ने
गरी पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर खारेज नदेिखने ।
हने ठहछ भनी फै सला भएको देिखएकाले मु ाको
ितवादी रट िनवेदकले तर विृ भएपिछ
प रणामिवनाको मु ा, मु ाको लािग हन नस ने हदा पिन सािबकको पदले गनपन
ु सेवा नै गनपन
ु देिखए
वादी दाबी पु न नस ने र खारेज भ ने दवु ै फै सलाबाट पिन सातौ ँ तहमा तरविृ गरी प समेत िदएको भ ने
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िमिसलसंल न आयवु द िवभागले िमित २०६४।४।२८ क पनीको ब धप , िनयमावली र क पनी ऐनलाई
मा रट िनवेदकलाई िदएको प को ितिलिपबाट मा नु क पनीको दािय विभ पदछ । क पनी
देिखएको हँदा यसरी तर विृ गरी प िदइसके पिछ रिज ारको कायालयले क पनीह को रिज ारको
तर विृ र बढुवा िभ न भएकाले सातौ ँ तहका लािग कायालयको काय गन गरी क पनी ऐन, २०६३ को
ग रएको तर विृ बाट ा हने पदनाम िदन िम दैन दफा २ को प रभाषामा यव था ग रएको छ । हरेक
भनी सो तहका लािग कानून ारा तोिकएको पदनाम क पनीले रिज ारको कायालयमा अिनवाय पमा
िदई कानूनबमोिजम पद थापन गन दािय वबाट पेस गनपन
ु कागजात, कायालयले माग गरेका कागजात
पनु रावेदकले पि छन िम नेसमेत हँदनै । ितवादी र िववरण समयमा नबझ
ु ाएमा कानूनअनस
ु ार ज रवाना
रट िनवेदकले कानूनबमोिजम सातौ ँ तहका लािग िनधारण गन क पनी रिज ारको कायालयलाई
तोिकएको पदनामस म पाउने नै देिखने ।
कानूनले अि तयार िदएको नै पाइयो । क पनी ऐन,
आयवु द िचिक सकको पदनाम कानूनले २०६३ को दफा ८१ अनस
ु ार स बि धत क पनीले
आयवु द समूहको आठौ ँतहको लािग तोिकएको पदनाम कुनकुन िववरण नबझ
ु ाउने क पनीलाई के कित
भएको भ ने देिखएको हँदा सोअनस
ु ारको पदनाम ज रवाना गन भ ने स ब धमा क पनी ऐनमा प
िदई पद थापन गन िम दैन । नेपाल वा य सेवा यव था ग रएको र िनज िनवेदक क पनीले दाबी
िनयमावली, २०५५ को अनस
ु ूची ३ मा आयवु द िलएज तो सबै िववरणको हकमा एकमु ज रवाना
समूहको सातौ ँ तहको लािग मसङ् या २५ मा लगाउँदा कुनै क पनी एउटा िववरण नबझ
ु ाउने र सबै
व र आयवु द किवराज भनी पदनाम तोके को हँदा िववरण नबझ
ु ाउनेले एउटै र समान रकमको ज रवाना
ितवादी रट िनवेदकलाई सोअनस
ु ार व र आयवु द ितनु बझ
ु ाउनु पन, दफा ८१ को िविभ न उपदफामा
किवराजको पदनाम िदई सातौ ँ तह कायमस म गन उि लिखत िववरण तथा ावधानको िबचमा समेत
िम ने देिखए पिन िनजले िनवेदनमा िजिकर गरेअनस
ु ार अ तर रहनु नपन र कत यको कुनै अंश पिन पालना
आयवु द िचिक सक कायम गन निम ने हँदा पनु रावेदन नगन र आंिशक पमा पालना गन िबचको िवभेद पिन
अदालत, पाटनको आदेश सो हदस म िमलेको कायम रहन नस ने ह छ । तसथ िनवेदक क पनीलाई
नदेिखँदा के ही उ टी हने ।
लगाएको कर ज रवाना वे छाचारी ढङ् गको नभई
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
क पनी कानूनले िनधारण गरेको प रिधिभ रही
इित संवत् २०७१ साल चैत २४ गते रोज ३ शभु म् । कानूनअनस
ु ार ज रवाना िविभ न शीषकमा लगाएको
४
देिखँदा क पनी रिज ारको कायालयको काय
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज अ यथा भ न निम ने ।
जोशी, ०६८-WO-०९७९, परमादेश / उ ेषण,
िनवेदक क पनीले जनु ज रवानाको िवषयलाई
रावा इ टरनेसनल िबजनेस ा. िल. को तफबाट िलएर ततु िनवेदन िदएको हो । सो रकम क पनी
अि तयार ा के शुन वज काक िव. क पनी रिज ारको कायालयमा रिसद नं. २०३९-७०/७१
रिज ारको कायालय, ि पुरे र, काठमाड समेत
िमित २०७०।५।४ मा भौचर नं. ३२४१०००१ बाट
क पनी ऐनअनस
.३५,५००।- बझ
ु ार सं थािपत क पनीले
ु ाई सके को देिखँदा आफूले ितनु
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बझ
ु ाउनु पन ज रवाना होइन भिन िलएको िजिकरलाई ितवादीले पनु रावेदनको याद बदर गरी पनु रावेदन दता
वीकार गरी यागेको हँदा ततु िनवेदनको औिच य ग रपाउँ भनी िनवेदन यस अदालतमा िदएकामा उ
समा भएको देिखँदा िमिसल संल न कागजातह बाट पनु रावेदन धरौटीमा रहेको अव थामा यामराज पा डे
िनवेदक रावा इ टरनेसनल िबजनेश ा.िल., सोही मु ाको फै सला काया वयनको िसलिसलामा
बालाजल
ु े आफूलाई लागेको ज रवानाको रकम िमित थनु ामा रहेको पाइयो । यसरी कानूनबमोिजम यी रट
२०७०।५।४ मा बझ
ु ाइसके को देिखँदा ततु रट िनवेिदकाका पितले उ मु ाको याद बदर गरी अ.बं.
िनवेदनको औिच य नभएको हँदा खारेज हने ।
१९४ नं. को सिु वधा दान गरी पनु रावेदन दता ग रपाउँ
इजलास अिधकृत: ेम खड् का
भनी यस अदालतका रिज ारसम िनवेदन िदएको
क यटु र: मि जता ढुंगाना
देिख छ । याद बदर स ब धमा कानूनबमोिजम
इित संवत् २०७१ साल फागनु ११ गते रोज २ शभु म् । अि तयार ा अिधकारीसम िनवेदन गरेको र
५
सो िनवेदनमा रत बेरीत हेरी जाँच गन बाँक नै
मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार रहेको अव थामा सािधकार िनकायबाट भएको
उपा याय, ०७१-WH-००७३, ब दी य ीकरण, फै सलाबमोिजम रट िनवेदकका पित थनु ामा भएको
यामराज पा डेको हकमा निवना प त िव. महानगरीय देिखएकाले िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको
हरी भाग, िसंहदरबार, काठमाड समेत
रट जारी हने अव था नदेिखने हँदा वैदेिशक रोजगार
कानूनबमोिजम रट िनवेिदकाका पितले यायािधकरणको फै सलाअनस
ु ार यामराज पा डेलाई
याद बदर गरी अ.वं. १९४ नं. बमोिजम कै दको थनु ामा रािखएको र पनु रावेदनको याद बदर स ब धमा
हकमा सिु वधा दान गरी पनु रावेदन दता ग रपाउँ रत बेरीत हेरी िनणय गन बाँक रहेको अव थामा
भनी अिधकार ा अिधकारीसम िनवेदन िदएको िनवेदन मागबमोिजम ब दी य ीकरणको आदेश
देिख छ । याद बदर स ब धमा कानूनबमोिजम जारी गन निमली खारेज हने ।
अि तयार ा अिधकारीसम िनवेदन गरेको र सो इजलास अिधकृत: ेम खड् का
िनवेदनमा रत बेरीत हेरी जाँच गन बाँक नै रहेको क यटु र: मि जता ढुंगाना
अव थामा अिधकार ा िनकाय बैदेिशक रोजगार इित संवत् २०७२ साल असार ८ गते रोज ३ शभु म् ।
यायािधकरण काठमाड बाट भएको फै सलाबमोिजम
६
थुनामा भएकाले अिहले नै िनवेदकलाई गैर कानूनी मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
थुनामा राखेको भनी भ न निम ने ।
गोपाल े , ०६६-CI-०३३४, रकम भराइपाउँ,
पु षो म खितवडाको जाहेरीले वादी नेपाल काठमाड िज ला, काठमाड महानगरपािलका
सरकार र ितवादी यामराज पा डे भै चलेको वैदेिशक वडा नं. ३४ िमनभवनि थत सडक बोड नेपालको
रोजगार ठगी मु ा वैदेिशक रोजगार यायािधकरणबाट अि तयार ा कायकारी िनदशक दीपकनाथ चािलसे
िमित २०६८।८।२६ मा फै सला हँदा यी ितवादीलाई िव. हमनाथ कोइराला
१ वष ६ मिहना कै द र .१,५०,०००।- ज रवाना
सडक उपभोग द तरु सङ् कलन गन े मा
हने ठहरी फै सला भएको देिखयो। सो फै सलाउपर यी लगातार २४ घ टास म सवारी आवागमन ब द
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भएको अव थालाई काबु बािहरको प रि थित मानी सोही सडक ख डबाट जान सिकने भ ने िमिसल संल न
करारीय दािय वबाट सो हदस म छुट पाउने यव था माणबाट देिखँदा यसमा िवप ी लामा क
सन
देिख छ । तथािप ततु िववादमा तोिकएको सडक क पनीको छुट पाउने िजिकर पु न स ने देिखन
े मा लगातार २४ घ टा सडक ब द भएको भ ने नआउने हँदा ब दको कारणले सवारी च न नसके बाट
देिखन नआएकाले काबु बािहरको प रि थित हो वादीले वीकार गरेको . ३४,७७,८३३।१३
भ नलाई उपरो स झौताबमोिजम मा न िम ने रकमको हदस म ितवादीले छुट पाउने देिखँदा
नदेिखने ।
काठमाड िज ला अदालतको िमित २०६४।५।१६
वादी ितवादीका िबचमा भएको स झौता को फै सला सदर गन गरेको पनु रावेदन अदालत,
प मा काबु बािहरको प रि थितअ तगत एकतफ पाटनको िमित २०६४।५।१६ को फै सला के ही उ टी
सवारी साधन चलेको स ब धमा कुनै यव था भएको भई वादी दाबीबमोिजम वादीले ितवादीबाट भराई
देिख न । यसरी स झौताको दफा ९.१ मा उि लिखत पाउने बाँक रकम ४२,८४,०९०/-, बाट छुट भएको
काबु बािहरको प रि थित एकतफ यातायात रकम . .३४,७७,८३३।१३ घटाई बाँक रकम
स चालनलाई मा न निम ने र के ही िदन गाडीह
. ८,०६,२५६।८७।- वादी सडक बोड नेपालले
राजमागबाट स चालन भए पिन ठे केदारले सडक द तरु
ितवादी लामा क
सन ा.िल.बाट भराई पाउने ।
सङ् कलन गरेको हँदा एकतफ यातायात स चालन इजलास अिधकृत: शकु तला काक
भएको भनी सोतफ छुट हन स ने कानूनी आधार क यटु र: गंगा के .सी.
देिखएन । य तै राि कालीन क यका
ु कारण बेलक
ु ा इित संवत् २०७१ साल पस
ु १४ गते रोज २ शभु म् ।
८ बजेदिे ख िवहान ५ बजेस म द तरु उठाउने सडक
§ यसै लगाउको ०६६-CI-०३३३, रकम
िदलाई भराइपाउँ, काठमाड िज ला,
े मा क यु लागे तापिन क यु समयप ात् गाडीह
आवागमन हने नै भएकाले सडक द तरु उठाउन कुनै
काठमाड महानगरपािलका वडा नं. ३४
यवधान नपरी द तरु उठ् ने नै हँदा क यतफ
िमनभवनि थत सडक बोड नेपालको
ु भनी
रकम छुट पाउन स ने अव था देिखएन । यसका
अि तयार ा कायकारी िनदशक दीपकनाथ
साथै महे राजमागको बटु वल-नारायणघाट सडकचािलसे िव. हमनाथ कोइराला भएको मु ामा
ख ड े मा ब द, हडताल ाकृितक कोपसमेतका
पिन यसैअनस
ु ार आदेश भएको छ ।
कारण सवारी साधन नचलेकोतफ ज मा ५० िदन
७
पूरा ब द र ७ िदन यून मा मा गाडी चलेकोलाई मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी देवे
५० ितशत मा ै चलेको मा नपु न भई सोबमोिजम गोपाल े , ०६५-CI-०७६९, िमलाप बदर दता
कूल . ३४,७७,८३३।१३ छुट पाउन स ने र बदर, राम े राय यादवसमेत िव. िभखारी राय भ ने
सोबाहेक एकतफ एवम् रा ीकालीन क यूतफ िमित राम नरेश राय यादवसमेत
२०६०।५।२३ देिख २०६०।६।९ स म ज मा १८
ततु मु ामा िमित २०५१।११।२२ मा
िदन क मा ै एकातफ भएको देिखएको र ि भवु न िमलाप भएको दे.नं. १६८८ को अंश मु ाको िमिसल
राजपथबाट जान सिकने बैकि पक मागको योग गरी हेदा िवप ी ितवादीम ये वादी काि तदेवी र ितवादी
21

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - २
रामनरेश रायसमेत भै ज गा िलई िदई अंिशयारिबच
िमलाप भएको देिख छ । सो िमलाप मा उ लेख
इजलास नं. ४
भएका यी िववािदत ज गाको िमलाप बदर हने हो
होइन भ नेतफ हेदा िववािदत ज गाह यी वादी
१
ितवादीका बाबु बाजे स यनारायण चौधरी तथा मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
नेमधारी चौधरीसमेत िबच िमित २०२३।६।२४ गते दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०६६१, लागु औषध
अंश मु ामा ज गा िलइ िदइ िमलाप भएको देिखने । गाँजा, यामिकशोर साद कुशवाहासमेत िव. नेपाल
िमलाप बाट पाएका ज गाह दता गराउने सरकार
अव थामा हदब दी मु ा परी सो मु ाबाट ज गाह
बरामद भएको लागु औषध यी पनु रावेदक
रोक् का रहेको िमिसल संल न माणबाट देिखने । अंश ितवादीह को साथबाट बरामद भएको नभए
मु ामा २०२३ सालमा भएको िमलाप बाट ज गा तापिन सो बरामद भएको लागु औषध रहेको टाटा
पाउने ज गावालाह ले आआ नो भागका ज गाह
मोबाइल िजपलाई ितवादीह ले अगािडबाट र
उ हदब दीस ब धी मु ामा प ीकरण पेस गदा पछािडबाट भारतीय नं. रािखएको मोटरसाइकलबाट
प पमा देखाउन सके को नदेिखने ।
सरु ा िदई किटङ गद िहँडेको अव था देिखन
िमित २०२३।६।२४ को िमलाप बाट आउँछ । ितवादीह को साथबाट लागु औषध गाँजा
वादीह को हक भएको भिनएको ज गाह नै िलई िदई बरामद नभएकै कारणबाट सो बरामदी लागु औषध
ितवादीह ले िमित २०५१।१२।२२ मा िमलाप ओसारपसारको कसरु मा यी पनु रावेदक ितवादीह
गरेका रहेछन् भ ने पिु हन नआई िफराद दाबीको संल न रहेका िथएनन् भनी अनमु ान गन िम ने
ज गाको दता नै पिु हन नसिकरहेको अव थामा उ
नदेिखने ।
िमलाप बाट वादीह ले ा गरेको ज गा नै िलई िदई
बरामद भएको लागु औषधको प रमाण हेदा
वादीह को हकमा असर पारी ितवादीह ले िमित पिन पनु रावेदकको साथ वा िनज सवार मोटरसाइकलमा
२०५१।१२।२२ को िमलाप गरेका रहेछन् भ न रा न सिकने अव था पिन देिखँदैन । मौकामा भएको
िम न नदेिखने हँदा वादी दाबीको ज गाको दता नै पिु
बरामदी मचु ु कालाई वीकार ग र ितवादीह ले
गन सके को नदेिखएको अव थामा वादी दाबी पु ने सहीछापसमेत गरेका, सोको पिु हने गरी ितवेदक
ठहर्याएको सु रौतहट िज ला अदालतको फै सला तथा बरामदी मचु ु कामा ब ने यि ह र व तुि थित
उ टी ग र वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको पनु रावेदन मचु ु काका यि ह को बकप समेतबाट पिु
अदालत, हेट डाको िमित २०६५।३।२४ को फै सला भएको देिख छ । यी ितवादीह बरामद भएको लागु
िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
औषध गाँजा ओसारपासर कायमा संल नता रहेको
इजलास अिधकृत: शकु तला काक
पिु भएको देिखएको अव थामा सु बारा िज ला
क यटु र: प ा आचाय
अदालतले ितवादीह लाई सजाय गरी लागु औषध
इित संवत् २०७१ साल पस
ु १६ गते रोज ४ शभु म् । ओसारपसार गनमा योग भएका सवारी साधनसमेत
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जफत हने ठहर्याएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन भएमा सा ीलाई Hostile गराउँदैमा ितवादीले
अदालत, हेट डाको फै सला अ यथा देिखन नआउने । सफाइ ा गन स दैन । अिपतु िमिसलमा भएका
ततु मु ामा पनु रावेदकह ले ५३५ िकलो अ य सबतु
माणको मू याङ् कनबाट अपराधी
ाम गाँजा ओसारपसार कायमा संल न रहेको बरामदी देिखएको अव थामा फगत पीिडतको बकप अ यथा
मचु ु काबाट देिख छ । ऐनले तोके को सजाय गदा भयो भ दैमा ितवादी सजायको घेराबाट उ कन
यूनतम प रमाण तोके को भएपिन मािथ लो प रमाण स दैन । ततु मु ामा पीिडत नाबािलका Hostile
कित हो तोके को देिखँदैन । दश के .जी. गाँजादेिख बढी भई बकप गरे तापिन अनस
ु धानका ममा सङ् कलन
जितसक
ु ै मा ाका गाँजा बरामद भएको अव थामा भएका िकटानी जाहेरी दरखा त र ितवादीह ले
ितवादीबाट बरामद भएको प रमाणलाई मािथ लो हद अनस
ु धानको िसलिसलामा गरेको सािबती बयानलाई
मािन सोही मतु ािबक ऐनले तोके को मािथ लो हदको वत माण वा य जाँच ितवेदनबाट र हरी
सजाय ग रनु यायोिचत देिखँदनै । ितवादीह बाट योगशालाको ितवेदनबाट पीिडताउपर करणी भएको
बरामद भएको प रमाणलाई मािथ लो हद सरह ग र पिु हनु र त काल पीिडताले ितवादीह लाई पोल
सु बारा िज ला अदालतले ितवादीह लाई गनबाट
ितवादीको अनस
ु
ु धानमा भएको सािबती
कै दतफ तोके को वष १० (दश) र ज रवानातफ जनही बयानलाई पिु गरेको अव था मािनने ।
एक लाख पैयाँ गरेको अङ् कलाई सदर गरेको
पीिडतले
ितवादीह बाट आफूलाई
पनु रावेदक अदालत, हेट डाको फै सला सो हदस म परु याएको
पीडा र चोटका स ब धमा त काल सहज
्
यायोिचत देिखन आएन । ितवादीह लाई लागु पमा याय ा होस् भनी य गन गदछन् । समयको
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को अ तरालसँगै पीिडतले आ नो भिव य र समाजले
कसरु मा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) बमोिजम आफू ित गन स ने नकारा मक यवहार ित सचेत
उप लो हद भ दा अिलक कम जनही ९ (नौ) वष कै द हँदै आफ तह सँगको स पकबाट आफूलाई अ याय
र असी हजार पैयाँका दरले ज रवाना हने ।
गन ितवादीह ित उदार हन पु नु वाभािवक
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ह छ । पीिडतको य तो वाभािवक भनाइलाई माणमा
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
हण ग रएमा ितवादीह अपराध गनमा उ े रत
इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभु म् । हन जा छन् । वारदात थलबाट बरामद भएको
२
च पल मेरो हो भनी . हिदस िमयाँले गरेको सनाखत
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी बयान, ितवादीह को मौकामा गरेको सािबती बयान,
दीपकराज जोशी, ०६७-CR-०८७३, जबरज ती व तिु थित मचु ु का, बरामदी मचु ु का, मौकामा
करणी, निब िमयाँसमेत िव. नेपाल सरकार
कागज गन देविकदेवी राम चमारसमेतका यि ह को
जबरज ती करणी ज ता संवेदनशील भनाइ लेखाइबाट पीिडतको बकप िव ास लायक र
मु ाह मा िनद ष यि पिन नफसोस् र अपराधी स य साँचो मा न सिकएन भने ितवादीको इ कारी
पिन नउि कयोस् भनी बहत ग भीरताकासाथ बयानसमेत िव ासलायक र हणयो य देिखन
मु ाका पहलहु लाई हे रनु पदछ । अ य माण नआउने ।
