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44.
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४३-४४
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46.

४३
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45.

४०-४१

उ ेषण अि तयार दु पयोग अनस
ु धान
आयोग, टङ् गाल, काठमाड समेत

iv

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, असार - २
भएकोमा िबचैमा आइपरेको िवषम प रि थितबाट
करार काया वयनमा बाधा उ प न भएको कारण
पूण इजलास
वादी प ले सिु वधा माग गरेको देिख छ । करार ऐन,
२०५६ को दफा ८० मा करारको एकप ले अका
१
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला प लाई आ नो तफबाट करारको प रपालना
काक र मा. या. ी देवे गोपाल े , ०६७- गन सुिवधा िदनुपन छ य तो सुिवधा निदएको
NF-००२४, िमनाहा गराई हरिहसाब गराइपाउँ, कारणबाट करारको प रपालना हन सके न भने
िज ला प देही िस ाथनगर नगरपािलका वडा नं. यसरी प रपालना नगन प उ रदायी हने छै न
१३ बकरोडि थत थापा ए ड शमा जनरल अडर भ ने कानूनी यव था रहेको देिखने ।
करार ऐन, २०५६ को दफा ७९ अनस
स लायसका अिधकार ा ोपराइटर ितलकराज
ु ार करार
थापा िव. िज ला िवकास सिमितको कायालय, गदाको अव थामा आधारभूत प रवतन भई करारको
प रपालना गन स भव नभएमा करारबमोिजमको काम
प देही
करार गदाका बखत त काल देिखएका गनु नपन सिु बधाको यव था भएको देिखँदा करार ऐन,
कुराह स झौतामा उ लेख हन स भव भए पिन २०५६ को दफा ७९ को य स ब ध दफा ८०
त काल नदेिखएका अिनि त कुराह उ लेख सँग रहेको देिख छ । त कालीन अव थामा मुलुकमा
हन् स भव हँदैन । सोही कुरालाई म यनजर राखी िव मान राजनीितक अि थरताको कारण उ प न
स झौता प मा उ लेख नभएका कुराह चिलत िवषम प रि थितबाट काबबु ािहरको ि थित िसजना
कानूनबमोिजम हने छ भनी स झौताको सत नं. २० भएको र य तो ि थित हटाउन अस भव भएको
मा उ लेख भएको देिख छ । काम हन नसके को कारणबाट आ नोतफबाट करारको प रपालना गन
िदनको हने रकम वादीले िमनाहा माग गरेको तथा िमनाहा सिु वधा माग गरेकोलाई अ यथा भ न निम ने ।
आिथक ऐन, २०५५ को दफा २९ मा “यस
स झौतामा रकम िमनाहाको कुरा उ लेख नभएको
हँदा रकम िमनाहा हने नहने भ नेस ब धमा चिलत ऐनमा अ य जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
कानूनबमोिजम िववादको िन पण हनपु न देिखयो । यो ऐनअ तगत उठ् न नसके को सरकारी बाँक रकम,
यसरी स झौताको सत नं. ६ मा उि लिखत कुराले ाकृितक कोप दघु टना वा आ नो काबबु ािहरको
चिलत कानूनबमोिजमको उपचारलाई िनिष प रि थितले गदा तथा सु खा जित भई वा िखएर
गनस छ भ न िमलेन । कबिु लयतनामामा उ लेख वा सडेर गई वा अ य कारणबाट सरकारी हािन
नभएका कुराह को हकमा चिलत कानूनबमोिजम नो सानी हन गएको वा कानूनबमोिजम िललाम
हने भनी उ लेख भएकै हँदा वादी ितवादीको िबचमा बढाबढ हदँ ा पिन नउठे को वा उठ् ने ि थित
भएको सामा य प रि थितको स झौताको हकमा नदेिखएकोमा तोिकएबमोिजमको कायिविध अपनाई
िवशेष प रि थित आई परेबाट करार ऐन, २०५६ नेपाल सरकारले िमनाहा िदन स नेछ” भ ने कानूनी
को दफा ८० बमोिजम माग ग रएको सिु वधालाई यव था रहेको देिख छ । यसरी काबबु ािहरको अव था
आइपरेको प रि थितमा उठ् न नसके को रकम िमनाहा
स झौतािवपरीत भ नु यायोिचत नहने ।
करार हँदाको अव थामा करारको अविधभर पाउने कानूनी यव थासमेत रहेको देिखने ।
व ततु हड् ताल वा तालाब दीको हकमा
िनबाध काम गन सिक छ भ ने अनुमान गरी करार
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करार ऐन, २०५६ को दफा ७९ को यव था िदनपु न र वादीले िज ला िवकास सिमितलाई बझ
ु ाएको
आकिषत हने हो । तुत मु ामा तालाब दीको रकमको यथोिचत हरिहसाब गरी एक अकालाई िदनुपन
तथा प वा िवप को संगठनिभ को हड् तालको रकम यिकन गनपन
ु ठहछ । ब द भएको २८ िदन
छै न । हडतालका स ब धमा आव यक सेवा बराबरको समानपु ाितक पमा हन आउने ठे का रकम
स चालन ऐन, २०१४ को दफा २(ख) मा प रभाषा वादीलाई िमनाहा िदई िज ला िवकास सिमितलाई
ग रएको छ । उ प रभाषामा “हडताल भ नाले वादीले बुझाएको रकमको हरिहसाब गरी पाउने ठहर
उपयु ानुसार नगरेको हदस म सु िज ला
कुनै आव यक सेवामा काम लगाई रािखएको वा गनपनमा
ु
काममा िनयु ग रएका यि समूहम ये सबै वा अदालत, पनु रावेदन अदालत र यस अदालतको संयु
के ही जवानले पूवआयोजना ारा वा एकमत गरी इजलासको फै सला सो हदस म िमलेको नदेिखँदा के ही
सामिू हक पबाट सो काम ब द गरेको वा सो काम उ टी हने ।
गन वा चालु रा न इ कार गरेको स झनुपछ” इजलास अिधकृत: सरु ेशराज खनाल
भ ने उ लेख छ । तुत िववादमा सोबमोिजमको क यटु र: िवके श गुरागाई
प रभाषािभ का हडताल भएको भ ने अव था इित संवत् २०७२ साल पुस १६ गते रोज ५ शभु म् ।
२
छै न । िनवेदक वा िनजको संगठनिभ को िववाद
भइ वा प िवप िबचको िववाद भई हडताल वा स. . या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला
तालाब दी भई यसको भाव ततु करारको काक र मा. या. ी देवे गोपाल े , ०६७-NFकाया वयनको सम या आएको भए एउटा कुरा ००२५, िनषेधा ा / परमादेश, िज ला प देही
हो । तर िनवेदक र िवप ीिबच आफूिभ कुनै िस ाथनगर नगरपािलका वडा नं. १३ बकरोड
हडताल वा तालाब दी भएको नभई िज लािभ अ य ि थत थापा ए ड शमा जनरल अडर स लायसका
त वह ले गरेको अवरोधज य कायले यातायात ब द अिधकार ा ोपराइटर ितलकराज थापा िव. िज ला
भएको ि थित देिख छ । यसको फल व प करारलाई िवकास सिमित, प देही
िनवेदक थापा ए ड शमा जनरल अडर
भािवत गरेको देिखने ।
तुत िववादमा वादीले पटकपटक गरी ब द स लायसिबच आ.व. ०६०।०६१ का लािग ठे का
भएको भनी ४५ िदनको रकम िमनाहाको दाबी गरेको स झौता भएकोमा िववाद छै न । उ स झौताबमोिजम
भए तापिन सोम ये थम पटक माग गरेको िदन २८ िनवेदकले . १,९५,००,०००। को बक जमानत
ब द भएको त यलाई वीकार गरेको िज ला िवकास राखेको देिख छ । उ जमानतको अविध October
सिमितले िमित २०६१।१।११ मा थानीय िवकास 15, 2004 स म मा रहेको देिख छ । िवप ी िज ला
म ालयलाई लेखेको प यहोरासमेतबाट देिखन िवकास सिमितले यी िनवेदकले बक जमानतबापत
आएको हँदा वादी दाबीबमोिजम उ २८ िदन िम हा राखेको रकमबाट . १,०५,००,०००।– िज ला
िवकास सिमितका नाममा चेक िखची पठाउन बटु वल
िदनपु नमा सो निदने ठहर्याएको यस अदालत संयु
इजलासको फै सला सो हदस म मनािसब देिखन फाइना स िल. लाई लेखी पठाएको भए तापिन
सोअनस
नआउने ।
ु ार रकम िफता पठाएको भ ने देिखँदनै । उ
ब द भएको २८ िदन बराबरको समानपु ाितक बक यारे टीको अविध १५ Oct. २००४ अथात्
पमा हन आउने ठे का रकम वादीलाई िमनाहा ०६१।६।२९ स म रहेको देिखँदा सो अविध यितत
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ाचार, िवनोदकुमार नेपाल िव. नेपाल सरकार,
भइसके पिछ उ बक यारे टी वतः बदर ह छ । बक
जमानतको अविध नाघेपिछ िहत ाहीबाट रकम दाबी टोलनाथ िघिमरे िव. नेपाल सरकार, ेमह र ढकाल िव.