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मिहलाको अि मतालाई संवेदनशील पमा
ितवादीले जग्गा ख रद गन भनी रकम
िलइने हा ो समाजमा आ नी छोरीलाई उनाउ खिचएको तर ज गा भने भोग गन नपाएको रसइबी
यि ले जबरज ती करणी गरेको भनी बाबल
ु े जाहेरी नै ततु वारदातको मु य कारण भएको देिखन
दरखा त िदएको त यलाई सामा य पमा िलन आयो । ितवादीले उ ज गा भोग गन नपाउनक
ु ो
सिकँ दैन । १३ वषक पीिडतले आ नो इ जत ित ा कारक मतृ क नै भएको भनी मतृ कलाई मान िनयत
र नारी अि मतामा आँच आउने गरी ितवादी मािथ राखी आ नो घरमा रहेको भ वा ब दक
ु मा बा द
जबरज ती करणी गरेको भनी पो नु पन कुनै कारण भरी िलई मतृ कको घरमा गई मतृ कको गालामा
िमिसलबाट देिखँदनै । ना ने िवषयमा भएको झगडामा सटाएर फाय रङ् ग गरेको िमिसलसंल न माणबाट
मािनस देखाई िदएको, जाहेरवालाको दाजस
ु गँ िववाद पिु हन आउँदा ितवादी मानबहादरु राईले मतृ क
हँदा तँलाई फसाई िदनेछु भनी भनेको भ ने आधारमा ई बहादरु राईलाई ब दक
ु फायर गरी मारेको मािणत
मा आ नो छोरीको अि मतालाई जोिखममा मोली भएकाले ितवादी मानबहादरु राईलाई मल
ु क
ु ऐन,
आ नोसमेत सामािजक ित ामा आँच आउने यानस ब धी महलको १३(१) नं. बमोिजम कसरु मा
गरी जाहेरी िदनपु न अव था र कारण िमिसलबाट सोही न बरबमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय
नदेिखएको अव थामा सु फै सला सदर गरेको हने ठहर्याएको धनकुटा िज ला अदालतको फै सला
पनु रावेदन अदालतको फै सला िमलेकै देिखएकाले सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित
यथ िझकाउनु पन नदेिखने ।
२०६९।२।२२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
अतः ितवादीह हिदस िमयाँ र निब िमयाँले ठहछ । पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
जाहेरवालाको नाबािलका छोरीलाई जबरज ती करणी इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
ु ी
गरेको पिु भएकाले िनजह लाई कसरु दार ठहर्याई क यटु र: मि दरा रानाभाट
भएको सु सनु सरी िज ला अदालतको फै सला इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ४ गते रोज ६ शभु म् ।
सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित
४
२०६७।३।२ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
ठहछ । अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउँ भ ने ओम काश िम , ०६८-CR-०६३४, कत य यान,
पनु रावेदक ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न का छा भ ने कमल साद तामाङ िव. नेपाल सरकार
नस ने ।
कत य यान मु ाको य माणको थान
इजलास अिधकृत: लोकनाथ पराजल
हण गन घटना थल तथा लास जाँच मचु ु का शव
ु ी
क यटु र: मि दरा रानाभाट
परी ण ितवेदनसमेतबाट ितवादी कमलबहादरु
इित संवत् २०७२ साल साउन २० गते रोज ४ शभु म् । तामाङको अ वाभािवक कुटिपटका कारण मतृ कको
३
टाउकोसमेतका संवेदनशील अङ् गमा ग भीर चोट
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी लािग मतृ क पु पा तामाङको िदमागमा र ाव हन
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०१७४, कत य गई मृ यु हन गएको पिु भइरहेको पाइँदा पनु रावेदक
यान, मानबहादुर राई िव. नेपाल सरकार
ितवादीलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको
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१३(१) नं. अनस
ु ार सव सिहत ज मकै द हने ठहर लोभन िदई बसिभ लिग पीिडताको क समेत खोली
गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िमलेको नै योनीमा उ ेिजत िलङ् ग यताउता चलाउँदा पीिडताको
देिखन आउने ।
योनी व रप र य त वीय खलन भई ितवादीको
उ लेिखत आधार र कारणसमेतबाट मनसायपूवकको आपरािधक कायले पूणता पाई
ितवादी कमलबहादरु तामाङलाई सव वसिहत जबरज ती करणीको कसरु थािपत भएको पाइ छ ।
ज मकै द हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, इलामबाट अतः ततु मु ाको त य र मािथ उि लिखत मु ामा
िमित २०६८।३।२१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा यस अदालतबाट ितपािदत भएको िस ा तसँग
सदर हने ठहछ । ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न आपसमा मेल खान आएको हँदा उ ितपािदत
नस ने ।
िस ा तसमेतका आधारमा पनु रावेदक ितवादी
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
काश पल
ु ामी मगरलाई अिभयोग दाबीबमोिजम
क यटु र: मि दरा रानाभाट
कसरु दार ठहर्याई सजाय गन गरेको पनु रावेदन
इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ९ गते रोज ४ शभु म् । अदालतको फै सलामा िु ट रहेको देिखन नआउने
५
हँदा पनु रावेदक ितवादी काश पल
ु ामी मगरलाई
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको १ नं. को कसरु मा
ओम काश िम , ०६७-CR-१२३१, जबरज ती ऐ. ३(१) नं. र १० नं. बमोिजम १० वष कै द र
करणी, काश पुलामी मगर िव. नेपाल सरकार
१०,०००।- ितपूित समेत ितवादीबाट पीिडतालाई
वय क मािनसले मनसायपूवक पीिडतालाई भराइिदने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट
एका त ठाउँमा परु याई
् योनीमा िलङ् ग घस
ु ाउने यास िमित २०६७।८।८ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
गरेको र व रप र वीय खलन गराएको कायलाई सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन
मनसायपूवकको आपरािधक कायले पूणता पाएको िजिकर पु न नस ने ।
मा नु पदछ । अबोध बािलकामािथको यौन िहंसालाई इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
हा ो चिलत कानूनले जघ य अपराधको पमा िलई क यटु र: मि दरा रानाभाट
कठोर सजायको यव था गरेको छ । पीिडताउपर इित संवत् २०७२ साल मङ् िसर ९ गते रोज ४ शभु म् ।
भएको यौन उ पीडनले पूणता पाएको तर िनजको
६
उमेर कम भई योनीिभ िलङ् ग वेश हन नसके को मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
अव थालाई अ जानमा भएको भनी कसरु बाट सिु वधा शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०३६२, बकसप बदर,
िदन पिन निम ने र य ता कसरु मा अदालत लिचलो सर वती गु ङ िव. आन दमाया गु ङ
ब दा अपराधले झन् यसमेत पाउने हँदा उमेर कम
बकसप को िलखत ारा हक ह ता तरण
भई अ जानमा वारदात हन पगु ेको भ ने ितवादीको गरेको कायबाट दाबीको उ ज गा अंशब डाको
पनु रावेदन िजिकर उिचत रहेको देिखन नआउने ।
१९ न. को कानूनी ावधानअनस
ु ार घर यवहार
ततु मु ामा ितवादीले करणी गन चलाउनलाई हक ह ता तरण गरेको भनी मा न
मनसायले ४ वषक पीिडतालाई चकलेट िकिनिदने िम ने अव था देिखँदनै । यसरी सगोलको स पि
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एकासगोलको अंिशयारलाई िलखतमा सा ी नराखी सािबकमा कायरत िव ालय रहेकै गा.िव.स.को
वा म जरु ी निलई गरी िदएको िलखतबाट वादीको निजकको ाथिमक िव ालयमा कानूनबमोिजम
हक जितको िलखत बदर हने देिखँदा वादी दाबी पु न िज ला िश ा सिमित र िज ला िश ा कायालयले
नस ने ठहर्याएको सु धनकुटा िज ला अदालतको िनवेदकलाई स वा गरेको िनणयलाई गैरकानूनी र
िमित २०६५।१०।२३ को फै सला उ टी गरी िमित िु टपूण मािन िनवेदकको मौिलक हकमा असर परेको
२०६२।११।१५ मा पा रत बकसप िलखतमा भ न िम ने देिखन नआउने हँदा िवप ी िज ला
उि लिखत िलखतको २ भागको १ भागस मको िश ा सिमित दैलेखको िमित २०६८।८।१४ को
िलखत र दतासमेत बदर गरी वादीका नाममा दता दरब दी िमलानसिहतको स वा िनणयका आधारमा
हने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, धनकुटाको िमित िज ला िश ा कायालय, दैलेखले िनवेदक ा.िव.
२०६६।१२।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने िश क राणबहादरु काक लाई सािबकमा कायरत
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न सीता जनसहयोगी उ च मा यिमक िव ालय
नस ने ।
अवलपराजल
ु बाट भवानी ाथिमक िव ालय,
इजलास अिधकृत: ेम साद यौपाने
िपपलचौतारा अवलपराजल
ु मा स वा गन गरेको
क यटु र: मि दरा रानाभाट
िमित २०६८/८/१६ को िनणय गैरकानूनी नदेिखँदा
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभु म् । उ िनणयह बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदकको िनवेदन
७
खारेज हने ठहछ । िनवेदन नै खारेज हने ठहरेकाले
मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी चोले
यस अदालतबाट िमित २०६९।५।११ मा जारी भएको
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०१६१, उ ेषण अ त रम आदेशसमेत वतः िनि य हने ।
/ परमादेश, रणबहादुर काक िव. िज ला िश ा इजलास अिधकृतः किपलमिण गौतम
कायालय, दैलेखसमेत
क यटु र: अिभषेककुमार राय
दरब दी िमलान सिहतको स वा िनणय गदा इित संवत् २०७२ साल काि क १० गते रोज ३ शभु म् ।
कानूनले तोके को ि या कायिविध िवप ीह बाट
अवल बन गरेको नै देिखन आयो । िवप ी िज ला िश ा
इजलास नं. ५
सिमितसमेतबाट भएको दरब दी िमलानसिहतको
स वाले िनवेदकलाई पेसा रोजगारी गन ब देज
१
गरेको नभई िवशेष अव था परी स भव भएस मको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज
निजकको अक िव ालयमा पठाएको देिखन जोशी, ०६७-WO-०४७३, उ ेषण, सुिनल िसंखडा
आउँछ । अिधकार ा िनकायबाट भएको य तो िव. सश हरी बल, धान कायालय, हलचोक,
कायबाट िनवेदकको पेशा रोजगार गन पाउने मौिलक काठमाड समेत
हकमा असर पन गएछ भ न निम ने ।
िनवेदकले स. .ना.िन. का हैिसयतले
िनवेदक कायरत िव ालयमा िव ाथ को िडउटीमा खिटएको समयमा गैरकानूनी पमा
सङ् या घट् न गई दरब दी कटौती हन गई िनवेदक सवसाधारणह सँग पैसा उठाएको कायका स ब धमा
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प ीकरण सोिधएको र पनु ः िकन कारवाही नगन कानूनसङ् गत न रहेको देिखँदा ततु रट िनवेदन
भिन अक पटक प ीकरण सोिधएको अव था खारेज हने ।
देिख छ । यस िवषयमा िनजले प ीकरणको जवाफमा इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
एक पटकको लािग सु ने मौका पाउँ भ नेसमेत क यटु र: िव णदु ेवी े
यहोराको वीकारो सिहतको जवाफ लेिख पेस इित संवत् २०७२ साल जेठ ३२ गते रोज २ शभु म् ।
गरेको देिख छ । िनवेदकले पदीय मयादािवपरीत
२
सश हरी ऐन र िनयमावली उ लङ् घन गरी गरेको मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी ओम काश
उ कायका स ब धमा अिधकारयु अिधकारीबाट िम , ०६७-CR-०८८१, ०९७६, १०१२, ०६९प ीकरण माग भै सनु वु ाइको उिचत मौका दान RC-००५१, कत य यान, पशुपित भुज िव. नेपाल
गरी कानूनको उिचत ि या पूरा ग र िवभागीय सरकार, राजेश गुि समेत िव. नेपाल सरकार, सुिनता
सजायको आदेशको िनणय भएको र उ िनणय गु ासमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव. याम
पनु रावेदक य तहबाट सदरसमेत भइसके को अव था खड् गी
देिख छ । कानूनको ितकूल पैसा उठाउने कायलाई
ितवादीह राजेश गु ा, राजु गु ा, र याम
एकपटकलाई भनी माफ िदने हो भने य तो कायको खड् गीले गरेको कुटिपटसमेतको प रणाम व प
पनु राविृ हन स दैन भ न िम दैन भने अक तफ नारायण आचायको मृ यु भएको त य थािपत
कानूनको उ लङ् घन भएकामा एक पटकलाई माफ भएकामा यो यसकै कुटिपटबाट मरेको खु न सके को
िदनस ने कानूनी यव थाको अभाव रहेको देिखएकाले नदेिखएकाले यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय
रट िनवेदनको औिच य देिखन नआउने ।
दफा ३ को कसरु गरेको ठहर्याई सोही दफाबमोिजम
ततु रट िनवेदनमा िनवेदकले रट जनही ज मकै दको सजाय गन गरी भएको पनु रावेदन
े ािधकारमा वेश गदाको अव थामा नै अ य त अदालत, बटु वलको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने
िढलो गरी वेश गरेको अव था िमिसल संल न ठहछ । ितवादीह सनु ीता गु ा र पशपु ित भज
ु लले
माणबाट देिख छ । िमित २०६१।८।२१ मा मतृ कउपर हार गरेको त यको पु ् याई ँ शङ् कारिहत
नोकरीबाट हटाउने गरी िनणय भइसके पिछ लामो
पबाट भएको नपाइएकाले िनजह लाई समेत
समयमा िमित २०६६।६।१३ मा मा जानकारी हन अिभयोग दाबीबमोिजमको कसरु गरेको ठहर्याएको
आयो भनी िमित २०६६।८।१८ मा मा रट े को पनु रावेदन अदालत, बटु वलको िमित २०६७।०३।२१
मा यमबाट अ य त िढलो गरी यस अदालतमा वेश को फै सला िमलेको नदेिखँदा के ही उ टी भई
गरेको देिख छ । अिधकार खोजी गनले आ नो कत य ितवादीह सनु ीता गु ा र पशपु ित भज
ु ले सफाइ
र दािय व पिन पूरा गरेको हनपु न ।
पाउने ।
िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने ग र सश
मतृ क र रे टुरे टमा काम गन मिहलालाई
हरी महािनरी कबाट िमित २०६३।७।१५ मा गरेको आपि जनक अव थामा देिख सिु नता गु ाले रे रे टमा
िनणय तथा सोही िनणयलाई सदर गन ग र गहृ म ीका अि ल यवहार बािहर नगर भनेर भनेको कारणबाट
तफबाट भएको पनु रावेदन तहको िनणय संिवधान र िववादको सु वात भई सोही ममा मतृ कमािथ भएको
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कुटिपटको प रणाम व प िनजको मृ यु भएबाट मोही हक वत: समा भएको अथ गन िम दैन । ज गा
वारदातको कृित र अव थालाई िवचार गदा मान ख रद भए पिन मोहीहक कायमै रह छ । मोहीले आ नो
पूव रसइबी मनसाय नरहेको, मतृ कले नै हार गदा दािय व िनवाह नगरेको अव थामा कानूनबमोिजमको
सिु नतालाई लागेको चोटपटकको कारण उ ेजनामा ि या अपनाई मोही िन कासन नगरेस म मोहीहक
आई यी ितवादीह ले हात मु कासमेतबाट गरेको समा नहने हँदा यी पनु रावेदक ितवादीका बाबल
ु े
कुटिपटको कारणबाट मतृ कको मृ यु हन गएको देिखँदा ज गा ख रद गरेकै आधारमा मोही समा ह छ भनी
हदैस म सजाय गन चक पन र यायोिचतसमेत मा न निम ने ।
नभएकाले िनजह लाई ८-८ वष कै दको सजाय गन
यस मु ामा ितवादी पनु रावेदकका बाबल
ु े
गरी पनु रावेदन अदालत, बटु वलबाट ततु अ.बं. आ नो जीवनकालमा र त प ात् पिन यी पनु रावेदकले
१८८ न.को राय मनािसबै देिखँदा सदर हने ।
लामो समयस म दाबीको ज गामा मोही वीकार गरी
इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
बसेको अव थामा एका प रवारको सद य मोही हन
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
नस ने भनी दाबी िलँदैमा िनज टेक कुमारीको ज गा
इित संवत् २०७२ साल असार १४ रोज २ शभु म् ।
नापी हँदाकै अव थामा िफ डबक
ु एवम् ज गा धनी
३
माण पज
ु ामा नाउँ जिनइ मोहीको हैिसयत ा
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी देवे
ग रसके को त य थािपत भैरहेकामा य तो मोहीको
गोपाल े , ०६९-CI-०५०७, लगत क ा, हकवालाले िनजको मृ यपु ात् मोही नामसारी गराई
ह रबहादुर रानाभाट िव. भरत ख ी
िलन नपाउने भ ने निम ने ।
पूजा बनेको दसक स म पिन मोही रहेको
एक पटक थािपत मोहीलाई ज गाधनीले
त य वीकार गरी सोलाई बदर गराउन सके को कानूनबमोिजम मोही िन काशन नगरेस म रिहरहने र
पाइँदैन । यसरी २०२५।३।३१ मा ज गा ख रद गदाकै मोहीयानी निवकरण गनु नपरी हकवालाले जिहलेसक
ुै
अव थामा वादीको आमा मोही भै ज गा ख रद गन नामसारी गरी िलन पाउने हँदा दाबीको ज गाको
ितवादीका बाबल
ु े आ नो जीवनकालस म मोही मोिहयानीबाट िनज टेक कुमारीलाई कानूनबमोिजमको
वीकार गरी आएका र ितवादीका बाबक
ु ो मृ यु ि याबाट िन कासन गरेको नदेिखँदा िनजको हक
भएपिछ आ ना नाउँमा दािखल खारेज गराई िलएकामा कायमै रिहरहेको अव था भै िनजको हकवाला यी
अब आएर िनज टेक मोही हैनन् कुमारी हैन िनजको
यथ वादीले जनु सक
ु ै बेला पिन नामसारी गदा िलन
मोहीयानी हक िनि य भएको भ न िम ने नदेिखने । पाउने नै देिखयो । एकासगोलको प रवार भ दैमा
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ दफा २६क ले सािबक ज गाधनीकै समयमा मोही भएको ज गा
मोहीयानी हक ख रद गन वा दानदात यको पमा वा िब भै ख रद गन यि को मृ यपु ात् हकवालाले
अ कुनै िकिसमले हक छोडी छोडाई िलन पाइने छै न नामसारी गराई िलँदास म मोही वीकार ग र मोही
भ ने कानूनी यव था रहेबाट मोहीको म जरु ी बेगर कायमै रहेकामा झ डै ४० वषको अविध यितत
ज गा ख रद िब हँदा मोहीसमेत िब हन नस ने भैसके पिछ य तो मोहीको िनर तरतालाई बेवा ता
हँदा ज गाधनी पूजा तथा े तामा मोही जिनएकोलाई ग र मोही नामसारी हन स दैन भिन गरेको भूिमसधु ार
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अिधकारको िनणय िववेकपूण र कानूनस मत् नहने हने ठहर गरी भएको फै सलालाई अ यथा मा न पन
मा हैन मोहीलाई आधा हक वािम व हने ग र नदेिखँदा िमित २०७०।८।७ मा िवप ी िझकाउने गरी
िवधाियकाबाट कानून पा रत भै ज गा ैध वािम व भएको यस अदालतको आदेश र पनु रावेदन िजिकरिसत
अ त गरी मोहीलाई वािम वधारीका पमा प रणत सहमत हन सिकएन । भूिमसधु ार कायालयको िमित
ग रसके को प र े यमा य तो िनणय वे छाधारी २०६८।६।२९ को फै सला बदर गरी यथ वादीको
हन जाने । तसथ दाबीको ज गामा ४० वषभ दा बढी नाममा मोही नामसारी हने ठहर्याई भएको पनु रावेदन
समयदेिख र ज गाको वािम व एक यि बाट अक अदालत, पाटनको िमित २०६९।४।१७ को फै सला
यि मा र एक पु ताबाट अक पु तामा ह ता तरण िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
हँदै जाँदास म िनर तर रहेको मोही हक समा हने गरी इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
हकवालाले मोहीहक नामसारी गराइ िलन नपाउने गरी क यटु र: िव णदु ेवी े
भएको भूिमसधु ार अिधकारीको िमित २०६८।६।२८ इित संवत २०७१ साल चैत १३ गते रोज ६ शभु म् ।
को िनणयमा याियक मन र याियक िववेकको
§ यसै लगाउको ०६९-CI-०५०७, मोही
िव मानता नभै भूिमस ब धी कानूनी यव थाको
नामसारी, ह रबहादुर रानाभाट िव. भरत
समेतिवपरीत हने ।
ख ी भएको मु ामा पिन यसैअनस
ु ार आदेश
"कानूनबमोिजम मोही िन काशन नभएस म
भएको छ ।
मोही हक सरु ि त रहने, सव नापीको समयदेिख ज गा
४
जोित आएको र ज गाधनी माणपूजामा मोही उ लेख मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी देवे
भै मोही हक ा भै ज गा जोत आवाद गद आएको गोपाल े , ०६६-WO-०७५४, उ ेषण /
मोहीको देहा त पिछ उसको हकवालाले पनु : मोहीयानी परमादेश, माइली खि नी िव. भौितक योजना तथा
हक कायम गराउन नपन जनु बेला पिन मोही नामसारी िनमाण म ालयसमेत
गराए पु ने, चालीस वष अगािडदेिख िविधवत् पमा
िनवेदन दाबीको ज गामा २०२५ सालमा
हक ा मोही कायम भइरहेको र ज गाधनी अनमु ित िलई िनवेदकले घरबास बनाई बसोबास
दतापज
ु ामा मोही जिनएका ज गा सािबक ज गा गद आएको भए पिन सो २५ गजस मको ितपूित
धनीबाट हालको ज गाधनीको नाममा हक ह ता तरण पाइसके को देिख छ । यी िनवेदकले सो २५ गजको
भई आएकामा ज गा धनी माण पज
ु ामा मोहीको नाम ितपूित पाएको भए पिन उ िक ा नं १६९ को
अवैध पमा जिनएको छ भ न निम ने" भनी यस सडक देिख २५ िमटर ज गा िमित २०६६-१०-६
अदालतबाट दल
ु ारीदेवी यादव िव अ दल
ु हिमद को िनणयले िवप ी नेपाल सरकार सडक िवभागको
िमया धिु नयासमेत भएको मोही लगत मु ा (ने.का.प. नाममा दता कायम भै सोही २५ िमटरिभ सडक
२०६९, अङ् क ३, िन.नं. ८७९०) मा ितपािदत िनमाण तथा िव तारको काय भैरहेको देिख छ । यसरी
िस ा तसमेतको िवपरीत भएको प र े यमा पनु रावेदन िनवेदकले ितपूित पाएको २५ गज ज गा र नेपाल
अदालत, पाटनबाट भूिमसधु ार कायालयको उ
सरकार सडक िवभागको नाममा दता कायम भएको
िनणय बदर गरी यथ वादीका नाउँमा मोही नामसारी २५ िमटरिबच अ तर भै िनवेदकले ितपूित पाएभ दा
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बढी ज गा िवप ीका नाममा दता भै िनवेदकले सो बढी गजभ दा बढी २५ िमटरको िभ नता देिखने योजनमा
ज गा र सोमा बनेको घरबापत ितपूित पाएको भने नै अिघ सडकमा छोडेको ज गा २५ िमटर हो वा २५
नदेिखने ।
गज भ नेतफ िव ेषण हन सके को देिखएन । िवप ीको
ज गा ाि ऐन, २०३४ को दफा ३ ले िलिखत जवाफ र भै आएको न सा हेदा ितपूित पाएको
नेपाल सरकारले सावजिनक कायको लािग अव यक घरबाहेकको अ ज गा २ िमटर १४ से टीिमटरस म
ठहर्याएमा मआ
ु जा िदने ग र जनु सक
ु ै ठाउँको जित बढी छ भ नेस म खु न आए पिन यसरी २५ िमटर
सक
ु ै ज गा पिन ा गनस ने र यसरी ा गदा सो वा २५ गज छुट्याउन पनु : नापन सा नै गरी बढी
ऐनको दफा ५,६,७,८,९,१० समेतका ि या पूरा ग र हने ज मा े फल नै यिकन गनपन देिखँदा यसतफ
मआ
ु जा र नो सानीबापतको ितपूितसमेत िदई ा यिकन गरी य तो उनाउ ज गाको समेत ितपूित िदनु
गनपन
ु कानूनी यव था रहेको र सावजिनक सडक भनी िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी
ऐन, २०३१ को दफा ४ मा सावजिनक सडकको हने ।
िनमाण िव तार वा सधु ार गन वा सडक सीमाको इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
कुनै ज गा ा गनु परेमा नेपाल सरकारले ज गा क यटु र : िव णदु ेवी े
ाि स ब धी कानूनबमोिजम ा गनछ भ ने कानूनी इित संवत् २०७१ साल फागनु १९ गते रोज ३ शभु म् ।
यव था भएकाले यी िनवेदकको सो २५ िमटरस मको
५
ज गा हाल कायम काठमाडौ-भ परु सडकको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
मापद डिभ परेको देिखँदा िवप ी नेपाल सरकारले शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०४४६, उ ेषण /
ा गन नपाउने भ न िमलेन । सावजिनक सडक ऐन, परमादेश, य साद गु ङसमेत िव. नीता गु ङसमेत
२०३१ को दफा ३ ले िदएको अिधकार योग गरी
िमिसल संल न ब डाको मचु ु का हेदा नरम
िमित २०३४।३।२० को सूचना कािशत हँदा सोही गरम िमलाई सा ी राखी ब डा मचु ु का खडा भएकोमा
ऐनको दफा ४ बमोिजम नेपाल सरकारले ा गरेको यी िनवेदकका बारेसले रोहबरमा रिह सहीछाप गन
नदेिखँदा सो २५ गजभ दा बढी ज गासमेत ा गरी इ कार गरेको भ ने मचु ु काबाट देिख छ । अंश ब डा
नेपाल सरकारका नाममा दा.खा. नामसारी गरेको र यी घटी बढी भएकामा ब डा छुट्याएकामा बझ
ु ी िलई िच
िनवेदकको मािथ उि लिखत बढी ज गाको मआ
सो
ु जा नबझ
ु ेतफ उजरु गन शतमा सहीछाप गनपनमा
ु
निदई घरको हकमा मा ितपूित िनधारण गरेको गरेको पिन देिखँदैन भने िच नबझ
ु ेतफ छु ै नािलस
काय कानूनबमोिजम भएको भ न िमलेन । तसथ िमित गनु पनमा यसो गरेको पिन देिखँदैन । अदालतको
२०११।११।२१ मा नै सडकको मापद ड तोिकएको अि तम फै सलाले पाउने ठहरी अि तम भएको फै सला
र िववािदत ज गा सडक सीमाको २५ िमटरिभ को ब डा छुट्याई काया वयन भएकामा ब डा िच नबझ
ु े
हो भ ने यिकन गन नापन सा गरी हेनपन
ु ह छ । घटीबढीतफ मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको ३२ अनस
ु ार
२५ गजिभ को कानूनले तोके को मापद डिभ परेको नािलस गरी िच नबझ
ु े जितमा उजरु गरी आ नो
अव थामा ितपूित निदइने यव था भएको र २५ कायम गराउन स ने कानूनी यव था र उपचारको
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वैकि पक माग हँदाहँदै रट े बाट वेश गरी िनवेदन दता कायम हनेगरी फै सला गरेको िमलेको देिखएन ।
मागबमोिजम अंश घटी बढी भएको हो हैन भनी माण तसथ सु ले िक.नं. ५२७ को परु ै ज गा दपोट ठहर्याई
बझ
ु ी िनणय गन िम ने देिखँदनै । एकपटक मु ा फै सला र िक.नं. ६६३ को ज गा आधास म िलखत बदर
भै सो फै सलामा िच बझ
ु ाई फै सलाअनस
ु ार भएको गरी यी पनु रावेदक वादीको नाउँमा दता कायम हने
काया वयनको िवषयलाई िलएर फै सला काया वयनमा ठहर्याएकामा पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरले सो
बाधा िसजना हने गरी रट े बाट हेन िम ने पिन िक.नं. ६६३ को ज गाको हकमा स म सु को फै सला
भएन । का क िज ला अदालतले डोर खटाई प उ टी गरी वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको फै सला िमलेकै
िवप लाई रोहबरमा रािख सा ीसमेत रािख नरमगरम देिखँदा सदर हने ।
िमलाई छुट्याई िदएको ब डा मचु ु का रतपूवकको इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
देिखएकाले ब डा सदर गरेको िज ला यायाधीशको क यटु र: िव णदु ेवी े
आदेशलाई सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, पोखराको इित संवत् २०७१ साल फागनु २० गते रोज ४ शभु म् ।
आदेश अ यथा भ न िम ने देिखएन । फै सलाअनस
७
ु ारको
ब डा छुट्याउने काय स प न भैरहेको अव थामा अब मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
सोही िवषयलाई िलएर रट पन आएको देिखँदा िनवेदन शमशेर ज.ब.रा., ०६६-WO-१३२४, उ ेषण,
मागअनस
ु ार रट े बाट वेश गरी आदेश जारी गन रीतादेवी िव. रामह र साह गोढ
िमलेन । ततु िनवेदन खारेज भै िमित २०६९।६।२९
िवप ीले िक.नं १११ को ज गामा फुसको
मा यस अदालतबाट भएको अ त रम आदेशसमेत घर बनाउनभु एको बसोबास गरी आउनभु एको छ । हाल
िनि य हने ।
सो फुसको घरमा छानोमा टायल हा नु फुसको घरको
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
छानोमा टायल हालेको भ ने िवप ीह को िलिखत
क यटु र: पा महजन
जवाफबाट देिखन आएको छ । सो कुरालाई यी रट
इित संवत् २०७१ साल फागनु १७ गते रोज १ शभु म् । िनवेदकले अ यथा भ न सके को अव था छै न । यसरी
६
रट िनवेदकको घर रहेको थानमा कानूनबमोिजम
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
याद तामेल भएको अव थामा फै सला काया वयनको
शमशेर ज.ब.रा., ०६९-CI-११५४, अंश दपोट, कायलाई भािवत पान उ े यले यी रट िनवेदक
दशनलाल चौधरी िव. राधादेवी चौधरीसमेत
रट े मा वेश गरेको देिखन आयो । िु टयु याद
मु ा च दाका बखत आ ना नाउँमा नरहेको तामेलीका आधारमा ितउ रप िफराउने मौकाबाट
ज गा ितवादी छे लालाले तायदातीमा देखाउन समेत वि चत गरी फै सला गरेकाले उ फै सला बदर
स ने पिन भएन । य तो अव थामा दायदातीमा गरी पनु ः याद जारी गरी मेरोसमेत ितउ रप िलई
नदेखाएको भ ने आधारमा यी यथ को नाउँमा दता पनु ः फै सला गन आदेश जारी ग रपाउँ भनी िनवेदकका
कायम नभएको सो िक.नं. ६६३ को ज गाको पिन कानून यवसायीले िलनभु एको बहस िजिकरसँग सहमत
आधा िलखत बदर गरी यी पनु रावेदक वादीका नाउँमा हन नसिकने हँदा िु टयु याद तामेलीका आधारमा
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ितउ रप िफराउने मौकाबाट समेत वि चत गरी पाउने अिधकार पिन वतः समािहत हने हँदा यसरी
फै सला गरेकाले उ फै सला बदर गरी पनु ः याद ग रने िव ापनमाफत ग रएको चार सार पिन य ता
जारी गरी मेरोसमेत ितउ रप िलई पनु ः फै सला सेवा वा व तबु ाट पाइने उपयोिगता र भावमा मा
गन आदेश जारी ग रपाउँ भ ने रट िनवेदन खारेज सीिमत हन आव यक ह छ । कुनै पिन उ पादनकता
हने ।
उ ोग वा क पनीले आ नो उ पादनको ज तो पायो
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
य तो र जसरी पायो यसरी नै िव ापन तयार गन
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
र स चार मा यमले पिन यसै गरी चार सार गन
इित संवत् २०७२ साल असार २२ गते रोज ३ शभु म् । पाउने भ न िम दैन । यसरी ग रएको िव ापनबाट
८
आम उपभो ाको वा य स पि र बानीमा क तो
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी त कालीन वा दीघकालीन असर पु नस छ भ ने
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०७०१, कुरालाई पिन हे रनु आव यक ह छ । िनवेदनमा
उ ेषण / परमादेश, काठमाड िज ला काठमाड उ लेख ग रएको तथा िनवेदनसाथ पेस हन आएको
महानगरपािलका वडा नं. १० थापागाउँ, नयाँबाने र प पि का तथा िभिडयो रेकडमा उ लेख भएज ता
कायालय रहेको उपभो ा िहत संर ण म च नेपालको िव ापनबाट बालबािलकामा अ व थकर खाने
तफबाट अिधकार ा भै आ नो हकमासमेत अिधव ा कुराको कुलत पन गई दीघकािलन पमा उसको
िव णु साद ितिमि सनासमेत िव. धानम ी तथा शारी रक तथा मानिसक िवकासमा पिन अवरोध पु ने
मि प रषदक
देिख छ । यसै गरी यवु ायवु तीले योग तथा सेवन गन
् ो कायालयसमेत
खा अिधकार मािनसको बाँ न पाउने यौनो ेजक औषिध तथा औषिधज य उपकरणको
अिधकारको पिहलो सत हो यसैले यो मािनसको योगले उनीह को वा थयमा दीघकालीन असर
नैसिगक अिधकार पिन हो । खा अिधकारिभ खा परी वा थ तथा स पि दवु ैको ित हनस ने
पदाथ पया हनु मा हैन यसको गणु तरीय हन पिन ह छ । यसैगरी पेय पदाथ तथा शि व क
यि कै आव यक ह छ । यसैले जीवनको अिधकार भनी िव ापन ग रएका झोल पदाथमा योग हने
यितबेला याभूत भएको ह छ जितबेला व थ रसायनह ले पिन मािनसको दीघ वा य र दीघ
जीवनको लािग चािहने पोषणयु खा पदाथ ा जीवनको लािग सहयोग परु याउन
नस ने मा ै होइन
्
ह छ । मािनसको वत ताको अिधकारअ तगत कुनै घरायसी उ पादनबाटै पाइने खा तथा पेय पदाथलाई
उ ोग, यापार गन अिधकार पिन भएकाले कुनै पिन िव थािपत गरी वा य र स पि दवु ैको हािन परु याई
्
उ ोग वन सेवा दायकलाई य तो खा पदाथ वा जीवन र स पि स ब धी अिधकार साथै आधारभूत
सेवा मा उ पादन र दान गन अिधकार ह छ जसले वा यस ब धी बालबािलकाको अिधकारमा समेत
मािनसको सावजिनक वा यमा ितकूल असर उ लङ् घन हनजाने देिख छ । तसथ य ता कारका
नपगु ोस् । उ ोग वा यापार गन अिधकारअ तगत त यहीन र म िसजना गन िव ापनमाफत चार सार
उ ोग तथा यापार व न गन यसको चार सार गरी सवसाधारण जनताको वा य तथा नैितकताकै
गरी जनसाधारणस म परु याउने
िव ापन गराउन ितकूल हने य ता िव ापनह मा िनय ण िनयमन
्
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र िनषेध गनपन
ु कत य िवप ीह को देिखन आउने ।
िव मान अव थामा िव ापनको िनयमन मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी चोले
गन छु ै कानूनको िनमाण भै नसके को र िव ापनलाई शमशेर ज.ब.रा., ०६९-WO-०७११, परमादेश,
यव थापन गन स ब धमा छु ै कानूनको आव यकता अिधव ा कमल साद गुरागाई ंसमेत िव. धानम ी
देिखएकाले िवधेयक तयार भै हाल म ालयमा तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िवचाराधीन रहेको भ ने सूचना तथा स चार
सि धह को नेपाल प भै सि धको
म ालयको िलिखत जवाफबाट समेत देिखन काया वयनमा आ नो ितब ता य गरेको
आएकाले य तो िवधेयक संसदबाट
् पा रत भै कानून देिख छ । नेपाल सि ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले
नबनेस म खा पदाथ, औषिध, तथा अ य उपभो य सि धको यव था सि धको काया वयनको लािग
साम ीको मपूण िव ापन, चार सार गन ि यालाई नेपाल कानूनसरह लागू हनेछ भ ने यव था गरेको
िनयमन तथा िनषेध तथा िनय ण गन उपभो ा र सि धको प भै सि धको काया वयनको प मा
संर ण ऐन, २०५४ को दफा १०, खा ऐन, २०२३ ितब ता जनाएकाले य ता सि धह को पालना र
को दफा ४, ित पधा व न तथा बजार संर ण ऐन, काया वयन गनु नेपालको पिन अ तराि य दािय व
२०६३ को दफा १०, औषिध ऐन, २०५३ को दफा हन आउने ।
१९ ले िवप ीह लाई माग स त ग ररहेको अव था
नेपालको अ त रम संिवधानको धारा ३३
हँदा सो गनपन
ु दािय वबाट िवप ी िनकायह पि छन ले रा यको िविभ न दािय वह िनधारण गद धारा
िम ने नदेिखने हँदा मपूण िव ापनलाई यव थापन ३३ (ड) ले रा य प भएको अ तराि य सि ध
गन स ब धमा राि य तथा अ तराि य मापद ड र स झौताको भावकारी काया वयन गनपन
ु गरी
उदाहरणसिहतलाई समावेश गरी िनवेदकले उठाएका रा यको दािय व िनधारण ग रएको र नेपाल सि ध ऐन,
आम उपभो ाको वा य, स पि , सावजिनक २०४७ को दफा ९ ले सि धको यव था सि धको
नैितक र सदाचारमा ितकूल हने खा पदाथ, औषिध काया वयनको लािग नेपाल कानूनसरह लागू हनेछ
तथा औषिधज य उपकरण तथा अ य उपभो य भ ने कानूनी यव थाको रहेको स दभमा समेत नेपाल
व तक
ु ो प पि का, रेिडयो, टेिलिभजनलगायतका प रहेको मािथ उि लिखत सि ध, महासि धह को
स चार मा यम तथा अ य िव तु ीय उपकरण एवम् पालना र काया वयन गनु नेपालको संवैधािनक तथा
पचा प लेट, होिडङ बोड साथै उपभो य साम ीको कानूनी दािय व हन आएको छ । बालअिधकार तथा
याके िटङमा उ लेख अङ् िकत ग रने िव ापनमा मिहलाको अिधकारका स ब धमा बनेका उि लिखत
अनगु मन, िनयमन र िनय ण तथा िनषेध गन काय गनु सि धह को नेपाल प भएको कारण सि धका
गराउनु भनी िवप ीह को नाउँमा परमादेशको आदेश यव थाह समेत नेपालको हकमा अनु लङ् घनीय
जारी हने ।
रहेको मा नपु छ । ती सि धह ले िनधारण गरेका मिहला
तथा बालबािलकाका अिधकारलाई नेपालको संिवधान
तथा अ य नेपाल कानूनमा समेत समावेश गरी य ता
अिधकारम ये यौनज य अपराधबाट पीिडत यि ले
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ितपूित पाउने अिधकारलाई संवैधािनक याभूित समाजमा स मतापूवक जीवनयापन गन स ने गरी