गन निम ने एवम् बकले समेत भु ानीको दाबी वीकार नेपाल सरकार, ोणराज सापकोटा िव. नेपाल सरकार,
नगन बिकङ अ यास र पर परा रहेको देिख छ । यसरी िगरीराज खनाल िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार
बक यारे टीको अविध समा भइसके पिछ भु ानी िव. ोणराज सापकोटासमेत
ाचारको कसुर
मािणत हनको
हन नस ने हँदा बक यारे टीको योजन नै समा
भएको देिखयो । िनि य भइसके को बक जमानतबाट लािग आफू वा कुनै यि लाई गैरकानूनी लाभ
रकम भु ानी निदनु भनी अदालतबाट आदेश गनु पुर्याउने बद्िनयत िलई उ काय ग रएको
भ ने देिखनु पन र सोको पुि समेत हनुपन
असा दिभकसमेत हने ।
िनवेदकको बक यारे टीको अविध नै यितत ह छ । बदिनयतपणू तवरले आफूले गैरकानूनी लाभ र
भई िज ला िवकास सिमितले रकम दाबी गन पाउने अकालाई गैरकानूनी हािन पु न गएको देिख छ भने सो
ि थित नदेिखँदा िनवेदकले गरेको आशङ् काको काय ाचारज य फौजदारी कृितको अपराध हन
अव था िव मान रहेको देिखएन । यस अव थामा जा छ । तुत मु ामा ितवादी ोणराज सापकोटाले
िनवेदन खारेज हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, बकलाई गैरकानूनी हािन नो सानी पुरयाई
् आफूलाई
दूिषत मनसाय िलई
बटु वलको फै सला सदर गरेको यस अदालतको गैरकानूनी लाभ परु याउने
्
संयु इजलासको िमित २०६६।८।१९ को फै सला िकत कागजात तयार गरी गराई चार िक लासमेत
सो हदस म मनािसब भए पिन उ फै सलाको ठहर मािणत गराई राि य वािण य बकका कमचारी
ख डमा “तर सो फैसलाको ठहर ख डमा उि लिखत िगरीराज खनालसमेतको िमलेमतोमा िधतोको
यारे टीको अविधनै यितत भई सो यारे टीबाट ज गाको अिधकतम मू याङ् कन गराई उ बकबाट
. ११ लाख कजा िलएप ात् मालपोत कायालयका
अब रकम िज ला िवकास सिमितले पाउन स ने
ि थित नै नदेिखँदा भ ने वा यांश असा दिभक कमचारीसमेतको सहयोगबाट रो का फुकुवाको प
देिखँदा सो वा यांशको हदस म ठहर ख डमा बढी लेखाई सोही ज गालाई पुनः िधतोमा राखी कृिष
लेिखन गएकोले हटाई िदएको छ” भनी लेिखन गएको िवकास बकबाट . ३ लाख ऋण िलएका र सो दवु ै
वा यांश कायम रहन स ने नदेिखँदा उ वा यांश बकबाट िलएको ऋण खाने पचाउने िनयतले उ ज गा
हटाइिदएको छ । सो बढी लेिखन गएको वा यांशको के शव महजनलाई िब समेत गरेको देिखन आयो ।
हदस म यस अदालतको संयु इजलासको फै सला बकलाई डुबाउने िनयत िथएन भनी अदालतमा बयान
गरेको आधारमा मा िनजको उ काय ाचारज य
के ही उ टी हने ।
काय होइन भ न िम दैन । तसथ यी ितवादीको
इजलास अिधकृत: सरु शे राज खनाल
उ काय ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८
क युटर: िवके श गरु ागाई
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १६ गते रोज ५ शभु म् । अ तगतको कसरु अपराध पिु हन आउने ।
आफूलाई गैरकानूनी लाभ परु याउने
दिु षत
३
्
स. . या. ी क याण े , मा. या. ी सुशीला मनसाय िलई बद्िनयतपूण तवरबाट एक िनकायमा
काक र मा. या. ी देवे गोपाल े , ०६७-CF- रो का रहेको ज गा सो िनकायबाट फुकुवा नहँदै अक
००२६, ००२७, ००३०, ००३१, ००३२, ००३३, िनकायमा रो का राखी जालसाजी गरेको तथा रो का
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रहेको ज गा नै अ य ते ो यि का नाममा रिज ेसन िफ ड िनरी ण गरी िधतोको ज गाको स ब धमा
पा रत ग रिदएको िलखत बदरका लािग परेको मु ामा यिकन गरी मू याङ् कनसमेत भई आएको अव थामा
भएको फै सलालाई एउटै िवषय भ न िम ने नदेिखने । शङ् का गनपन