दान गरेको स दभमा ती अिधकारको हनन् हन स म बनाउनु पन गरी रा यको दािय व िनधारण
नस ने भएकाले य ता अिधकारको संर ण गनपन
ग रएको पाइ छ । यौनज य अपराधबाट पीिडत मिहला
ु
दािय वबाट पिन रा य पि छन स ने नदेिखने ।
तथा बालबािलकाको लािग ितपूित िनधारण गन
मिहला तथा बालबािलकामािथ हने कुरामा उि लिखत कानूनी यव थाले अ तराि य
बला कार वा यौनिहंसा मिहला तथा बालबािलकामािथ सि ध स झौतामा उि लिखत कुराह को स बोधन
हने शोषणको चरम अव था हो । य तो शोषणबाट गन सके को देिखँदैन । नेपाल िविभ न अ तराि य
सरु ाको याभूित गनु पन दािय व रा यको सि ध स झौताको प भएको स दभमा य ता
हो । यसैले शोषणबाट पीिडतलाई संर ण सिहतको सि धले िनिद गरे अनस
ु ार नै पीिडतलाई ितपूित
उपचार गनु पन दािय व पिन रा यले नै बहन गनु दान गनपन
ु कुरालाई इ कार गन निम ने ।
पन ह छ । यौनज य िहंसाबाट पीिडत बालबािलका
यौनज य अपराधबाट पीिडतले ितपूित
तथा मिहलाको वा थोपचार, ितपूित पनु थापना, पाउने कुरामा पीिडतको अिधकारलाई मौिलक
प रपरु ण, कानूनी सहायता, िश ालगायतका त कालीन अिधकारकै पमा एकातफ याभूत ग र नेपालको
र दीघकालीन संर णा मक उपायह को अवल बन अ त रम संिवधान, २०६३ को धारा २२ (३) मा
गरी रा यले आ नो दािय व िनवाह गनपन
बालबािलकाको हकअ तगत सरु ि त गरी कुनै पिन
ु ।
ितपूित िनधारण गदा पीिडतको शारी रक, शारी रक, मानिसक तथा कुनै पिन िकिसमको शोषण
मानिसक, सामािजक पीडाको ितलाई िवचार गरी तथा िहंसाज य काय द डनीय हनेछ भनी र धारा
िनधारण गनपन
ु हँदा ततु स दभमा ितपूित भ नाले २० ले मिहला स ब धी हकमा शारी रक, मानिसक
पीिडतलाई दान ग रने आिथक मापनको कुनै िनि त तथा कुनै पिन िकिसमको िहंसाज य काय नग रने र
रकम मा हो भनी अथ गन िम दैन । यस अ तगत य तो काय द डनीय हने य था ग रसके पिछ य तो
शारी रक, मनोवै ािनक, सामािजक, आिथक, द डनीय कसरु बापतको ितपूित दान गन कुरालाई
पा रवा रक, चा रि क, पेसागतलगायत मािनसको कसरु दार र कसरु दारको स पि मा सीिमत गदा रा यले
मानवीय जीवनको िविभ न प मा पु न गएको ित उपल ध गराएको मिहलाको हक, सामािजक सरु ाको
र यसले य तो पीिडतको वतमान मा हैन उसको हक बालबािलकाको हक तथा सामािजक यायको
सदु रु भिव यमा पु नस ने ितको प रपूरण हने भौितक हक, एवम् मिहला तथा बालबािलकाको संर ण,
वा अभौितक स पि समेत ितपूितअ तगत पदछ । सशि करण वा िवकासको लािग िवशेष यव था गन
यसैले बाल अिधकारस ब धी महासि ध, मिहला सिकने गरी दान ग रएको मौिलक हकसमेत भािवत
िव को भेदभाव अ त गनस ब धी महासि धले हन जाने देिख छ । यौनज य अपराधबाट िपडीतले
यौनज य िहंसाको अपराधबाट पीिडतका लािग ितपूित पाउने मिहला तथा बालबािलकाको हकलाई
औषधोपचार, मनोिवमश, िश ाको िनर तरता, यायमा मौिलक हकको पमा याभूत गरेकाले य तो
पहँच, सामािजक पनु थापना लगायतका पीिडतलाई ितपूित दान ग रनु पन कुरा पीिडत र पीडकिबचको
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स ब ध र हैिसयतमा मा िसिमत नराखी पीिडत, अपनाउनु पन यव था गरी रा यको कत य र
पीडक तथा रा यिबचको स ब ध र हैिसयतबाट दािय व िनधारण गरेको प र े यमा नेपाल पिन य तो
िनधारण र याभूत गनु पन िवषय भएकाले रा यले दािय वबाट मु हन नस ने भएकाले अ तराि य
ज तोसक
ु ै उपाय अवल बन गरेर भए पिन पीिडतलाई सि ध स झौता एवम् ितपूित दान गन स ब धमा
उिचत ितपूित दान गनपन
भएको अ तराि य अ यास एवम् मापद डको
ु दािय वबाट उ मिु
पाउन नस ने ।
आधारमा वतमान कानूनमा भएको अभावलाई
बालबािलका बेचिबखन, बाल वे याविृ
पहँचयो य बनाई िछटोछ रतो र सवसल
ु भ याय दान
तथा बाल अि ल िच ण िनषेध स ब धमा यव था गरी पीिडतलाई यायको अनभु ूित िदलाउने नेपालको
भएको बाल अिधकारको वेि छक अनबु ध, २००० पिन दािय व देिखन आउने ।
को धारा ८ ले बालबािलका स ब धी मु ाको फै सला
कसरु दारको स पि भएमा र पीिडतले
गदा र ितपूित िदलाउने आदेश काया वयन गदा शी िदएको िनवेदनको आधारमा मा ितपूित पाउने
गनपन
ु र धारा ९ (४) ले ितपूित पाउन पया पहँच हने गरी भएको वतमान मल
ु क
ु ऐन, जबरज ती करणीको
कायिविधको सिु नि त गदा िवना िढलासु ती ितपूित महलमा भएको यौनज य अपराधबाट पीिडत यि ले
रा यले उपल ध गराउनु पन गरी िनदश गरेको देिख छ ितपूित पाउनेस ब धी कानूनी यव था उपयु
भने बाल अिधकारस ब धी महासि ध ,१९८९ सि ध स झौता र अ तराि य चलनसमेतको
को धारा (२), येक प रा ले कुनै िकिसमको प र े यमा सवसल
ु भ र भावकारी देिखन
भेदभाविवना महासि धमा उि लिखत अिधकार आउँदैन । अ तराि य सि ध स झौतामा नेपाल
सिु नि त गनपन,
ु धारा ३ ले बालबािलकाको िहतको प भैरहेको र वतमान संिवधानले मिहला तथा
लािग आव यक संर ण र याहारको यव था गनपन,
बालबािलकाको अिधकारलाई मौिलक हककै पमा
ु
सि धबाट वीकार ग रएको अिधकार काया वयनका वीकार गरेको स दभमा समयानक
ु ू ल कानूनी
लािग उिचत कानूनी, शासिनक र अ य उपाय यव थामा प रमाजन गरी रा यको ोत साधन र
अवल बन गनपन,
धारा १९ ले सबै िकिसमको मताले याउनेस म यौनज य अपराध तथा िहंसाबाट
ु
शारी रक मानिसक िहंसा ित वा दु यवहार वा शोषण पीिडत यि लाई रा यको तफबाटै ितपूित उपल ध
वा यौन दु यहारबाट बालबािलकालाई संर ण गन गराउने गरी यव था गन उपयु मा ै हैन अप रहाय
प रा ले कानूनी शासिनक, सामािजक, शैि क देिखन आउने ।
उपाय अपनाउनु पन, शारी रक तथा मनोवै ािनक
मिहला तथा बालबािलकालाई यौनज य
पनु लाभ र सामािजक पनु थापना गरी बालबािलकाको अपराध र िहंसाबाट हन जाने त कालीन र दीघकालीन
वा य आ मस मान र ित ा व न गनु पन, धारा असरलाई िवचार गरी पीिडतको उपचार शैि क
३९ ले कुनै पिन शोषण वा दु यवहारबाट पीिडत तथा बौि क िवकास, िश ाको िनर तरता, यायमा
बालबािलकाको शारी रक तथा मनोवै ािनक पनु ःलाभ पहँच, िनःशु क कानूनी सहायता, सामािजक तथा
र सामािजक पनु थापना व न गन समिु चत उपाय पेसागत मयादासमेत कायम हने गरी नेपाल प
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भएका अ तराि य सि ध स झौता तथा अ तराि य नदेिखएको र थानीय वाय शासन ऐन, २०५५
अ यास र मापद डसमेतको अ ययन गरी मिहला तथा को दफा २५० तथा थानीय वाय शासन
बालबािलकाको िवकास र अिधकारको संर णसँग िनयमावली, २०५६ दफा २५७ तथा नेपाल सरकार
स बि धत सरोकारवालाह िसत परामश गरी ितपूित म ीप रषदक
् ो िमित २०५७।१०।१७ को िनणयको
िदलाउने स ब धमा प कायिविधसिहतको कानून आधारमा पा र िमक तथा अ य सिु वधा िनधारण
िनमाण गन उपयु िवधेयक संसदमा
् पेस गनु भनी गदा समान तरका कमचारीह का िबच असमान
िवप ीम ये नेपाल सरकार धानम ी तथा म ी तलब भ ा कायम गनु कानून तथा यायका मा य
प रषदक
् ो कायालय, यव थािपका संसद् सिचवालय, िस ा तसमेतको ितकुल हनजाने देिख छ । तसथ
नेपाल सरकार कानून याय संिवधान सभा तथा थानीय िनकायका कमचारीह का िबचमा मा
संसदीय मािमला म ालय र नेपाल सरकार मिहला समानता रहने गरी तलब भ ा िनधारण गनु भनी
बालबािलका तथा समाज क याण म ालयका नाममा िवप ीह को नाममा परमादेशको आदेश जारी
स म परमादेशको आदेश जारी हने ।
हने ।
इजलास अिधकृतः उमानाथ गौतम
इजलास अिधकृतः राम साद ब याल
क यटु र: िव णदु ेवी े
क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७१ साल फागनु २० गते रोज ४ शभु म् । इित संवत् २०७२ साल असार २२ गते रोज ३ शभु म् ।
१०
११
मा. या. ी गोपाल पराजल
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी चोले
ु ी र मा. या. ी जगदीश
शमशेर ज.ब.रा., ०६६-WO-१२३९, उ ेषण / शमा पौडेल, ०७१-CI-०२५७, उ ेषण / परमादेश,
परमादेश, के दार िसंह थापासमेत िव. धानम ी तथा उदयबहादुर िसंह ठकुरी िव. जयबहादुर खड् कासमेत
मि प रषद्को कायालयसमेत
ततु िववादको स दभमा िमित २०७०।९।४
समानताको खोजी गनले समान अव था को िनणय िवप ी िज ला शासन कायालय,
र प रि थितको पिन पु ् याई ँ गनपदछ
। अव था र कै लालीका सहायक मख
ु
ु िज ला अिधकारीले गरेको
प रि थित नै असमान छ भने सबै प मा समानता देिखँदा सो िनणयलाई कानूनस मत मा न िम ने
खो न िम दैन । थानीय ोत र साधन तथा देिखएन । कायालयमा कायालय मख
ु अनपु ि थत
शासक य बजेटको प रिधिभ रहेर भ ा तथा सिु वधा रहेको अव थामा िनजले गन कामको िज मेवारी वतः
पाउने गरी िनयिु पाएका कमचारीलाई िनजामतीसरह िनिम भै कामकाज गन यि उपर रह छ मैले िनिम
थानीय भ ा दान नग र असमान यवहार ग रयो मख
ु िज ला अिधकारीको हैिसयतले उ िनणय
भनी समान िकिसमको सिु वधाको माग गन िम ने गरेको हँदा उ िनणय िविधस मत ि याबाट भएको
नदेिखने ।
हो भ नेसमेतको पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर
नेपाल सरकारले िनवेदकह को हकमा रहेकामा कुनै ऐनले िनणय गन अिधकार तोिकिदएको
ितकूल असर पन गरी हाल कुन यवहार गरेको पदािधकारी अनपु ि थत हँदा िनिम भई कामकाज
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गन पदािधकारीले िनणय गन अिधकार पिन वतः
पाएको भ न िम दैन । कुनै पिन िवषयमा स बि धत
इजलास नं. ७
ऐनले िनणय गन अिधकारी तोिकएकोमा िनणय गन
अिधकारको योग ऐनमै यव था भएको अव थामा
१
बाहेक अ य अिधकारीले योग गन पाउने अव था मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
नरहने ।
चोले शमशेर ज.ब.रा., ०६७-CR-०५६०, यान
मािलका यातायात यवसायी संघको मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. डगम िसंह िल बूसमेत
िवशेष साधारण सभा िविधगत पमा नबोलाइएको,
यान मान उ ोग मु ामा पीिडतको भनाई
बैठकमा गणपूरक सङ् या नपगु ेको र कानूनसङ् गत सवािधक मह वको ह छ । पीिडत हेम त े ले
ि या परु याई
् िनणय भएको नदेिखएको अव थामा अदालतमा आई बकप गन सके को पाइँदैन । घाखतले
आफूमा हँदै नभएको अिधकारको योग गरी िवप ी गदा िनज हेम त े बकप गन असमथ भएको भ ने
िज ला शासन कायालय, कै लालीका सहायक स ब धमा िनजक प नीले २०६५।२।२८ मा िनवेदन
मख
ु िज ला अिधकारी उदयबहादरु िसंह ठकुरीले िदएक देिखए पिन यसको स यता जाँ ने काम सु
िमित २०७०।९।४ मा गरेको िनणय कानून ितकूल अदालतबाट हन सके को छै न । सु अदालतबाट
देिखएको र उ िनणयबाट रट िनवेदकह को िनजको शारी रक परी ण नै नभै िनजलाई य तो
नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ारा भएको िनज के ही बो न नस ने भनी भ न निम ने ।
द यवसाय स चालन गनसमेतका नाग रक हक
वादीले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. ११५ नं मा माण
अिधकारमा आघात परेको अव था देिखन आउने हँदा बु न तोिकएको ता रखमा हािजर नभएका सा ीलाई
िमिसल संल न आधार, माण र कानूनी यव थाको वाितल गनपछ
ु । तर नेपाल सरकार वादी हने वा
िववेचना गरी पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट िवप ी फौजदारी मु ामा नबझ
ु ी नहने सा ीका स ब धमा
िज ला शासन कायालय, कै लालीका सहायक समा ान जारी गरी बु न ह छ भनी उ लेख भए
मख
ु िज ला अिधकारी उदयबहादरु िसंह ठकुरीले अनस
ु ारको उपचारको यास पिन गरेको देिखँदैन ।
िमित २०७०।९।४ मा मािलका यातायात यवसायी सोही अ.बं. १४२ नं. मा नबझ
ु ी नहने अड् डामा आउन
सङ् घलाई सदु रु पि म यातायात यवसायी सङ् घमा नस ने बढु ा बढु ी र होस भएको अश िबरामीलाई सा ी
गा ने र सं था दता तथा िवधानसमेत खारेज गन बु नपन भएमा उसैका घरमा गई उसले भनेबमोिजमको
भनी गरेको िनणय उ ेषणको आदेश ारा बदर हने बकप लेखाई याउन हािकम आफै ँ गै वा आफूभ दा
ठहराएको िमित २०७१।३।२ को फै सला िमलेकै मिु नको सबभ दा ठूलो दजाको कमचारीलाई खटाई
देिखँदा सदर हने ।
पठाउन ह छ भ ने कुरा पिन उ लेख नभएको
इजलास अिधकृतः ताराद बडू
होइन । सा ीले बोलेरै बकप गनपछ
ु भ ने होइन ।
क यटु र : िवदषु ी रायमाझी
िनजले लेखेर वा इसारा ारा पिन बकप गनस ने हँदा
इित संवत् २०७२ साल भदौ ३ गते रोज ५ शभु म् ।
पीिडत हेम त े बोलेर बकप गन असमथ हँदमै ा
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िनजलाई अदालतमा सशरीर उपि थत गराई यथाथ
२
बु ने यास नगरेको कायलाई उिचत मा न सिकँ दैन । मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
यसरी जसलाई चोट परेको हो ऊ यि नै अनपु ि थत जगदीश शमा पौडेल, ०६८-CI-०५१०, अंश दता,
रहेको अव थामा पनु रावेदन अदालतले वारदात कायम शुभनारायण िसंह िव. ह रनारायण िसंह था
गरी यसलाई कुटिपटमा प रणत गरेको नै कताकता
ितवादी ह रनारायण िसंहले सु महो री
निमले ज तो देिखने ।
िज ला अदालतमा िमित २०६३।११।२ मा पेस
वारदात थािपत भयो भ दैमा ितवादीले गरेको तायदाती फाँटवारीको करण नं. १ मा मेरो
पीिडतको यान मान िनयत राखी सो वारदात ीमतीले दाइजोमा ा गरेको ०-४-६ म ये मेरो
घटाएको र यसको प रणामबाट पीिडतको यान नाउँमा हाल दता रहेको िक.नं. ९३० को ०-१-१२
मनस मको अव था उ प न भएको भ ने अथ मोल . १५,०००। जाने ज गा सािबकमा मेरो ीमती
आउँदैन । यसको लािग पीिडतलाई अदालतले हेन गंगावती थ नीले रामदयाल खाँ था बाट िववाहको
पाउनपु छ । अदालतले नै हेन र िवचार गन नसके को डोलाबापत हदमिु नको . ९५। को घरसारको िमित
कुरामा अदालतले बो न निम ने ।
२०२०।११।१२।२ को राजीनामाले ा गनु भएको
ततु मु ामा ितवादीह ले पीिडतको मेरो ीमतीको दाइजो पेवाको ीस पि रहेको
यान िलने मनसाय िलएको भए यसलाई पूणता भूलवश मेरो नाउँमा सव भै हाल मेरै नाउँमा दता रहे
िदन िनजह लाई के कुन कारणले रोके को िथयो सो पिन यसमा कसैको अंश नला ने हँदा र सो ज गामा
कुरालाई वादीले खल
ु ाउन सके को देिखँदैन । अिपतु म ह रनारायणले कृिष िवकास बकबाट सापटी ऋण
जे जित कुरा िमिसलमा देिख छ यसबाट पीिडतलाई िलई घर समेत बनाएको छु भनी उ लेख ग रिदएको
कुटिपट गरेपिछ ितवादीह ले वे छाले छाडी िहँडेको देिख छ । यसपिछ तपिसल भ ने ख ड राखी अ य
पिु ह छ । ितवादीह ले पीिडतको यान िलनका िक.नं. का ज गा तथा ववासी घरसमेत उ लेख
लािग आ नो तफबाट गनपन
ु सबै काम नगरी िबचैमा गरेको पाइ छ । यस ि थितमा तायदातीमा िववािदत
पीिडतलाई छाडी िहंडेको काय उि लिखत प रभाषाको ज गा उ लेख भएन भ न िमलेन । तपिसलभ दा मिु न
आधारमा यान मान उ ोगको वारदातिभ पन उ लेख भएका ज गाह तायदाती फाँटवारीिभ पन
नदेिखने हँदा ततु वारदातलाई कुटिपटमा प रणत तर यसभ दा मािथ उ लेख भएका ज गाको िववरण
गरी पीिडतले सकार गन आए कुटिपट मु ा चलाउनका पेटबोली मा हने र तायदाती फाँटवारीिभ नपन भनी
लािग सु अदालतमा िमिसल पठाउने गरी पनु रावेदन वग करण गन िम ने कानून, यवहार तथा चलन
अदालत, पाटनले िमित२०६६।८।२२ मा गरेको ठहर वा अ कुनै तािकक आधार कारण रहेको पाइँदैन ।
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
यसमा पिन सु अदालतको फै सलामा ितवादी
इजलास अिधकृत: गेहे राज रे मी
ह रनारायण िसंहले िमित २०६३।११।२ मा पेस गरेको
क यटु र: च ा ितिमि सना
फाँटवारीमा आ नो ीमतीको डोली उठाउँदा िमित
इित संवत् २०७२ साल साउन १८ गते रोज २ शभु म् । २०२०।११।१२ मा हदमिु नको राजीनामाबाट ख रद
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गरेको ०-४-६ म येको ह रपरु ७(ख) को िक.नं. १९३ नाममा दता हँदा पिन िनजक ीमती गंगावतीले आ नो
को ०-४-१ मा घर िनमाण गदा मैले कृिष िवकास हकको ज गा भएकाले दाइजो पेवाकै पमा रा नपु न
बकबाट घर सापटी व प ऋण िलई घर बनाएको हँदा भनी दता नामसारी गन पाउने गरी ितवादीलाई
ब डा हनु नपन भ ने िजिकर िलएको र तायदातीको वीकृित दान गरेको वा हक छाडेको िलखत
तपिसलको पिहलो ख डमा ब द यापारसमेतका लािग आिदको अभाव हनु र उि लिखत ज गा मल
ु क
ु ऐन,
कृिष िवकास बकबाट िलएको .८०९६६।- ब डा अंशब डाको महलको १८ नं. िभ पन ब डा नला ने
ग रपाउँ भ ने पथृ क िजिकर राखेको पाइन्छ । िमित कृितको ज गा रहेको पिन नपाइनु आिद कारणबाट
२०२०।११।१२ को हदमिु नको राजीनामासमेतको ितवादीको उ िजिकरसँग सु अदालत असहमत
ितिलिप हेदा सोबाट ज गा कारणी गंगावती थ नीका भएकोलाई मनािसब र यायोिचत नै भ नु पन ।
नाउँमा दता भएको वा दािखल खारेज ितरोभरोसमेत
पनु रावेदक वादीले िजिकर िलएको िक.नं.
के ही भएको देिखँदनै । दाइजो पेवा ी अंश धनको ४ नं. १९३ हाल िक.नं. ९३० को ज गा पिन ब डा ला ने
बाट ज मने र ऐ. ५ नं. बमोिजम बाँचु जेल आफूखस
ु ी गरी सु अदालतबाट फै सला भएकामा उ ज गालाई
गन पाउने र कसैलाई नइ छाइकनै मृ यु भएमा मा सु अदालतले ब डा लगाएको नदेिखँदा त स ब धमा
अंिशयारको हकमा जाने ी हकको िनजी धन हो । के ही बोिलरहनु परेन भ ने हदस मको पनु रावेदन
तर य तो धन ीका नाममा नै नआइकन अड् डा अदालत, जनकपरु को िमित २०६७।२।२ को फै सला
अदालतमा दता हन नपन कागजमा उ लेख भएकै
िु टपूण हँदा उ टी भै िक.नं. १९३ हाल िक.नं. ९३०
आधारमा िनजको नाममा नै नगएको ज गा िनजको को ज गासमेत ब डा ला ने ।
दाइजो पेवा हो भ न िम ने देिखन आउँदैन भनी दाइजो इजलास अिधकृत: बस तजङ् ग थापा
पेवास ब धी ितवादीको िजिकरलाई अ वीकार गद क यटु र: च ा ितम सेना
उपरो आधारमा ितवादी ह रनारायण िसंहले िमित इित संवत् २०७२ साल असार ३० गते रोज ४ शभु म् ।
२०६३।११।२ मा िदएको तायदाती िववरणमा दता
इजलास नं. ८
े ता र हकभोग िभडे िमलेस मको स पि ३ भाग
लगाई १/१ भाग वादी रामनारायण र शभु नारायणले
अंश पाउने ठहछ भ ने उ लेख भै फै सलाको ठहर
१
ख ड तयार भएको पाइने ।
मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
ितवादी ह रनारायणबाट त स ब धमा िमित गोपाल े , ०७०-CR-१०१९, १२२०, लागु
२०२०।११।१२ को घरायसी राजीनामा स म पेस औषध हेरोइन, शु बहादुर गु ङ िव. नेपाल सरकार,
हन,ु सो िलखतको ज गाधनी ितवादीको ससरु ाली ह रबहादुर काक िव. नेपाल सरकार
खलकको यि नभै रामदयाल खाँ था हनु तर
ितवादीह अदालतमा उ कसरु गरेकामा
िलखतबमोिजम सो ज गा गंगावतीको नाममा दता इ कार रहे पिन अिधकार ा अिधकारीसम सािबत
भएको नदेिखनु र अक तफ ितवादी ह रनारायणको रहेको पाइ छ । बरामद हेरोइन ितवादीह को साथबाट
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बरामद भएको कुरा बरामदी मचु ु काका .ना.िन. वारदातिसत मेल खाने कृितको नभएकाले आकिषत
असरफ अली अ सारी तथा .स.िन. यादव ब नेतको हने नदेिखँदा सो आदेशसँग सहमत हन नसिकने ।
अदालतमा भएको बकप बाट तथा बरामदी मचु ु कामा इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
ितवादीह वयम्ले िलने िदने काय गदागदको इित संवत् २०७२ साल पस
ु १ गते रोज ४ शभु म् ।
अव थामा प ाउ परेको त य वीकार गरी द तखत
२
गरी िदएको एवम् ितवेदकसमेतको बकप बाट मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी देवे
समिथत भैरहेको छ । ितवादीह लाई कुटिपट गोपाल े , ०६९-CR-००४४, कत य यान /
गरी यातनासमेत िदई अिधकार ा अिधकारीसम
यान मान उ ोग, नेपाल सरकार िव. वनवाली साह
सािबत गराएको भनी ितवादीह ले िलएको िजिकर तेलीसमेत
िमिसलबाट समिथत हन सके को नदेिखने ।
ितवादीह फूितलाल साह तेली र
ततु मु ामा यी ितवादीह ले लागु मोहन साद साहको उ वारदातमा संल नता रहेको
औषध रहेको लाि टकको याके ट िदएको अव थामा भनी िकटानी जाहेरी परे पिन ितवादी फूितलाल
प ाउ परेको भ ने बरामदी मचु ु का, सो मचु ु कालाई साहले वारदातको िमित र समयमा आफू कायरत
वीकार गरी यी ितवादीह ले ग रिदएको द तखत, रहेको बिदया िज ला अदालतमा जु हािजर रहेको
ितवादीह को अिधकार ा अिधकारीसम को हँदा वारदातमा कुनै संल नता नभएको भनी अदालतमा
बयान, बरामदी मचु ु काका यि ह तथा आई गरेको बयानमा Alibi को िजिकर िलएको र सो
ितवेदकको बकप समेतबाट पिु भइरहेको देिखएको िजिकरलाई उ वारदातको िमित र समयमा िनज
हँदा सो कानूनी प रभाषा अनस
ु ार बरामदी व तु लागु बिदया िज ला अदालतमा जु हािजर रहेको भ ने
औषध हो भनी िव ासमा पारी कारोबार भएको होइन अदालतको हािजरी रेकडको ितिलिपबाट पिु
भ ने अथ गन नसिकने हँदा ितवादीह ह रबहादरु ग ररहेको देिखने । साथै अका ितवादी मोहन साद
काक र शु बहादरु गु ङलाई लागु औषध (िनय ण) साहले उ वारदात िमित र समयमा आफू कायरत्
ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा १ को ख ड कालीकोटि थत बक
ु मािलका ा.िव. डाँडा पोखरा
(छ) को देहाय ३ बमोिजमको सजायलाई आधार मानी भता २ मा हािजर रहेको हँदा वारदातमा कुनै संल नता
ऐ दफा १७क बमोिजम जनही कै द वष सात मिहना नभएको भनी अदालतमा आई गरेको बयानमा Alibi
छ तथा ज रवाना . २५००००।– (दईु लाख पचास को िजिकर िलएको र सो िजिकरलाई उ वारदातको
हजार) समेत हने ठहर गरी भएको सु को फै सलालाई िमित र समयमा िनज कालीकोटि थत बक
ु मािलका
सदर गरी भएको पनु रावेन अदालत, पाटनको िमित ा.िव.मा जु हािजर रहेको भ ने उ िव ालयको
२०६९।८।१२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हािजरी रेकडको ितिलिपबाट पिु ग ररहेको
हने ठहछ । ितवादीह को पनु रावेदन िजिकर पु न देिख छ । यसरी यी ितवादीह को उ वारदातमा
स दैन । यस अदालतबाट िमित २०७०।७।२८ संल नता भएको व तिु न माणबाट पिु हन नसक
मा िन सा िदने आदेशमा उि लिखत निजर ततु वारदात िमित र समयमा अ य रहेको भनी िनज
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ितवादीह ले िलएको Alibi िजिकरलाई िनजह
आ नो वाइँ नाता पन िचनीलाल साह, कपली साह
कायरत कायालयको हािजरी रेकडको ितिलिपबाट तेलीसमेतको सहयोग िलई योजना बनाई िनज दरबारी
पिु ग ररहेको देिखँदा के वल िकटानी जाहेरीलाई मा साह तेली, याम साद साह तेली, सरयगु साह तेली,
आधारमानी िनजह लाई कसरु दार ठहर गन निमली िचनीलाल साह तेली एवम् कपली साह तेलीसमेत भई
िनज ितवादीह फूितलाल साह र मोहन साद उ घटना घटाएका हन् भनी पोल गरी लेखाई िदएबाट
साहले अिभयोग माग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
यी ितवादी दरबारी साहसमेत उ वारदातमा संल न
ततु मु ामा व तिु न माणबाट यो भई मतृ क िम ीलालको ह या गरेको भ ने देिखएकाले
यसैको चोटबाट मतृ कको मृ यु भएको भ ने पिु हन ितवादी दरबारी साहले सजायबाट सफाइ पाउने
सके को छै न । जाहेरवाला तथा मौकामा बिु झएका नदेिखने ।
यि ह तथा च मिदद एवम् पीिडत दशरथ साहले
ितवादीह िबहारी साह तेली, वनवाली
अदालतमा आई बकप गदा ियनै ितवादीह ले हार साह, याम साद साह, कपले र भ ने कपली साह,
गरेको चोटबाटै मतृ क िम ीलालको मृ यु भएको भनी ल मण साह भ ने धिनलाल साह तेली, देवीलाल साह,
खल
ु ाउन सके को पाइँदैन । मतृ कको शरीरमा १२ भ दा िचनीलाल सिचन भ ने कामे र साह तेलीको हकमा
बढी साना ठूला चोटह रहेको भ ने लास जाँच कृित साधको रोहबाट हेदा िकटानी जाहेरी, मौकामा बिु झएका
मचु ु काबाट देिखएको अव थामा यी ितवादीह
यि ह को िकटानी बकप , पीिडत एवम् च मिदद
दरबारी साह र कपली साह तेलीको चोटबाटै मतृ कको दशरथ साहको िकटानी बकप समेतका माणबाट
मृ यु भएको भ ने कुरा त यपरक ढङ् गबाट मािणत उ वारदातमा यी ितवादीह कसरु दार रहेको
भएको पाइएन । तसथ कसको चोटबाट मतृ कको मृ यु भ ने देिखएको र सो माणलाई ख डन गन यिु यु
भएको हो भनी खु न सके को नदेिखएको अव थामा आधार नदेिखँदा यी ितवादीह लाई यानस ब धी
यी ितवादीह दरबारी साह र कपली साह तेलीलाई महलको १३ नं. को देहाय ३ नं. अनस
ु ार ज मकै दको
यानस ब धी महलको १३ नं. को देहाय ३ अनस
ु ार सजाय हने ।
सजाय हने ठहर गरी भएको सु फै सलालाई सदर गरी
ितवादी वनवाली साह तेली, िवहारी साह,
भएको पनु रावेदन अदालत, राजिवराजको फै सलालाई याम साद साह, िचनीलाल सिचन भ ने कामे र
अ यथा भ न निम ने ।
साह, किपले र साह भ ने कपली साह, धनीलाल
जाहेरीलाई समथन गरी गरेको िकटानी साह र देवीलाल साहसमेतका ितवादीलाई िमित
बकप , उ वारदातका च मिदद मिु लाल एवम् २०६५।१२।११ मा र दरबारी साहलाई िमित
पीिडत दशरथले अदालतसम आई गरेको िकटानी २०६७।१०।२४ मा यो यसैको चोट कत यबाट
बकप तथा त काल प ाउमा परेका िबहारी साह मतृ कको मृ यु भएको हो भ ने खु न नसके को
तेलीले अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा मेरो आधारमा मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धी महलको १३
भाइ दरबारी साह तेली र मतृ क िम ीलालिबच चलेको नं. को देहाय ३ बमोिजम ज मकै दको सजाय हने गरी
कुटिपट मु ाको रसइबीका कारण दरबारी साह तेलीले र ितवादीम येका मोहन साह तेली, फूितलाल साह
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तेली, सरयगु साह कापर, राम अवतार साहलाई राखेको देिखन आउने ।
आरोिपत कसरु बाट सफाई िदई र ितवादी
अदालतको आदेशपूवको िनवेदकको थनु ाको
िचनीलाल साह भ ने सिचन साहलाई मा यान अव था जे ज तो भए पिन हाल िनवेदकलाई सािधकार
मान उ ोगमा समेत कै द वष ८ गन गरी भएको स री िनकाय र अिधकारीको आदेशबाट हरी िहरासतमा
िज ला अदालतको िमित २०६५।१२।११ र िमित रािखएको देिखएकाले िनवेदक ब दीको थुना गैरकानूनी
२०६७।१०।२४ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने रहे भएको देिखन नआउँदा िनवेदक र जन देवकोटालाई
ठहर गरी ितवादीम येका दरबारी साह तेलीको उमेर चोरी मु ाको अनस
ु धानको िसलिसलामा थनु वु ापज
ु
अित बृ देिखई िनजको उमेर ७५ वषसमेत रहेको, िदई अिधकार ा अिधकारीको अनमु ित िलई हरी
अपराध हँदाको अव था प रि थित उमेरसमेतलाई िहरासतमा रािखएको पाइँदा िनवेदन मागबमोिजम
िवचार गदा िनजलाई कै द वष ५ मा गन उपयु
ब दी य ीकरणको आदेश जारी ग ररहनु नपन ।
हने राय य गरी भएको पनु रावेदन अदालत, इजलास अिधकृतः लोकनाथ पराजल
ु ी
राजिवराजको िमित २०६८।१२।२२ को फै सला क यटु र: अिभषेककुमार राय
िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । साथै साधकसमेत इित संवत् २०७२ साल काि क १ गते रोज १ शभु म् ।
सदर हने ।
२
इजलास अिधकृत: इि दरा शमा
मा. या. ी जगदीश शमा पौडेल, ०७२-WHइित संवत् २०७२ साल पस
००३१, ब दी य ीकरण, िवनोद तामाङको
ु १ गते रोज ४ शभु म् ।
हकमा ल मी तामाङ िव. महानगरीय हरी प रसर,
एकल इजलास
भ पुरसमेत
िनवेदक प ाउमा पनपु ूव नै बडादश
१
२०७२ को कारण िमित २०७२।६।२६ देिख
मा. या. ी बै नाथ उपा याय, ०७२-WH-००२७, अदालत ब द रहेकाले िनवेदकलाई मु ा हेन
ब दी य ीकरण, अ जन देवकोटा िव. के ीय अिधकारीसम
उपि थत गराउन सके को
अनुस धान युरो, महाराजग ज काठमाड
पाइएन । अदालत बडादशको कारण लामो समय ब द
िनवेदकले गरेको अपराधका स ब धमा रहेको अव थामा िनवेदक प ाउ परे र कानूनबमोिजम
कानूनबमोिजम अनस
ु धान तहिककात भइरहेको, िहरासतमा रा ने याद थप गन नसके को अव थामा
प ाउ भएप चात् थुनवु ापज
ु िदइएको, मु ा हेन रािखएको िहरासतलाई गैरकानूनी िहरासत मा न
अिधकारीबाट ब दीलाई िहरासतमा राखी थप सिकएन ।
अनस
अतः िनवेदक िबनोद तामाङलाई ठगी मु ामा
ु धान काय गन अिधकार ा अिधकारीबाट
पटकपटक अनमु ितसमेत िलएको िमिसलबाट देिखँदा प ाउ गरी प ाउ पज
ु तथा थनु वु ापज
ु समेत िदई
िनजलाई थुनवु ापज
ु िदई अि तयारवालाको अनमु ित हरी िहरासतमा रािखएको र िनवेदक बडादशको
िलई याद थप गरी अनस
ु धान योजनाथ थुनामा िवदाको अविधका िबचमा प ाउ भई अदालतसम
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उपि थत गराउन नसिकएको पाइँदा िनवेदकलाई
िनवेदक ितवादीलाई पपु को लािग थनु ामा
हरी िहरासतमा रािखएको कायलाई गैरकानूनी भ न रा ने भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित
सिकएन । ततु िनवेदन खारेज हने ।
२०६९।६।१८ मा भएको आदेशबमोिजम िनवेदक
इजलास अिधकृत : लोकनाथ पराजल
पपु को लािग थनु ामा नबिस फरार रहेको देिखँदा
ु ी
क यटु र : अिभषेककुमार राय
िनजले मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १९४ (२) नं. बमोिजम
इित संवत् २०७२ साल काि क ४ गते रोज ४ शभु म् । धरौट ता रखमा रिह पनु रावेदन गन सिु वधा पाउन
नस ने भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित
रत / बेरीत आदेश
२०७२।३।२४ को आदेश िमलेकै देिखँदा प रवतन
ग ररहन परेन । यसमा अ ह को हकमा िव ान् कानून
मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी यवसायीको बहसबमोिजमको आदेश भएकै देिखए
जगदीश शमा पौडेल, ०७२-RE-००१३, अवैध पिन त लो अदालतको आदेश यस अदालतको लािग
र च दन ओसारपसार, नारायण ितिमि सना िव. ब धनकारी नहने हँदा कानूनबमोिजम गनपन
ु ।
नेपाल सरकार
इित संवत् २०७२ साल माघ १३ गते रोज ४ शभु म् ।
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नभएको तर य तो िववादलाई कानूनी ढङ् गबाट
अदालत गितिविध
स बोधन गन नसके मा मा सो िववादले खतरनाक
प िलने भ दै म य थताको मा यमबाट यवसाियक
नेपाल म य थता प रषद् (ने का) को २४ औ ं
कृितका ठुला ठुला िववाद पिन स टाउने सिकने
वािषक साधारण सभा काय ममा स माननीय
कुरामा जोड िदनभु यो । म त यकै ममा स माननीय
धान यायाधीश यूको सहभािगता
धान यायाधीश यूबाट कारोबारको िसलिसलामा
उ प न हन स ने यापा रक तथा वािण य कृितका
नेपाल म य थता प रषद् (ने का) को २४ िववादह को िदगो समाधानको लािग म य थतालाई
औ ं वािषक साधारण सभाको मख
ु आित यता भरपद िवक पको पमा िलइएको र िववाद
स माननीय धान यायाधीश ी क याण ेठ यूबाट समाधानका रोहमा म य थकता र िववादका प का
िमित २०७२ माघ ९ गते गनभएको
िथयो । काय मको िबच पिन सम वय कायम हनपु न, करारका प को
ु
उदघाटन
गद स माननीय धान यायाधीश यूले वाय ताका कुरालाई म य थकताले सव प रता र
्
िववाद समाधानको वैकि पक उपायम येको सश
यसको सावभौिमकतामा जोड िदनपु न ज ता मह वपूण
उपायको पमा रहेको म य थताको मह वको प मा िवचार गनपन
ु कुरामा समेत काश पानभएको
ु
स ब धमा काश पाद हरेक िववाद आफै ँ मा खतरनाक िथयो ।

नेपाल म य थता प रषद् (ने का) को २४ औ ं वािषक साधारण सभा काय मको मख
ु आित यता हण गनहँु दै
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
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म अदालत र वैदिे शक रोजगार यायािधकरणबाट
सव च अदालतको वािषक ितवेदन
भएका याय स पादन तथा अ य यव थापिकय
२०७१/०७२ स माननीय रा पितसम
तुत कायस ब धी मु य मु य िववरण र यायपािलकाका
समसामियक चनु ौती र सझ
ु ावह उ लेख ग रएको