ु भनी अथ गन पिन उिचत नदेिखने ।
ाचारको कसरु मािणत हनको लािग
थलगत िनरी ण गनपनाको
मु य कारण
ु
ऋण वाह गदा सो ऋण साँवा याजसिहत उठ् न मनसाय त वको साथै बदिनयतपूण ि याबाट काय
पमा देिखनुपन ह छ । यी
स छ वा स दैन, ऋणीले ऋण नितरेमा सो िधतोबाट कारण भएको भ ने
उ ऋण साँवा याजसिहत असल
ु उपर गन सिक छ ितवादी ेमह र ढकालले कजा वाह गदा ाचार
सिकँ दैन भ ने ज ता कुराह को मू याङ् कन गनु गरी ऋणीलाई र आफूसमेतलाई गैरकानूनी फाइदा
हो । आ नो सं थाबाट वाह गरेको ऋण असुलउपर परु ्याउने तथा बकलाई गैरकानूनी हािन परु ्याउने
हन स छ स दैन भ नेतफ िवचार नगरी थानीय काय गरेका भनी अिभयोग िलँदमै ा सो पिु हने
भ भलादमीलाई बु दै नबझ
ु ी, िधतो रा ने ज गाको होइन । िनजले के क तो काय गरी ाचार गरे भ ने
प चिकत मू याङ् कनमा िकत यि ह राखी पिु गन िज मेवारी वादी प को ह छ । तर वादीले
द तखत गरेको भ ने सो मुचु काको रोहवरमा बसेका यी ितवादीले ाचारज य काय गरे भनी अिभयोग
भिनएका मािनसह िकसनबहादरु , उदय रमाल तथा िलए पिन सो अिभयोग दाबी खि बर हने माण गुजान
शि साद सापकोटासमेतले अदालतमा आई कागज सके को पिन देिखँदनै । यी ितवादीले ाचारज य
ग रिदई मचु ु काको रोहबरमा संल नता रहेकोमा इ कार काय गरी रसवत िलए खाएको पिन नदेिखएको
गरेको अव थामा झठु ो मचु ु का तयार गरेको भ नु पन । अव थामा ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा
थलगत िनरी णबाट िधतोको ज गाले ७(२) अ तगतको कसरु गरेको भ ने पिु गन ठोस
राजमागलाई छोएको िथयो िथएन भ ने कुरा यिकन र त ययु माणको अभावमा सह ितवादीह को
गन नसिकने हँदैन । तर ितवादी िगरीराज खनालको पोलकै आधारमा मा िनज कसरु दार हन् भनी ठहर गन
मािथ िववेिचत काय कृ ितबाट िनजले मनसायपूण िम ने नदेिखँदा िनजलाई कसरु दार ठहर गन निम ने ।
राि य वािण य बकको कजा वाह
तवरबाट बकलाई गैरकानूनी पमा हािन हने र ऋणी
ोणराज सापकोटालाई गैरकानूनी लाभ परु ्याउने काय यव थापन णाली, २०५० मा ब धकको
गरी ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को हैिसयतले कजा वीकृित गदा ऋणीले पेस गरेको
कसरु अपराध गरेको भ ने पिु हँदा अिभयोग दाबीबाट कागजातको स ब धमा कुनै शङ् का उ प न भए वा
सफाई पाउँ भ ने िनजको पनु रावेदन िजिकरसँग ि िवधा भएको अव थामा गो य पमा छानिबन गन
सिकने भ ने यव था रहेको भनी बहसको ममा
सहमत हन नसिकने ।
बकबाट ऋण लगानी गदा सो ऋण साँवा खु न आएबाट कजा वाह गदा गो य जाँचबझ
ु
याजसिहत उठ् न स छ वा स दैन भ ने स दभमा गन कायलाई बा या मक ग रएको भ ने देिखएन ।
ऋणीको हैिसयत, याित हे रनु उपयु हने भए पिन ितवादी ऋणी ोणराज सापकोटाले पिहलेदेिख नै
ऋणी ोणराज पिहलेदेिख नै राि य वािण य बकका राि य वािण य बकसँग कजा कारोबार गद आएको
ऋणीको पमा रहेका भ ने देिखएको र कजाको लािग अव थामा गो य जाँचबझ
ु नगरेको भ ने आधारमा मा
थानीय िनकायका पदािधकारीबाट मािणतसमेत भई िनज िवनोदकुमार नेपाललाई दोषी ठहर गन िम ने
पेस भएका कागजात र कजा वाह गनुभ दा अगािड हँदैन । ितवादी िवनोदकुमारले कजा लगानी गदा कजा
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यव थापन णाली, २०५० को कायिविधको यो गरेका कागजातका आधारमा िसफा रस िदएको
यव थालाई छलेर गरेको भनी वादी प बाट खल
्
ूण तवरबाट भएको भ ने पिु गन
ु ाउन कायलाई बदिनयतप
सके को अव था पिन देिखन आउँदैन । यी ितवादीको ठोस माण पेस हन नसके को अव थामा िनजले गरेको
णू काय
ओहोदा र काय िववरणबाट यी ितवादी वयम्ले कायलाई गलत मनसायले गरेको बदिनयतप
्
थलगत िनरी ण गनुपन िज मेवार यि समेत हो भनी अथ गन िम ने देिखँदैन । ाचारज य कसुर
नभएको र आ नो मातहतका कमचारी ारा थलगत अपराध मािणत गन आव यक पन दूिषत मनसाय
िनरी ण गराई िधतोको ज गाको मू याङ् कनसमेत र बद्िनयत ज ता मािथ उि लिखत त वह नै
गरी पेस भएको ितवेदनको आधारमा सहायक नदेिखएको अव थामा अनुमानको आधारमा कसरु दार
ब धक ारा पेस हन आएको िसफा रसको आधारमा ठहर गनु फौजदारी यायको मा य िस ा तिवपरीत
कजा वाहका लािग के ीय कायालयमा िसफा रस हन जाने ।
साँवा रकममा मा दाबी िलई दायर भएको
गरेको कायमा िनज िवनोदकुमारको यो य तो बदिनयत
्
ाचार मु ाको रोहबाट अदालत आफै ँ ले याज रकम
िथयो भनी पुि गन व तुिन माण वादीप बाट पेस
हन सके कोसमेत नदेिखएको अव थामा शङ् काको िहसाब गरी याजसमेतको रकम भ रभराउ गनु भनी
अदालतले भ न िम ने नहँदा याज रकमतफ िलएको
भरमा िनजलाई कसरु दार ठहर गन िम ने नदेिखने ।
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत
ले दान गरेको अिधकार योग गरी थानीय हन नसिकने ।
ऋणीबाट असल
जन ितिनिधको हैिसयतले थानीय बािस दाको
ु उपर हन नसके मा बकका
भलाइका लािग कुनै बद्िनयत निचताई ज गाको न सा कमचारीबाट िबगो असुलउपर गनुपन भ ने वादी नेपाल
तथा मािणत लू ि टसमेत राखी िदएको िनवेदनका सरकारको पनु रावेदन िजिकर रहेको स ब धमा हेदा
आधारमा जो जससँग स बि धत छ भनी िधतोको िधतोको ज गा वािण य बकको नाममा रो का रहेको
ज गाको चारिक ला मािणत ग रिदएको भ ने भ ने देिखएकोमा सो ज गाबाट उ ऋण असल
ु उपर
देिख छ । सो चारिक ला मािणत गदा यी ितवादीले हन स ने नस ने भ ने स ब धमा िवचार गनुपन
गलत मनसाय िलएको भनी पिु हने कुनै त ययु ठोस ह छ । उ िधतोको ज गाबाट बकको ऋण असल
ु उपर
माण वादीप बाट पेस हन सके को पाइँदनै । ितवादी हन स दैन भ न सके को नदेिखएको अव थामा
ोणराज सापकोटाले अिधकार ा अिधकारी तथा अनुमानको आधारमा उ ज गाबाट ऋण असल
ु उपर
अदालतको बयानमा उ चारिक ला मािणत गराउँदा हन स दैन भनी कमचारीह लाई िज मेवार बनाउन
ितवादी टोलनाथ िघिमरेलाई यो य तो िकिसमको िम दैन भने सो ऋण ऋणीबाटै असल
ु उपर गनु भनी
गलत भाव पारेको िथयो भनी भ न लेखाउन सके को सु अदालतले बोिलसके को पाइ छ । य तो अव थामा
पिन पाइँदैन । अ य कुनै पिन सह ितवादीह ले वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत
उ चारिक ला मािणत गदा बकको कजा हन नसिकने ।
मािथ िववेिचत आधार कारण तथा
डुबाउने बद्िनयत िलई गलत मनसायले चारिक ला
मािणत ग रिदएका हन् भनी पोल गनसमेत सके को माणह बाट ितवादी ोणराज सापकोटा र िगरीराज
देिखँदैन । थानीय जन ितिनिधले थानीय खनालको अिभयोग दाबी समिथत भएको देिखएको
ाचार
बािस दा ारा मािणत नाप न सासमेत राखी पेस हँदा ितवादी ोणराज सापकोटालाई
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िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अ तगतको स म,
संयु इजलास
ितवादी िगरीराज खनाललाई ऐ. ऐनको दफा ७ (२)
अ तगतको स म कसरु अपराधसमेतका आधारमा
१
ितवादी ोणराज सापकोटालाई ऐ. ऐनको दफा २९
(१) बमोिजम गैरकानूनी हािन परु याएको
िबगो . स. . या. ी रामकुमार साद शाह र मा. या.