नेपालको संिवधानको धारा १३८ छ । ितवेदनको सार सङ् ेप यस कार छ :
बमोिजम सव च अदालतले येक वष आ नो
वािषक ितवेदन रा पितसम पेस गनपन
१. मु ा फछ् य टतफ
ु
संवैधािनक यव थाअनु प स माननीय रा पित १.१ सव च अदालत
ी िव ादेवी भ डारीसम सव च अदालतका
· गत आिथक वषबाट िज मेवारी सरेर आएका
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े ले
१८७८९ (अठार हजार सात सय उनान बे)
सव च अदालतको आिथक वष २०७१/०७२ को
थान र यस आिथक वषमा नयाँ दता भएका
वािषक ितवेदन िमित २०७२।१०।२२ मा ततु
९४८६ (नौ हजार चार सय छयासी) थान
गनभयो
।
ततु
ितवेदनमा आिथक वष
गरी ज मा मु ाको लगत २८२७५ (अ ाइस
ु
२०७१/०७२ मा सव च अदालत, याय प रषद,
हजार दुई सय पचह र) रहेकामा सोम ये
याय सेवा आयोग, पनु रावेदन अदालत, िज ला
६४४८ (छ हजार चार सय अठचालीस)
अदालत, िवशेष अदालत, राज यायािधकरणह ,
थान अथात् २२.८० ितशत मु ा फछ् य ट

सव च अदालतको आ.व.२०७१/०७२ को वािषक ितवेदन स माननीय रा पित ी िव ादेवी भ डारीसम पेस गनहँु दै
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
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भई २१८२७ (ए काईस हजार आठसय
४३००७ (ि चालीस हजार सात) थान गरी
स ाईस) थान मु ा बाँक रहन गएका
मु ाको ज मा लगत ५५७८९ (प प न
छन् । अिघ लो आिथक वषमा २४७३५
हजार सात सय उना नबे) थान रहेकामा
(चौबीस हजार सात सय पतीस) लगत भै
४०३२३ (चालीस हजार तीन सय
सोको २४.०४ ितशत अथात् ५९४६
तेइस) थान मु ा अथात् ७२.२८ ितशत
(पाँच हजार नौ सय यािलस) मु ा फछ् य ट
फछ् य ट भई १५४६६ (प हजार चार
भएकामा यस आिथक वषमा अिघ लो
सय छै स ी) थान मु ा बाँक रहन गएका
वषको तुलनामा १.२४ ितशतले घटी
छन् । अिघ लो आिथक वषमा ४१८५२
तर मु ा सङ् याको आधारमा ५०२ (पाँच
लगत भै सोको ६९.४६ ितशत अथात्
सय दुई) थानले बढी फछ् य ट भएको छ ।
२९०७० (उन तीस हजार स री) मु ा
ित यायाधीश मु ा फछ् य टको अनपु ात
फछ् य ट भएकामा यस आिथक वषमा
अिघ लो आ.व. मा ४५७.३८ रहेकामा यस
अिघ लो वषको तल
ु नामा २.८२ ितशतले
आ.व. मा ५३७.३३ छ ।
बढी अथात् ११२५३ (एघार हजार दुई सय
ि प न) थान मु ा बढी फछ् य ट भएको
१.२ पुनरावेदन अदालत
छ । ित यायाधीश मु ा फछ् य ट अनपु ात
· गत आिथक वषबाट िज मेवारी सरेर आएका
अिघ लो आ.व. मा २३६.३४ रहेकामा यस
१२७८२ (बा हजार सात सय बयासी)
आ.व. मा ३९१.४८ छ ।
थान र यस आिथक वषमा नयाँ दता भएका

स माननीय रा पित ी िव ादेवी भ डारीसम सव च अदालतको वािषक ितवेदनका बारेमा जानकारी गराउँदै
स माननीय धान यायाधीश ी क याण े
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१.३ िज ला अदालत
गएका छन् । अिघ लो आिथक वषमा २८१०
· गत आिथक वषबाट िज मेवारी सरेर आएका
(दईु हजार आठ सय दश) लगत भै सोको
४२५८१ (बयालीस हजार पाँच सय
२८.९७ ितशत अथात् ८१४ (आठ सय
एकासी) थान र यस आिथक वषमा नयाँ
चौध) मु ा फछ् य ट भएकामा यस आिथक
दता भएका ७२२१० (बह र हजार दुई
वषमा अिघ लो वषको तुलनामा २५.८
सय दश) थान गरी मु ाको ज मा लगत
ितशतले बढी अथात् ८२३ (आठ सय
११४७९१ (एक लाख चौध हजार सात
तेइस) थान मु ा बढी फछ् य ट भएको छ ।
सय एकान बे) थान रहेकामा ७५५४०
(पचह र हजार पाँच सय चालीस) थान १.५ सम फछ् य ट अव था
मु ा अथात् ६५.८१ ितशत फछ् य ट भई
· सम मा सव च अदालत, पनु रावेदन
३९२५१ (उन चालीस हजार दुई सय
अदालत र िज ला अदालतमा गत आिथक
एकाउ न) थान मु ा बाँक रहन गएका
वषबाट िज मेवारी स रआएका ७४१५२
छन् । अिघ लो आिथक वषमा ११०६२९
(चौह र हजार एक सय बाउ न) थान, यस
(एक लाख दश हजार छ सय उन तीस)
आिथक वषमा नयाँ दता भएका १२४७०३
लगत भै सोको ६१.५१ ितशत अथात्
(एक लाख चौबीस हजार सात सय तीन) थान
६८०४८ मु ा फछ् य ट भएकामा यस
गरी ज मा मु ाको लगत १९८८५५ (एक
आिथक वषमा अिघ लो वषको तुलनामा
लाख अ ठान बे हजार आठ सय पचप न)
४.३१ ितशतले बढी अथात् ७४९२
थान रहेकामा सोम ये १२२३११ (एक
(सात हजार चार सय बयान बे) थान मु ा
लाख बाइस हजार तीन सय एघार) थान
बढी फछ् य ट भएको छ । ित यायाधीश
अथात् ६१.५१ ितशत मु ा फछ् य ट
मु ा फछ् य ट अनपु ात अिघ लो आ.व. मा
भई ७६५४४ (छयह र हजार पाँच सय
३७८.०४ रहेकामा यस आ.व. मा ४२२.०१
चौवालीस) थान मु ा बाँक रहन गएका
छ।
छन् । अिघ लो आिथक वषमा १७७२१६
(एक लाख सतह र हजार दईु सय सो )
१.४ अ य अदालत तथा यायािधकरणह
लगत भै सोको ५८.१६ ितशत अथात्
· गत आिथक वषबाट िज मेवारी सरेर आएका
१०३०६४ (एक लाख तीन हजार चौस ी)
१९९६ (एक हजार नौ सय छयान बे) थान
मु ा फछ् य ट भएकामा यस आिथक वषमा
र यस आिथक वषमा नयाँ दता भएका
अिघ लो वषको तल
ु नामा ३.३५ ितशतले
९९३ (नौ सय ि यान बे) थान गरी मु ाको
बढी अथात् १९२४७ (उ नाइस हजार दुई
ज मा लगत २९८९ (दुई हजार नौ सय
सय स चािलस) थान मु ा बढी फछ् य ट
उना न बे) थान रहेकामा १६३७ (एक
भएको छ ।
हजार छ सय सतीस) थान मु ा अथात्
· यसैगरी
सबै
अदालत
तथा
५४.७७ ितशत फछ् य ट भई १३५२ (एक
यायािधकरणह मा गत आिथक वषबाट
हजार तीन सय बाउ न) थान मु ा बाँक रहन
िज मेवारी स रआएका ७६१४८ (छयह र
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हजार एक सय अठ् चािलस) थान र यस
· अदालतमा आउने िववादह को सङ् या
आिथक वषमा नयाँ दता भएका १२५६९६
येक वष बढ् दै गैरहेको छ । आजभ दा
(एक लाख प चीस हजार छ सय छयान बे)
दश वष अगािड २०६२ सालमा देशभरका
थान गरी ज मा मु ाको लगत २०१८४४
अदालतमा मु ाको लगत १,०३,५७७
(दुई लाख एक हजार आठ सय चौवालीस)
भएकोमा हाल सो सङ् या दो बर भई
थान रहेकामा सोम ये १२३९४८ (एक
२,०१,८४४ पु न गएको छ । य तै
लाख तेइस हजार नौ सय अठ् चालीस)
फछ् य ट सङ् या ४४,८८९ रहेकामा
अथात् ६१.४१ ितशत मु ा फछ् य ट
हाल सो सङ् यामा तीन गण
ु ा वृि भई
भई ७७८९६ (सतह र हजार आठ सय
१,२३,९४८ पुगेको छ । पाँच वष अिघ ित
छयान बे) थान मु ा बाँक रहन गएका
यायाधीश औसत फछ् य ट ३१२ रहेकामा
छन् । अिघ लो आिथक वषमा १८००२६
हाल सो सङ् यामा उ ले य वृि भई
(एक लाख असी हजार छ बीस) लगत भै
४८३ पगु ेको छ ।
सोको ५७.७० ितशत अथात् १०३८७८
(एक लाख तीन हजार आठ सय अठह र) २. फैसला काया वयनतफ
मु ा फछ् य ट भएकामा यस आिथक वषमा
· यस आिथक वषमा फै सला काया वयनका
अिघ लो वषको तुलनामा ३.७१ ितशतले
लािग परेका िनवेदनको सङ् या १६३२०
बढी अथात् २००७० (बीस हजार स री)
(सो हजार तीन सय बीस) रहेकामा
थान मु ा बढी फछ् य ट भएको छ ।
१००७३ (दश हजार ि ह र) थान
· देशभरका ५८ अदालतमा २ वष नाघेका
िनवेदनह फछ् य ट भई ६२४७ बाँक
मु ा छै नन् । २२ अदालतमा १ वष
छन् । यो फछ् य ट कूल िनवेदन सङ् याको
नाघेका मु ा बाँक छै नन् । अदालत तथा
६१.७२ ितशत हो । अिघ लो आिथक
यायािधकरणह मा फछ् य ट हन बाँक
वषमा १३९३० लगत भै सोको ६२.३६
रहेका ७७८९६ (सतह र हजार आठ सय
ितशत अथात् ८६८७ िनवेदन फछ् य ट
छयान बे) थान मु ाह म ये दुई वषभ दा
भएकामा यस आिथक वषमा अिघ लो
पुराना मु ाह को सङ् या १०,०१५
वषको तुलनामा ०.६४ ितशतले घटी तर
(दश हजार प ) थान रहेको छ । सोम ये
िनवेदन सङ् याको आधारमा १३८६ थान
सव च अदालतमा मा ८८०० मु ा २
बढी फछ् य ट भएको छ ।
वषभ दा परु ाना रहेका छन् । पनु रावेदन
· यस आिथक वषमा ज रवाना असल
ु ीतफ
अदालतमा ३०३, िज ला अदालतमा
.१५,३९,७२,४६,९२८।०७
(प
५७८ र अ य अदालत तथा यायािधकरणमा
अब उना चािलस करोड बह र लाख
३३६ थान मु ा दईु वष नाघेका बाँक छन् ।
यािलस हजार नौ सय अ ाइस पैयाँ
सम मा गत आिथक वषभ दा यस आिथक
सात पैसा) लगत रहेकामा सोम ये
वषमा २ वष नाघेका मु ा सङ् या ४३४
.३,५३,४६,०८,५९४।४७
(तीन
थानले घटेका छन् ।
अब ि प न करोड छयािलस लाख
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आठ हजार पाँच सय चौरान बे पैयाँ
पसा) असल
ु ग रएको छ । सोम ये
स चािलस पैसा) अथात् २२.९६ ितशत
.४,१९,८८,८५३।९१ (चार करोड
असल
उ नाइस लाख अठासी हजार आठ सय
ु भएको छ । अिघ लो आिथक वषमा
.१०,३०,७३,२८,५१५।६८ (दश अब
ि प न पैयाँ एकान बे पसा) नगद असल
ु ी
तीस करोड ि ह र लाख अ ाईस हजार पाँच
भएको छ । कै द जरीवाना र नगद असल
ु ी
सय प पैयाँ अठ् स ी पैसा) लगत रहेकामा
ग रएको यि सङ् या ८,९९० छ ।
सोम ये .२,०३,५४,५९,७३०।२१ (दईु
अब तीन करोड चव न लाख उ साठी हजार ३. िनरी ण एवम् अनुगमनतफ
सात सय तीस पैयाँ ए काईस पैसा) अथात्
· यस आिथक वषमा सव च अदालतबाट
१९.७५ ितशत असल
१० वटा पनु रावेदन अदालतह को िनरी ण
ु भएको छ जुन गत
आिथक वषको तुलनामा ३.२१ ितशतले
ग रएको छ । पनु रावेदन अदालतह बाट
बढी हो ।
७१ िज ला अदालत र िज लाि थत
· यसैगरी यस आिथक वषमा कै दतफ
अध याियक िनकायह को िनरी णको काय
१,४७,५९९।९।१६ (एक लाख स चालीस
स प न भएको छ ।
हजार पाँच सय उना सय वष नौ मिहना
सो िदन) लगत रहेकामा सोम ये ४. यव थापक य कायतफ
३९,५८१।१०।६ (उ चािलस हजार पाँच
· पनु रावेदन अदालत र िज ला अदालतह मा
सय एकासी वष दश मिहना छ िदन) अथात्
हने
यव थापक य
कायह मा
१९.७१ ितशत कै द असुल हन सके को
याियक संवाद काय म (Judicial
छ । गत आिथक वषको तल
Outreach) – २१६, Meet the
ु नामा यस
आिथक वषमा ७.०३ ितशत बढी कै द
Judge काय म – ६५६, योजनाको
असुल भएको छ । अिघ लो आिथक वषमा
आ त रक समी ा – २९६, योजना
१,२७,४५७।६।१६ (एक लाख स ाईस
काया वयनको स ब धमा सरोकारवालासँग
हजार चार सय स ताउ न वष छ मिहना सो
अ तरि या – २४१, तामेलदार र
िदन) लगत रहेकामा सोम ये २५,११८।१।७
थानीय
िनकायका
सिचवह बीच
(प चीस हजार एक सय अठार वष एक
अ तरि या – १३७, याय े सम वय
मिहना सात िदन) अथात् १९.७१ ितशत
सिमितको बैठक – २८७, बार र सरकारी
कै द असल
विकलसँग अ तरि या – ३४३ र
ु भएको िथयो ।
· फै सला काया वयनको िवशेष अिभयान
स चारकम सँग अ तरि या – २७६ पटक
लागू गरेप ात सो अिभयानबाट कै द
भएको छ ।
४,६११ वष ३ मिहना ३ िदन र ज रवाना
.१,०३,६६,१५,९९५।७६
(एक ५. निजर तथा फैसलाह को काशनतफ
अब तीन करोड छै स ी लाख प
· नेपाल कानून पि का र सव च अदालत
हजार नौ सय प चान बे पैयाँ छह र
बल
ु ेिटनको िनयिमत पमा काशन गनका
ु
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अित र सव च अदालतका मह वपूण अदालतको थापनालगायतका के ही संरचनागत हेरफे र
फै सलाह वेभसाइटमा समेत रा ने ग रएको र यसको े ािधकार तथा यव थापनलगायतका
छ । २०१५ सालदेिख हालस म नेपाल िवषयमा मह वपूण प रवतन गरेको छ । संिवधानको
कानून पि कामा कािशत सबै िनणयह
यव थाअनु प सव च अदालतमा संवैधािनक
िविभ न आधारमा खो न िम ने गरी सव च इजलास गठन भैसके को छ । संिवधानले पनु रावेदन
अदालतको वेबसाइटमा रािखएका छन् ।
अदालतको स ा उ च अदालत गठन गरी ती
अदालतह लाई हाल पनु रावेदन अदालतलाई
६. भूक पबाट भएको ितको िववरण
भएभ दा बढी अिधकार दान गरेको देिख छ । येक
· २०७२ वैशाख १२ गतेको िवनाशकारी देशमा एक उ च अदालत रहने यव था अनु प हाल
भूक प एवम् त प ातका परक पबाट सव च कायम रहेका १६ पनु रावेदन अदालतको कायबोझ ७
अदालतलगायत िविभ न दश अदालत तथा वटा उ च अदालतमा समायोजन गनपन
ु ि थित छ ।
याियक िनकायका भौितक संरचनामा ग भीर िज ला अदालतको हकमा समेत संिवधानले थानीय
ित पगु ेको छ । थप अ य २५ अदालतका िनकाय तथा अध याियक िनकायले गरेको िनणयउपर
भवनह मा समेत आंिशक ित पगु ेको पनु रावेदन सु ने र एक वषभ दा बढी कै दको सजाय
छ । भूक पबाट ित त भवनको ममत तथा हने कसरु स ब धी मु ा अदालतबाट हेनपन
ु ज ता
नयाँ भवन िनमाणका लािग योजना बनाई अिधकार े मा िव तार गरेको हँदा िज ला अदालतको
स बि धत िनकायमा पेस ग रसिकएको छ । कायबोझमा उ ले य विृ हने अव था देिखएको छ ।
सव च अदालतमा एकातफ लामो
७. सव च अदालत तथा मातहतका अदालतका समयदेिख यायाधीशको पदपूित हन नसक ब यौता
लािग िविनयोजन भएको बजेट र खचको िववरण मु ामा ित तर विृ हँदै गएको छ भने अकातफ पाँच
· यस
आिथक
वषमा जना यायाधीशह संवैधािनक इजलासमा समेत
.३,०३,८३,७५,५६१।७८ (तीन अब तीन तोिकनपु न संवैधािनक यव थाले सव च अदालतको
करोड ि यासी लाख पचह र हजार पाँच सय याय स पादन काय अझै भािवत हने देिख छ ।
एकस ी पैयाँ अठह र पैसा) िविनयोजन यसैगरी सङ् घीय कानून ारा उ च अदालतको गठन
भएकोमा . २,६८,९१,३३,२६६।१५ (दईु गनपन
ु संवैधािनक यव था अनक
ु ू ल सोस ब धी
अब अठ् स ी करोड एका न बे लाख ते ीस कानूनको िनमाण नभएका कारण उ च अदालत गठन
हजार दईु सय छै स ी पैयाँ प पैसा) हन सके को छै न । यसबाट यायाधीश िनयिु लगायत
िनकासा भई खच भएको छ ।
याय स पादन एवम् सोको यव थापनस ब धी
काम कारवाहीह भािवत भइरहेको अव था छ ।
८. यायपािलकाका िव मान सम या, चुनौती र यायपािलकाको संरचना एवम् े ािधकारमा ग रएको
सझ
यो प रवतनले अदालतह को कायबोझमा भाव
ु ावह
८.१ नयाँ संवैधािनक यव थाको काया वयन
पन जाने हनाले कायबोझको अनपु ातमा नयाँ ढङ् गले
नेपालको संिवधानले यायपािलकाको जनशि एवम् भौितक यव थापन गनपन
ु टड् कारो
संरचनामा आधारभूत पमा प रवतन नगरे तापिन उ च आव यकता छ ।
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नयाँ संिवधान अनक
ु ू ल आव यक कानून थालनी ग रएको भए तापिन सो भवन िनमाण हन लामो
िनमाण गन, याय प रषदक
् ो गठनलाई पूणता िदने, समय ला न स ने हनाले सव च अदालत मूल भवन
नयाँ संवैधािनक यव था अनक
ु ू ल आव यक भौितक (परु ानो) को बलीकरण (Retrofit) गन कायसमेत
यव थापन, जनशि आपूित एवम् ोत साधनको सु ग रएको छ ।
उपल धता ज ता संिवधानको काया वयनका
भूक पबाट भािवत मातहत अदालतह को
िवषयह अदालतको ए लो यासबाट मा अव था पिन यि कै नाजक
ु छ । जोिखमपूण
साथकतवरले स बोधन हन स भव नहने भएकाले भवनह एवम् पाल र अ थायी टहराह बाट याय
स बि धत सबै सरोकारवालाह बाट समयानक
ु ू ल स पादन गनु प ररहेको छ । यी सबै अदालत एवम्
सहयोग र सहकायको अपे ा ग रएको छ ।
भवनका संरचनाह त काल िनमाण गन नसिकएमा
याय स पादन काय भािवत हने ि थित छ । यसका
८.२ भूक पबाट ित त संरचनाको पुनिनमाण
लािग सव च अदालतले ित त एवम् नयाँ भवन
२०७२ साल वैशाख १२ र २९ गतेको िनमाणस ब धी योजनासमेत तयार गरी स बि धत
महाभूक प एवम् यसपिछ िनर तर पमा आएको िनकायमा बझ
ु ाइसके को छ । सव च अदालतलगायत
परक पबाट देशभरका ३५ भ दा बढी अदालतह का राि य याियक ित ान र फै सला काया वयन
भौितक संरचनामा ित पगु ेको छ । यायपािलकाको िनदशनालयलगायतका याियक िनकाय तथा अ य
पिहलो प चविषय रणनीितक योजनाको काया वयनबाट के ही अदालतह को भवन त काल िनमाण गनपन
ु
सु ग रएको भौितक पूवाधारको सधु ारको ि याले अव था छ । देशकै गौरवको पमा रहने सव च
पूणता नपाउँदै आइपरेको यस िवपि बाट िविभ न अदालतको नयाँ भवन िनमाणको कायलाई सरकारले
अदालत भवन एवम् इजलासका संरचनाह मा ग भीर उ च ाथिमकतामा रा न ज री छ । यसैगरी देशभरका
ित पगु ेको छ । सव च अदालतलगायतका देशका सबै ित त एवम् परु ाना अदालतह को िनमाण
िविभ न १० अदालतका भवनह मा यथाि थितमा एवम् ममत स भारका कायलाई ाथिमकतासाथ
काम गन नसिकने गरी ित पगु ेको कारण नयाँ भवन बजेट एवम् अ य ोतसाधन उपल ध गराउन राि य
िनमाण गनपन
ु अव था छ भने थप २५ वटा अदालत योजना आयोग, राि य पनु िनमाण ािधकरण, अथ
एवम् याियक िनकायका भवनह ममतस भार पिछ म ालयलगायतका स बि धत सबै िनकायबाट
मा योग गन सिकने अव थामा रहेका छन् । ित त आव यक सहयोग, सम वय र सि याताको अपे ा
अदालतको कामकारवाही त काल स चालनका लािग ग रएको छ ।
सव च अदालतमा शासक य भवन, नेपाल बार
एसोिसएसनको भवन एवम् अदालत प रसरमा रहेका ८.३ यायमा पहचँ को अव था बढाउनुपन
के ही अ य घरटहराह र पाल योग ग रएका छन् ।
आव यकता
सव च अदालतले खल
याय णाली ित आ था र िव ास
ु ा आकाशमिु नसमेत इजलास
स चालन गनपन
ु अव था िसजना भएको िथयो । जागतृ गराई रा नका लािग आिथक, सामािजक,
सव च अदालतको नयाँ भवन िनमाणको ि याको साँ कृितक पले पछािड परेकालगायत सबै वग र
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समदु ायका यि ह को याय ाि को अिधकारलाई ग रएको छ । यस आव यकतालाई स बोधन गन हालै
सिु नि त गराउनु अ याव यक छ । याय ाि को सव च अदालत िनयमावलीबमोिजम यायमा पहँच
सिु नि तता आफू अ यायमा परी यायको याचना गद आयोगको गठन भै यसको काययोजनासमेत पा रत
अदालत वेश गरेका यि को हकमा मा सीिमत भएको छ । आयोगले आ नो काय भावकारी ढङ् गले
नगरी आ नो अिधकारको चलनको लािग अदालत स पादन गनस ने गरी नीितगत र कानूनी सधु ारका
जानपु न कारणको िव मानता रहेको अव थामा पिन साथै आव यक साधन ोत उपल ध गराई सबैका
आिथक, सामािजक र साँ कृितक आिद प रवेशका लािग यायमा पहँचको अिधकार सिु नि त गराउनपु न
कारण अदालतमा आउन नसके का यि ह को हकमा रा यको आधारभूत दािय व रा यका स बि धत
समेत हनपु दछ । यायको सिु नि तताको अिधकारलाई िनकायबाट िनवाह हने छ भ ने िव ास िलइएको छ ।
पर परागत पमा अदालतमा दता भैसके का मु ाको
हकमा स म अदालतको िज मेवारी ठा ने ग रएको भए ८.४ िवकृित िवसङ् गितको िनय णका लािग
तापिन याय स पादनको मु य िज मेवारी िलएको
िनगरानी संय को आव यकता
अदालतले आ नो अिधकारको चलनको लािग
अदालतका काम कारवाहीह मा भइरहेका
अदालतस म आउन नस ने लि त वगको मता वा हनस ने िवकृित, िवसङ् गित, वा अिनयिमतताको
अिभविृ गनपनतफ
समेत आव यकता महसस
ु
ु िनय णका लािग िव मान कानूनी यव थाबमोिजम
ग रएको छ । यसका लािग अदातलले असमथ प का तहगत पनु रावेदन एवम् मातहत अदालतको याियक
लािग वैतिनक विकलको सेवालाई भावकारी बनाउने, एवम् सासिनक िनरी ण र लेखा परी ण ज ता
अदालतको सूचना तथा सहायता क लाई थप उपयोगी ि याह िनयिमत वा आकाि मक पमा भइरहेका
बनाउने, सेवा वाह गन िज मेवारीमा रहेका कमचारीको छन् । यसबाहेक याियक वा शासिनक काम
यवहारलाई सेवा ाही मै ी बनाउने, कायिविध कारवाहीका स ब धमा परेका उजरु ी वा गनु ासोह को
कानूनमा सरलीकरण गरी याियक ि यालाई सरल, यथोिचत स बोधन भै सेवा वाहमा सधु ार हँदै
सहज र झ झटमु बनाउने, िनशु क कानूनी सेवा आएको भए तापिन यायपािलकाको कितपय काम
(pro-bono) णाली िवकास गन, याियक ि यामा कारवाहीमा अिनयिमतता एवम् िवसङ् गितह रहेको
ला ने द तरु तथा कोट फ आिद पनु रावलोकन भनी सावजिनक िटकािट पणीह भइरहेको स दभमा
गनलगायतको याियक सधु ारको अिभयानलाई थप सेवा वाहको अव थामा नै थप िनगरानी हनपु न
भावकारी बनाउन आव यक छ । य तै अदालतको आव यकता महसस
ु भएको छ । याियक काम कारवाही
काय ि याका बारेमा यथाथ जानकारी गराउन र िविश कृितको हने र यायाधीशले याय स पादनको
आ ना अिधकारको उपभोगको लािग यायोिचत काय गदा वत र िनिभक भै गनस ने वातावरणको
दाबी िलनस ने मता नभएका यि को हकमा समेत सिु नि तता हनपु न आव यकता एकातफ छ भने
यायको सिु नि तताको याभूित िदन समदु ायमा स म याियक वत ताको आवरणमा चिलत कानून वा
पु नपु न आव यकतासमेत महसस
ु ग रएको छ । यसबाट आचारसंिहतािवपरीतका कुनै पिन काम कारवाही हन
अदालत र समदु ायको स ब ध थप सु ढ हने अपे ा नस ने अव थाको सिु नि तता पिन यि कै ज री
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ह छ । वत र िन प यायको याभूितका लािग यथोिचत स बोधन गन यास गरेको भए तापिन
कुनै पिन अिनयिमतता वा िवकृित िवसङ् गितज य काय यायपािलकाको आव यकताअनस
ु ार ोत साधनको
वीकाय हनस दैन । यसस ब धमा हालस म ग रएको अभाव हन निदन राि य बजेटको िनि त (कि तमा
यासह स पूण पमा भावकारी हन नसके को हो िक १ ितशत) िह सा यायपािलकालाई िविनयोजन
भ ने अनभु ूित भएकाले यायपािलकाको अिनयिमतता हने संवैधािनक सिु नि तता यो संिवधानले पिन गन
एवम् िवकृित िवसङ् गितज य काय िनय णका लािग सके को पाइएन । यायपािलकाको वाय ताको लािग
याियक वत ताको मा यता ितकूल नहनेगरी छु ै यायपािलकालाई ा बजेट एकमु पमा ा भै
संय को आव यकता औ ं याइएको हो । यसस ब धी आ नो आव यकताअनस
ु ार आफै ँ ले िविभ न शीषकमा
कानूनी यव थाको अभावमा य तो संय को काम वग करण गन र एक शीषकको बजेट अक शीषकमा
कारवाही भावकारी हन नस ने भएकाले य तो संय
रकमा तर गन अिधकारसमेत यायपािलकामा नै
कानून ारा नै थापीत गरी आव यक ोत साधन िनिहत हनु अप रहाय छ ।
उपल ध गराउन एवम् य तो संय लाई आव यक
संिवधानका यव थाह लाई चलायमान
सहयोग परु याउनसमे
त सबै े को सहयोगको अपे ा र यवहारोपयोगी बनाउन थप कानूनको िनमाण वा
्
ग रएको छ ।
या या गनपन
ु एवम् आव यकताअनस
ु ार संशोधन
गद जानपु न ह छ । यो ि यामा यायपािलकाको
८.५ यायपािलकाको वत ता, वाय ता र वत ता एवम् याियक मू य मा यताह मा किहँ
याियक मू य मा यताको जगेना
कतैबाट आँच आउन निदने अव थाको सिु नि तता
मल
ु क
ु संिवधान िनमाणको चरणमा वेश हन आव यक ह छ । यायपािलकाको वत ता
गरेको अव थादेिख नै मौिलक हकको संर णको के वल संिवधानमा उ लेख गदमा वतः कायम
याभूित र िविधको शासन ित स मानको भाव भैहा ने होइन । यसका लािग याियक संरचनाका
िसजना गराउन संिवधान सभाले बनाउने संिवधानमा अित र आ नो कायिविध आफै ँ िनधारण गन स ने
वत यायपािलकाका मू य मा यताह मा कुनै अिधकार यायपािलकामा िनिहत हनपु दछ । सोबाहेक
पिन स झौता ग रनु हँदैन भनी यायपािलकाले आ नो आव यक आिथक, शासिनक, भौितक एवम् अ य
ि कोण िनर तर रा दै आएको हो । वतमान संिवधानले यव थापक य प यायपािलका आफै ँ ले िनधारण
नेपालको यायस ब धी अिधकार अदालत तथा गनस ने वातावरण सिु नि त हनपु दछ । संवैधािनक
याियक िनकायबाट मा योग ग रने, एकवषभ दा यव थाको काया वयनका स दभमा राि य जीवनका
बढी कै दको सजाय हने फौजदारी कसरु स ब धी मु ा सबै े मा यायपािलकाको वत ता एवम् याियक
अदालत वा याियक िनकायबाहेक अ य िनकायको मू य मा यताको संर णको िवषयलाई मूल वाहीकरण
अिधकार े मा नपन एवम् य ता मु ाह त काल गन स दभमा रा यका सबै िनकायह
प
स बि धत िज ला अदालतमा सन ज ता कितपय ि कोणसाथ अगािड बढ् नपु न आव यकता अनभु ूत
यव थाह माफत यायपािलकाको यो सरोकारलाई ग रएको छ ।
53

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - २
८.६ रणनीितक योजनाको भावकारी काया वयन भएकामा सोको झ डै ८.६४ ितशत (९५१७ मु ा)
मल
ु क
ु मा योजनाब िवकास ि याको २ वष नाघेका अव थामा िथए भने हाल देशभरमा २
पाँच दशकभ दा लामो समय यतीत हँदा पिन वष नाघेको मु ाको सङ् या ९९६० छ भने (सव च
राि य योजनाले याय णालीको सु ढीकरण एवम् अदालतमा मा ८८०० मा छ) जनु कूल मु ाको
िवकासको िवषयह लाई यथोिचत ढङ् गले स बोधन ४.९३ ितशतमा हो । देशभरका ५८ अदालतमा
गन नसिकरहेको कारण याय णालीलाई भावकारी दईु वष नाघेका मु ा शू य छन् भने २२ अदालतमा
बनाउने एवम् याय णाली ितको जनआ था १ वष नाघेका मु ा बाँक छै नन् । खासगरी िज ला
अिभविृ गन उ े यसाथ आिथक वष २०६१/०६२ र पनु रावेदन अदालतह ले मु ा फछ् य टमा गरेको
देिख यायपािलकाले आ नो छु ै रणनीितक योजना यो उपलि ध गव गन लायकको छ । मु ा फछ् य टको
काया वयन गद आइरहेको छ । चालु वष ते ो प चविषय औषत अविध संसारका जनु सक
ु ै िवकािसत देशको
रणनीितक योजनाको थम काया वयन वष हो । हाराहारीको छ र यसबाट अदालतमा मु ा समयमा
योजना ि या थालनी गरेपिछ येक अदालतह ले फै सला हँदनै भ ने आमधारणा खि डत हन पगु ेको
मु ा फछ् य ट तथा फै सला काया वयनलगायतका काम छ । योजना काया वयनबाट ा यो नितजाको
कारवाहीमा िनि त ल य िनधारण गरी काय स पादन सेवा ाहीह ले प दे न सिकने गरी अनभु ूित गरेका
ग ररहेका छन् । आव यक सङ् यामा यायाधीश छन् । तथािप योजनाले ेपण गरेअनु पको बजेट र
िनयिु हन नसके को िवशेष प रि थितका कारण
ोत साधन उपल ध नहन,ु जनशि को अपया ता
सव च अदालतमा योजना अनु प काय हन नसके तथा कानून र कायिविधमा समयानक
ु ू ल संशोधन
तापिन बाँक सबै अदालतह ले योजनाले िनधा रत हन नसके का कारण योजनाले िनधारण गरेका सबै
ल य हािसल गन गरी कायस पादन ग ररहेका छन् । ि याकलापह को काया वयन र ल यअनस
ु ारको
योजनाको सु वातको वषमा अदालतह मा मु ाको उपलि ध हािसल हन सिकरहेको अव था छै न ।
कूल लगत १०७,१४६ भएकामा सोको ५०.१३
खासगरी योजना काया वयनका ममा
ितशत फछ् य ट भएको िथयो भने चालु आिथक योजनाले ेपण गरेको बजेटको एक ितहाइ मा
वषमा कूल लगत (२,०१,८४४) को ६१.४१ ितशत यायपािलकाले ा गरेको अव था छ । चालु
मु ा फछ् य ट गन यायपािलका सफल भएको छ । आिथक वषमा पिन योजनाले ४,६०,७९,८६०००।–
मु ा फछ् य टमा यो मह वपूण उपलि ध हो । य तै बजेटको ेपण गरेकामा सोको ३०.८३ ितशत
आजभ दा १० वष अगाडी देशभरका अदालतह मा ( १,४२,०६,८५,०००) मा ा भयो । यसबाट
ितवष ४९,५७२ मु ा दता हने गरेकामा अिहले योजनाका िनधा रत काय मह थप भावकारी
यो सङ् या बढेर १,२४,७०३ पगु ेको छ । यो ढङ् गबाट स चालन हन सके न । यायपािलकालाई
यायपािलका ितको िव ासको ोतक पिन हो ।
िदने बजेटमा कुनै व तिु न आधार वा मापद डिवना
देशका लगभग सबै अदालतह को मु ा नै हचवु ाका आधारमा सीमा (िसिलङ) िनधारण
फछ् य टको उपलि ध उ साहजनक छ । योजना हने गदछ । ा बजेट पिन यायपािलकाको
ि या सु गनपु ूव कूल मु ा सङ् या १,१०,१०२ आव यकताअनस
ु ारको शीषकमा िविनयोिजत नभएको
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र यायपािलकाले आ नो आव यकताअनस
अदालतका के ही यायाधीशह बाहेक अ यलाई
ु ार उपयु
शीषकमा खच गन गरी रकमा तर गन वाय ता आवास सिु वधा उपल ध गराउन सिकएको छै न ।
पिन नहँदा अदालतको काय कृितको आ नो छु ै उपल ध आवास गहृ ह सङ् गठन र पदीय िज मेवारी
िविश ता हँदा हँदै पिन अ य सरकारी िनकायको अनु पको सूिवधाजनक छै नन् । सव च अदालतका
काय मको ढाँचामा नै खच गनपन
ु बा यता छ । खच यायाधीशह का लािग एक कृत वा उपयु आवासको
शीषक यायपािलकाको लािग उपयु र यवहा रक यव थापन गन स दभमा नेपाल सरकारले िवगत के ही
नभएका कारण ा बजेट पिन आव यक े मा खच वष अगािड नै ितब ता जनाई यसस ब धी ि या
गन किठनाई छ । कुन वषमा कित बजेट ा हने वा थालनी ग रएको भए तापिन यो काय िकि चत अगािड
कित खच गन सिकने भ ने पूविनि तता नहँदा सम बढेको छै न । यस कायको यव थापनमा अदालतको
योजना ि याले अपेि त गित िलन नसके को अनभु ूित कुनै िज मेवारी छै न । िज मेवारी िलएको नेपाल सरकार
भएको छ । यायपािलकाको सु ढीकरण र िवकासका अनपेि त पमा उदािसन छ । िदनानिु दन सरु ा
लािग राि य योजना ि यामा यायपािलकाको संवेदनशीलता बढ् दै गएको वतमान अव थामा आवास
रणनीितक योजनाले पिहचान गरेका िवषयह लाई योजनाका स ब धमा रहेको यो उदािसनता वत र
ाथिमकताका साथ समािहत गरी यायपािलकाको स म यायपािलकाको लािग लामो समयस म वीकाय
योजना ि यालाई थप सु ढ र सं थागत गराउन हन स दैन । पनु रावेदन तथा िज ला अदालतका
आव यक छ । योजना ि यालाई अनशु ािसत ढङ् गले यायाधीशह का लािग आवास सिु वधाबापत उपल ध
काया वयन गराउनका लािग नेपाल सरकारका तफबाट गराइएको रकम सूिवधाजनक आवासगहृ ा गनलाई
वचनब ता र कायमूलक सहयोगको अपे ा ग रएको पया नभएकाले यायाधीशको सेवा सतस ब धी
छ।
कानूनमा समयानकूल संशोधन हनपु न आव यकता
छ । तराई े लगायत मल
ु क
ु का िविभ न भागमा भएका
८.७ सुर ा ब ध र आवास सुिवधा
ब द हड् ताल एवम् आ दोलनका गितिविधबाट याय
यायाधीशह को आधारभूत सरु ाको स पादन काय य पमा भािवत भइरहेको छ ।
याभूित वत
याय स पादनका ि कोणले यसबाट अदालतमा कायरत् यायाधीश, कमचारी एवम्
मह वपूण छ । यायाधीशका सेवाका सत र अदालत योगकताह को सरु ा ि थित संवेदनशील
सिु वधास ब धी कानूनले यो मा यतालाई आ मसात हन पगु ेको हँदा यी प ह लाई समेत स बोधन हने
गरेको पिन छ तर के वल कानूनमा उ लेख गदमा गरी िदगो सरु ा यव थाका लािग त काल िवशेष
यायाधीशह को आवास एवम् सरु ा यव था काययोजना बनाई काया वयन ग रनु पदछ । यसका
वतः भै हा ने होइन । अिधकांश यायाधीशह ले लािग आवास तथा सहरी िवकास म ालय, अथ
ऐनले िदएको सिु वधा उपभोग गन पाएका छै नन् । म ालय, र ा म ालय, सरु ा िनकायलगायत
यायाधीशलाई स भव भएस म सरकारी आवास स बि धत सबैले िज मेवारी बोध गरी त परताका साथ
नै उपल ध गराउनपु न कानूनी यव था भए सम वया मक ढङ् गले काम कारवाही अगाडी बढाउने