्
१४,००,०००। म ये . ११,००,०००।– राि य ओम काश िम , ०६९-CR-०६७९, ०७०-CRवािण य बकलाई र . ३,००,०००।– कृ िष िवकास १४९५, लागु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार
बकलाई भराई ऐ. ऐनको दफा ८ तथा २९(२) को िव. कु दन भ ने कु ज शमासमेत, कु दन भ ने कु ज
ितब धा मक वा यांशअनस
ु ार िनज ितवादीलाई शमासमेत िव. नेपाल सरकार
ितवादी कु दन भ ने कु जन शमा र
िबगोबमोिजम . १४,००,०००।– ज रवाना हने,
ितवादी िगरीराज खनाललाई ऐ. ऐनको दफा ७(२) मनोजकुमार गु ाबाट जनही ९ ाम ३६५ िमिल ाम
तथा २९ (२) बमोिजम . ५०००।– ज रवाना लागु औषध बरामद भएको र ितवादी म जु भ ने
हने ठहर गरी भएको सु िवशेष अदालतको िमित उिमला कहारबाट १४० िमिल ाम लागु औषध बरामद
२०६२।१।१६ को फै सला सदर गरी भएको यस भएको देिखएकोमा उ प रमाणको लागु औषधको
अदालतको संयु इजलासको िमित २०६७।५।३० कारोबार गनलाई दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजमको
सजाय आकिषत हने हँदा कानूनी यव थाबमोिजम
को फै सला सो हदस म िमलेको देिखँदा सदर हने ।
ितवादी िवनोदकुमार नेपाल र ितवादी िनधारण ग रएको सजायलाई घटी सजाय भएको भ ने
टोलनाथ िघिमरेलाई सु िवशेष अदालतबाट वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर मनािसब
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) तथा नदेिखने र ितवादीह अनवर मिनहार, असलम
२९(२) बमोिजम जनही . ५०००।– ज रवाना गन खाँ तथा वीरे कहारसमेतका ितवादीह का
गरी भएको सु को फै सला सो हदस म उ टी गरी हकमा हेदा यी ितवादीह लाई ितवादी कु दन
भ ने कु ज शमा र मनोजकुमार गु ाले मौकामा बयान
िनज ितवादीह लाई सफाई िदने ठहर गरी य
भएको यस अदालतको संयु इजलासका माननीय गदा पोल गरेको भए पिन िनजह बाट लागु औषध
यायाधीश ी बलराम के .सी.को राय सदर हने बरामद हन नसके को एवम् यी ितवादीह अदालतमा
ठहछ । य तै अका ितवादी ेमह र ढकाललाई इ कार रहेको स दभमा के वल सहअिभयु ह ले
सु अदालतबाट ऐ. ऐनको दफा ७(२) तथा २९(२) अनुस धान अिधकारीसम गरेको पोलको आधारमा
बमोिजम . ५०००।– ज रवाना गन गरी भएको यी ितवादीह लाई कसरु दार मा न िम ने नहँदा
सु को फै सला सदर हने ठहर भएको यस अदालतको यी ितवादीह अनवर मिनहार, असलम खाँ तथा
संयु इजलासको िमित २०६७।५।३० को फै सला वीरे कहारलाई आरोिपत कसरु बाट सफाइ िदने
सो हदस म उ टी भई िनज ितवादी ेमहरी ढकालले ठहर्याएको फै सला मनािसब देिखँदा ितवादीह
कु दन भ ने कु ज शमा र मनोजकुमार गु ालाई लागु
अिभयोग दाबीबाट सफाइ पाउने ।
औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)
इजलास अिधकृ तः इि दरा शमा
(१) बमोिजम जनही सात वष कै द र . १५,०००।क युटर: िवके श गरु ागाई
ज रवाना हने तथा मनोजकुमार गु ालाई दफा १६
इित संवत् २०७२ साल चैत ४ गते रोज ५ शभु म् ।
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बमोिजम थप एक वष कै द र . पाँच हजार थप िन य नै कानूनबमोिजम कुनै यवसाय गन अनमु ित
ज रवाना हने एवम् लागु औषधको कारोवारमा योग िलई दता भएको कुनै फम वा यवसायीले आफूले
आजन गरेको आ दानीको चिलत कानूनबमोिजम
भएको मोटरसाइकल जफत भई अ य ितवादीह
अनवर मिनहार, असलम खाँ र वीरे कहारलाई रा यलाई ितन बझ
ु ाउन पन आयकर ितनु बझ
ु ाउनु
आरोिपत कसुरबाट सफाई िदने ठहर्याएको सु िनजको कानूनी दािय व हने ।
िनवेदक कानून यवसायी प रषद् ऐन,
फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको
िमित २०६८।३।१६ को फै सला सो हदस म िमलेको २०५० को दफा २२, २४ अ तगतसमेत कानून
देिखँदा सदर हने ठहछ । वादी ितवादी दवु ै प को यवसाय गन पाउने माणप धारी यवसायी भएको
हँदा िनजले सेवा ाहीलाई कानूनी राय स लाह
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादी म जु भ ने उिमला कहारबाट उपल ध गराएबापत वा काननू ी ितर ा वा ितिनिध व
बरामद भएको लागु औषधको प रमाणसमेतलाई िवचार गरेबापत कानूनबमोिजम िलने शु कमाफत् िनजले
गदा िनजलाई लागु औषध (िनय ण) ऐन, २०३३ को आिजत गन आ दानीबापत कानूनबमोिजम ला ने
दफा १४(१)(छ)(१) बमोिजम पाँच बष कै द र पाँच आयकर कानूनी ि याबमोिजम नै रा यलाई बझ
ु ाउनु
हजार ज रवाना हने ठहछ । उपयु ानुसार ितवादी िनजको दािय व हो । एउटा स य र कानूनी रा यको
म जु भ ने उिमला कहारलाई सजाय गनपनमा
सफाइ ि थित भएको मल
ु क
ु मा रा य र करदाताको पमा
ु
िदएको सु र पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सला रहने नाग रकका िबच समु धुर, पारदश र पार प रक
सहयोगीपणू यवहार कायम हन आव यक ह छ ।
सो हदस म िु टपणू देिखएकोले के ही उ टी हने ।
यसका लािग आ ना नाग रकले अपनाएको पेसा वा
इजलास अिधकृतः िव नाथ भ राई
यवसायको कानूनी नेक वेदी रािखनु पदछ र सोको
क युटर: रामशरण ितिमि सना
इित संवत् २०७२ साल असार २ गते रोज ४ शभु म् । ाथिमक िज मेवारी रा यको हन जाने ।
आ ना नाग रकले के पेसा गरी के क तो
२
स. . या. ी क याण े र मा. या. सुशीला आ दानी गदछ भनी कानूनी पमा िनि तता देखाउन
काक , ०७०-WO-०१९३, उ ेषण, परमादेश, नस ने रा यले नाग रकको आ दानी यिकन गन
ितषेध, अिधकारपृ छा, अिधव ा श भु थापासमेत पिन स ै न । आ दानीको कानूनी पारदिशता
कायम नभई रा यले करदाता नाग रकमािथ करको
िव. धानम ी तथा मि प रषद्को कायालयसमेत
िनवेदक कानून यवसायी भएको र िनजले दाबी गन आधारह समेत अनमु ानयो य ब न
सो यवसायबाट आिजत गरेको वािषक आ दानीमा स ै नन् । यी तमाम अव थामा रा यले करदाताको
चिलत कानूनबमोिजम ितनु बझ
ु ाउनु पन आयकर करको दायरालाई सुिनि त बनाउन पिन स ै न ।
िववरण नबझ
ु ाएको हँदा िनजको आयकरको स ब धमा अत: करदाता नाग रकको पेसा वा यवसायज य
पन आएको उजरु ीसमेतका आधारमा छानिबन गन आयलाई कानूनी दायरामा याउन रा यले पूरा गनपन
ु
िवप ीह बाट िनजले स चालन ग रआएको ल फममा ाथिमक दािय व काया वयन नभई करदातामािथ
रा यले करको दाबी गन नैितक आधारसमेत कमजोर
छापा मान, क यटु रलगायतका मह वपूण कागजातह
िनय णमा िलनेलगायतको कामकारवाही ग रएको हन पु दछ । यस वा तिवकतातफ रा यका स बि धत
भ ने िमिसलको अ ययनबाट देिखन आएको छ । िनकाय संवेदनशील हन ज री हने ।
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तुत मु ाका िनवेदक दशक अिघदेिख राजको ममअनुकूल हन नस ने ।
िवप ी अि तयार दु पयोग अनुस धान
कानून यवसायमा संल न भई चिलत कानूनबमोिजम
रा यलाई कर ितद आएको यि भ ने बिु झ छ । आयोगले िनदशन प लेखेको िदनमा नै िनवेदकको
िनयिमत पमा चिलत काननू बमोिजम कर ितद ल फममा खानतलासी नगरेमा करको स ब धमा
आएको कुनै करदाताले करस ब धी िववरण कुनै अविध अनुस धान जारी रा न नसिकने वा िनवेदकबाट कर
िवशेषमा छुटाएमा वा छुटेमा कर शासनले य तो असु न नभई नहने मह वपूण सबुद माण िवप ी