तापिन धान यायाधीश र पनु रावेदन तथा िज ला अपे ा ग रएको छ ।
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८.८ कानूनी एवम् कायिविधगत सुधारको मु ाको लगत १,०३,५७७ फछ् य ट ४४,८८९ र
आव यकता
बाँक ५८,६८८ भएकामा हाल मु ा सङ् या सोको
याियक ि यालाई िछटो, छ रतो र झ डै दो बर २,०१,८४४ लगत १,२३,९४८ फछ् य ट
भावकारी बनाउन िव मान कानून तथा कायिविधगत भई ७७,८९६ बाँक छन् तर बढेको कायबोझको
यव थाह मा पनु रावलोकन गनपन
ु आव यकता अनपु ातमा यायाधीश वा कमचारीको दरब दी बढेको
रहेको त य िवगतदेिख नै औ ं याउदै आइएको छ । छै न । २०६२ सालदेिख हालस म दरब दी यथावत
नेपालको वतमान संिवधानले मल
ु क
ु लाई सङ् घीय छ भने भएको दरब दीमा पिन समयमा पदपूित भएको
संरचनामा लिगसके को स दभमा यायपािलकाको छै न । हालैमा यस कार बढेको कायबोझको अनपु ातमा
व प एक कृत नै रहे तापिन वत , स म र यायाधीश तथा अ य कमचारीको दरब दीका
भावकारी याय णालीको लािग समयानक
ु ू ल नयाँ स ब धमा सङ् गठन तथा यव थापन सव ण
कानूनको िनमाण वा संशोधनको आव यकता छ । (O&M) भई नयाँ दरब दी िसजनाको ताव गरी
यायपािलकाले पर परागत, जिटल र अ यावहा रक ि या अगािड बढाइएको छ । हालस म उ
तािवत
कानून एवम् कायिविधको आधारमा याय स पादन दरब दी वीकृत भै आएको अव था छै न । िवगत दईु
गनपरे
ु का कारण जनताले अपे ा गरेअनु प याय वषअगािड मा देशभरका अदालतमा यायाधीशको
स पादनमा भावका रता याउन सिकएको दरब दी पनु रावलोकन भै थप दरब दी िसजना
छै न । अदालत आफै ँ ले कानून िनमाण वा संशोधन भएको र उ दरब दीमा यायाधीशको िनयिु समेत
गरेर जनताको अपे ा स बोधन गन स दैन । यसको भैसके को ि थितमा यायाधीशका लािग आव यक
िनय ण अदालत बािहर भए तापिन यसबाट उ प न सहयोगी अिधकृत तथा अ य कमचारीह को दरब दी
प रि थितको अपजस अदालतले िलनपु रेको छ । िसजना भै पदपूित नहँदा के ही अदालतह मा दैिनक
मल
ु क
ु को सम कानूनी णालीलाई आधिु नक करण कायस पादन नै हन नस नेस मको जिटल अव था
गनगरी म यौदा ग रएका देवानी सिहंता, द ड छ । यही दरब दी संरचनामा अिहलेको कायबोझ कुनै
संिहतालगायतका िविभ न संिहताह पखर बसेको पिन हालतमा धा न सिकने अव था छै न । यो अव थाको
बष भइसके को छ । यी िवधेयकह पा रत हन सके मा स बोधनको लािग सङ् गठन तथा यव थापन सव ण
याय णालीलाई आधिु नक करणतफ लैजान सिजलो ितवेदनले ताव गरेको दरब दी वीकृत गनको
ु
हने भएकाले अिवल ब पा रत गन नेपाल सरकार तथा कुनै िवक प छै न । उ ितवेदनले ाथिमकताको
यव थािपकाको सि यता एवम् ितब ताको अपे ा आधारमा चरणब पमा दरब दी वीकृत गन सिकने
ग रएको छ ।
गरी ताव गरेको छ । ितवेदनमा उ लेख भएबमोिजम
अ याव यक पदको दरब दी त कालै वीकृत गन एवम्
८.९ कायबोझको अनुपातमा जनशि आपूित
अ य पदको दरब दीसमेत मशः वीकृत गन नेपाल
अदालतमा आउने िववादह को सङ् या सरकारका सामा य शासन म ालय एवम् अथ
येक वष बढ् दै गैरहेको अव था छ । आजभ दा दश म ालयसम िवशेष आ ह ग रएको छ । जनशि को
वष अगािड २०६२ सालमा देशभरका अदालतमा अभावमा अदालतह को कायस चालन हनै नस ने
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अव थाको िसजना नहने वातावरणको सिु नि तता समान तरका अिधकृत कमचारीह का िबचमा रहेको
गन कानून याय तथा संसदीय यव था म ालयको सेवा सिु वधाको िभ नता र अ य सेवाको तल
ु ानमा याय
सि य पहलको अपे ा ग रएको छ ।
सेवामा अ ययन, तािलम, वैदेिशक मण आिदको
यून अवसर रहेका कारण ित पध एवम् मतावान
८.१० याय सेवा ितको आकषण वृि गन
कानून नातकह ले लोक सेवाको परी ा णाली
कानून िवषयमा माणप तहको अ ययन उि ण गरी याय सेवा वेश गन कायलाई अनाकषक,
अ यापन ब द ग रएको कारण िवगत लामो समयदेिख कम संभावनायु र विृ िवकासका ि ले जोिखमपूण
कानूनको आधारभूत िश ािवना नै अदालतको लािग मा ने गरेको देिख छ । ित पध एवम् मतावान्
आव यक सहायक तरको जनशि आपूित हँदै यि ह लाई अदालतका अिधकृतका पमा
आएको छ । यसबाट एकातफ आधारभूत कानूनी िभ याउन नसिकए यायाधीशको उपि थितबाट मा
ानिवनाको जनशि बाटै िवशेष दखल हनपु न अदालतका काम कारवाहीह भावकारी हनस ने
याियक कायिविधका कामह गराउनु प ररहेको छ अव था रहँदैन । खासगरी िव िव ालयले कानून
भने अक तफ य तो जनशि को याय सेवामा विृ
िवषयमा माणप तहको अ ययनपिछ िसधै कानूनमा
िवकासको अवसरसमेत नहने भएबाट सहायक तरका नातक अ ययन गन पाउने (BL) णालीमा प रवतन
जनशि लाई लामो समयस म सेवामा िटकाई रा न गरी अ य कुनै िवधामा नातक गरेपिछ मा कानूनमा
किठनाइ भइरहेको छ । यसबाट यायस पादनको नातक गन पाइने (LLB) णाली अवल बन गरेपिछ
कायिविधको तहमा ग रनपु न कामकारवाहीमा यायतफको अिधकृत तरको सेवा वेशसमेतमा
गणु तरीयता र भावका रता याउन ग भीर किठनाइ सङ् या मक र गणु ा मक दवु ै प बाट ास हँदै
भइरहेको छ ।
आएको ि थित छ । लोकसेवा आयोगबाट स चािलत
यसैगरी याय सेवाको राजप ाङिकत परी ामाफत याय सेवाको अिधकृत तरको भना
अिधकृत तरको पदसमेत आकषक ब न सके को ि यामा मागबमोिजम आव यक यूनतम् सङ् याको
छै न । याय सेवाको मु य आकषण मािनएको जनशि समेत आपूित हन नस नु अक पनीय अव था
यायाधीश पदको िनयिु का स ब धमा ग रएको हो । यो अव थालाई त काल स बोधन गन नसिकएमा
संवैधािनक यव था एवम् सो स ब धमा िवगतमा अदालत स चालनको लािग आव यक जनशि समेत
ग रएको अ यासबाट याय सेवाको अिधकृतका सहज आपूित हन नस ने अव था िसजना हनस ने
पमा सेवा वेश गन मतावान् यि ह उ साही ि थित रह छ । यो ि थितलाई स बोधन गन
भएको देिखँदैन । खासगरी लोक सेवा आयोगको याय सेवािभ का अिधकृत तथा कमचारीह लाई
ित पधा मक परी ा उ ीण गरी राजप ाङ् िकत यावसाियक िसप र द ता अिभविृ का लािग उ च
अिधकृत तरमा वेश गरेको यि ले यायाधीशको िश ा तथा तािलमलगायतका मता िवकासका पया
पदमा िनयिु हन बीस वषस म सेवा अविध कुनपन
अवसरह िसजना गन, विृ िवकासका अवसरलाई
ु
तर सेवा बािहरका यि ह ले छोटो अविधमा नै अनमु ानयो य बनाउने र समयानक
ु ू ल सेवा सिु वधाह
यायाधीश िनयु हनस ने यव था, यायाधीश र बढाई याय सेवा ितको आकषण बढाउन अ य त
57

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७२, माघ - २
आव यक छ । यसैगरी नेपाल सरकार, िव िव ालयह
फै सला काया वयनमा भावका रता याउन फै सला
एवम् लोक सेवा आयोगलगायत स बि धत िनकायले कया वयन िवशेष अिभयानलगायतका िविभ न
कानून िश ा एवम् याय सेवा वेशस ब धी नीित रणनीितह अि तयार गरेको भए तापिन िविभ न
एवम् काय मह मा पनु रावलोकन गरी सम वया मक सरकारी िनकायह को साथक र सम वया मक
ढङ् गले सहकाय गनपन
यासको अभावमा फै सला काया वयनमा आशातीत
ु आव यकता देिखएको छ ।
सफलता ा हनसके को छै न । फै सला काया वयनमा
८.११ अदालतबाट भएका आदेश तथा भावका रता याउन अदालतबाट लागेको द ड
फैसलाह को भावकारी काया वयन
ज रवाना नबझ
ु ाएस म सावजिनक सेवा वाहमा रोक
संिवधानले मु ा मािमलाको रोहमा अदालतले लगाउने िनणय भैसके को भए तापिन आव यक कानूनी
िदएको आदेश वा िनणय नेपाल सरकारलगायत यव था तयार ग रएको छै न । यसस ब धमा स बि धत
सबैले पालना गनपन
ु दािय व िनधारण गरेको भएपिन िनकायबाट यथे पहल हन आव यक छ । फै सला
अदालतबाट जारी भएका ठूलो सङ् याका आदेश काया वयनलाई भावकारी बनाउन रा यका सबै
वा िनणयह वष स म काया वयन हन सके का िनकायह ले फै सला काया वयनस ब धी सं कृितको
छै नन् । फौजदारी मु ामा अदालतबाट दोषी ठह रएका िवकास गन, फै सला काया वयन गन िज मेवारी भएका
यि ह बाट एघार अबभ दा बढी जरीवाना र एक िनकायह लाई यसस ब धी संवेदनशीलता बढाउने
लाख वषभ दा बढी कै दको लगत असल
ु हन बाँक छ । एवम् ती िनकायको फै सला काया वयनको मता
फै सला काया वयनको ाथिमक िज मेवारी सरकारको अिभविृ गरी फै सला काया वयनको सिु नि तता
भए तापिन जसले फै सला गर्यो उसैले फै सला गन गराउन नेपाल सरकार तथा अ य स बि धत
काया वयन गनपन
ु भ ने ज तो पर परावादी सोच िनकायह को ितब ता, िज मेवारी बोध र
सरकारमा देिख छ । सरकारमा फै सला काया वयनको सम वया मक यासको अपे ा ग रएको छ ।
सं कृित नै िवकास हन सके को छै न । अिपतु रा यका
िविभ न िनकायह बाटै फै सला काया वयनमा िविभ न ८.१२ मु ा मािमलास ब धमा मु ाका प तथा
सम याह खडा गरेको अनभु ूितसमेत भइरहेको सरोकारवालाह को उ रदािय वको अिभवृि
छ । फै सला कानूनको अङ् ग हो । रा यले फै सलाको
यायको खोजी गन पाउनु यि को अिधकार
अ र भावनाको स मान गद यसको काया वयनको भएपिन अनाव यक पमा झु ा मु ा गरेको अव थामा
िज मेवारी िलनपु छ । फै सला काया वयनको अभावमा यसबाट अक प लाई पन गएको ितपूण गन कुनै
यायको वा तिवक अनभु ूित हन स दैन । िविधको णाली हामीकहाँ छै न । यसको कारणबाट पूवा ह वा
शासन आ मसात ग रएको प ितमा फै सला काया वयन इ यावस वा अक प लाई हैरानी िदने िनयतले मु ा
नहने अव थाको प रक पनास म पिन गन सिकँ दैन । मािमला गन सं कृितको िवकास हँदै गएको महसस
ु
फै सला काया वयनको अभावमा द डहीनता मौलाउँछ भएको छ । य तो
ोिभमख
ु विृ ले ो साहन
र िविधको शासन समा ह छ ।
पाएमा देशको शाि त, सु यव था तथा सौहा तामा
यायपािलकाको रणनीितक योजनाले र अ तत सम िवकासका बहआयािमक े मा नै
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ितकूल असर पन िनि त छ । यसका लािग यायको यायपािलकाले गरेको यासलाई उदाहरणका पमा
खोजी गन तथा मु ा मािमलाको अनाव यक हैरानीबाट िलने ग रएको पिन छ । तथािप, यसको योगको
सरु ि त रहन पाउन यि को हकिबच स तल
ु न कायम े लाई अपेि त पमा िव तार गन नसिकएबाट सोचे
गनु आव यक ठािन छ ।
जित लाभ िलन सिकएको छै न । पूण पमा सूचना
याियक ि याका ममा कुन चरणमा र िविधमा मा आधा रत भै काम कारवाही गन सिकने
कसरी रकम खच ह छ भ ने बारेमा कुनै िनयमनकारी अव थाको िसजना हन सके को छै न । सूचना िविधको
ब ध नहँदा मु ा मािमलामा ला ने खचका बारेमा िव सनीयताको िवषयमा कितपय गनु ासाह आएका
िविभ न मह उ प न भै सम याय णाली छन् । सबै अदालतह मा आव यक सङ् यामा
महङ् गो भएको आ ेप सहनु परेको छ । यस स दभलाई क यटु रह परु याउन सिकएको छै न । धेरै वष योग
समेत म यनजर गरी मु ा मािमलामा ला ने खचको भैसके का परु ाना क यटु रह नै योग गनपन
ु बा यता
बारेमा पूवअनमु ान लगाउन सिकने गरी य ता खचको छ । क यटु र णालीको िवकाससँगै क यटु र योग
अिभलेखीकरण गन, पारदिशतापूवक प लाई सो गन आव यक सङ् यामा द जनशि को िवकास
कुराको जानकारी गराउने तथा मु ा िज ने प लाई हन सके को अव था छै न । िव तु ् आपूितमा हने
हान प बाट मु ामा लागेको खच भराउने प ितको अिनयिमतता सूचना िविधको योगमा ठूलो सम याको
िवकास गनसमे
पमा रहेको छ । अदालतको कामकारवाहीह बार,
ु त अप रहाय भएको छ ।
व छ, स म र भावकारी याय सरकारी विकलको कायालय तथा अ य सरोकारवाला
णाली ित येक नाग रकको िज मेवारी रहने हनाले िनकायह को काम कारवाहीसँग समेत स बि धत
अनाव यक मु ा मािमला गन विृ लाई िन सािहत हने भएकाले ती िनकायमा भइरहेको सूचना िविधको
गन आव यक कानूनी संय को िवकास हनपु छ । योगको ि थितबाट समेत अदालतको कामकारवाही
यसैगरी याय णालीका स ब धमा जानकारीमूलक भािवत हने भएकाले अदालतको क यटु र
स देशह को सावजिनक सारण गरी नाग रक णालीलाई य ता िनकायको क यटु र णालीसँग
सचेतनाको अिभविृ का काय म स चालन गनपन
आब गनसमे
ु
ु त आव यक देिखएको छ । यसबाहेक,
भएको छ । यसका लािग यायपािलकालगायत सेवा वाह र िविध णालीको सरु ाको लािग यस
रा यका स ब िनकायह को वािम वबोधका साथ े मा िवकिसत निवनतम् िविधको अ ाविधक
सहयोगको अपे ा ग रएको छ ।
अवल बन गनपन
ु टडकारो आव यकता महसस
ु
ग रएको छ । सूचना िविधको योगलाई िदगो र
८.१३ यायपािलकाको सचू ना िविध णालीलाई सं थागत गराउने स ब धमा प दीघकालीन नीित
सरु ि त, भरपद र सं थागत गराउनु पन िनमाण हन सिकरहेको छै न । यो ि थितलाई स बोधन
आव यकता
गनको लािग सव च अदालतले सूचना िविधस ब धी
अदालत यव थापनमा सूचना िविधको दश वष गु योजना तयार गरी लागू गन चरणमा रहेको
योग ार भ गरेको एक दशकभ दा बढी भैसके को छ । गु योजनाबमोिजम सूचना िविधको सं थागत
छ । सूचना िविधको योगको े मा नेपालको िवकास र सु ढीकरणका लािग नेपाल सरकारलगायत
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स बि धत सबै िनकायबाट आव यक सहयोगको सरोकारवालाह िबच सहयोग र सम वयको े
अपे ा ग रएको छ ।
पिहचान गरी काययोजनासमेत तजमा
ु ग रसके को छ ।
सहयोग र सम वयका े ह मा सरोकारवालाह िबच
८.१४ स बि धत सबै प को सहयोग र सम वयको समय समयमा आपसी छलफल र परामशसमेत हने
आव यकता
गरेबाट पर पर सहयोग र सम वयको अव था सु ढ
यायपािलकाले आ मसात् गरेका सधु ारका हँदै गएको महसस
ु पिन भएको छ । तथािप, यसलाई
ि या र यायपािलका ितको आमअपे ाका स दभमा अझ बढी प रणाममख
ु ी वा उ े यमूलक बनाउने र
अनभु ूत ग रएका उि लिखत सरोकार, सम या, तथा काया वयनको तहमा परु याउने
कायमा स बि धत
्
चनु ौतीह यायपािलकाको ए लो यासबाट मा सबैको थप ितब ता र ि याशीलता आव यक
स बोधन हन स भव छै न । यी िवषयह स बि धत छ । यसका लािग रा
मख
ु , यव थािपका
सबैको सहयोग, सम वय र सकारा मक सोचबाट संसद, सरकार, राजनीितक दल, आमस चार जगत,
स बोधन हन स दछन् भ ने कुरामा यायपािलका बार, सरकारी विकल, यायका उपभो ा, नाग रक
िव त छ । याय णालीको भावका रता अिभविृ को समाज, याय ित सरोकार रा ने आम नाग रक
सफलता वा असफलतालाई यायपािलकामा मा एवम् यायपािलकाको सधु ार ि यामा सहयोग गन
सीिमत गरी एकाङ् गी पमा हे रनु हँदैन । याय राि य तथा अ तराि य सरकारी एवम् गैरसरकारी
स पादनको िविभ न चरणह मा सरोकारवालाह को सं थाह को सहयोग, सहकाय र समझदारीका
आपसी सहयोग, सहकाय र सम वय अप रहाय साथै याियक कायमा ि याशील यायाधीश तथा
रह छ । यसका लािग आव यक संय ( याय े कमचारीसमेतबाट सकारा मक भूिमका िनवाह हनेछ
सम वय सिमित) पिन खडा ग रएको छ । उ सिमितले भ ने अपे ा ग रएको छ ।
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