छुटेको करको िववरण दािखल गन लगाउनेलगायतका आ त रक राज व िवभागको हातबाट गु न स ने हो
जो चािहने आव यक ि यागत कारवाही गनस ने नै भ ने स ब धमा िवप ीह को कुनै िव ास द तक वा
आधार के ही रहेको नदेिखने ।
हने ।
संिवधानबमोिजम थािपत अि तयार
करदाताको अिभलेख रा ने वाभािवक र
अिधकार ा िनकायले नै करदाताको हरेक आिथक दु पयोग अनस
ु धान आयोग ज तो संवैधािनक
वषको आय िववरण वा कर चु ास ब धी अिभलेख िनकायले संिवधान र चिलत कानूनले आफूलाई
अ याविधक गन हो । करस ब धी स पूण शासन गन सिु पएको िज मेवारी र सीमालाई नजरअ दाज गरी
आिधका रक िनकायले आ नो िज मेवारी अनु पको आ नो संवैधािनक िज मेवारी वा अिधकार े मा नपन
कायस पादन गन नसके को वा सोबमोिजम गन चुकेको कुनै पिन िवषयमा के वल बेनामी उजरु ीलाई आधार
बनाई यो यसो गनु भनी रा यका अ य िनकायलाई
वा अ य िविवध कारण परी य तो िनकायलाई बा
े बाट ह त ेपकारी सहयोग गनु परेको अव थामा िनदिशत गन िम दैन । रा यका येक िनकायको
स म राज व अनस
ु धान िवभाग वा अि तयार आआ नो िज मेवारी र अिधकार े कानूनले नै
द ु पयोग अनस
ु धान आयोग ज ता सं थाह को िनधारण गरेको ह छ । यसरी िनधा रत अिधकार े को
सीमालाई स मान गद रा यका िनकायह ि याशील
सहयोग िलन वा िदन आव यक पन स ने ।
कर शासनको िनयमन गन आ त रक भएमा मा कानूनी राजको मम साकार हने हो ।
राज व िवभाग ज तो िनकाय वा अि तयारको रा यका येक संय लाई वत पमा काम गन
द ु पयोगस ब धी कसरु को अनस
ु धानका लािग निदई अिधकार नै नभएको िवषयमा समेत अक कुनै
थािपत भएको िनकायमा कसैका िव
बेनामी िनकायले िनदिशत गद जाने हो भने कुनै पिन णालीले
उजुरी ा भइरहन स ने भए पिन य ता िनकायमा सही पमा काम गन स ै न । साथै संिवधान र कानूनले
ा हने उजरु ीको स यता, औिच य र गहनताको फरकफरक कामका लािग फरकफरक िनकायको
स ब धमा यिकन गरी सो स ब धमा िविधस मत थापना गनुको औिच यसमेत समा हन जा छ ।
आधारमा यूनतम् पमा अनुस धान गरी वा बझ
ु ी अत: यस वा तिवकतालाई हरेक िनकायले आ नो
सो उजुरीको स यता, औिच य र गहनता थािपत अिधकार े को कामकारवाहीमा याल गनु आव यक
हनेस मको आधार देिखन आएमा मा थप अनस
ु धान हन जाने ।
उि लिखत यावत् कुरालाई िकि चत
गनपन
ु ह छ । के बल कसैका िव कुनै बेनामी वा
ितशोधपूण उजरु ी परेको मा आधारमा स बि धत याल नगरी र िनवेदकको ल फममा खानतलासी
िनकायले यूनतम् अनुस धानस म नथाली कसैका गनपन
ु आव यकताको लाई समेत अनु रत
िव
बलात् कारवाहीको अ चलाउनु कानूनी राखी िनवेदकउपर िनदशा मक तवरले अि तयार
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द ु पयोग अनस
ु धान आयोगले प लेखेको कुरालाई उपयु हँदैन । खास योजनका लािग लागू रहेका
आधार िलई करको कारण देखाई िनवेदकउपर िवशेष ऐनह र सोअ तगत सं थािपत िनकायह
खानतलासीलगायतको कारवाही गनले
ु पिन कर आ नो िज मेवारीको काममा असफल वा अकम य
शासनलगायतका िवषयमा अनस
ु धानको िज मेवारी भएमा बाहेक िनयिमत काननू बाट थािपत य ता
ा स ब िनकायका साथै संिवधानबमोिजम थािपत िनकायलाई यो वा यसो गनु भनी कुनै पिन िवषयमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ज तो िनदिशत गन गरी अक िनकायबाट हने कुनै पिन
पको ह त ेप वीकाय नहने ।
िज मेवार िनकायको अिधकार े मा पन िवषयमा नै
िवप ी िनकायह ले िनवेदकको ल फममा
पिन अनस
ु धानमा आव यक संयम्, िववेक र सीपयु
खानतलासीलगायतको कारवाही गनको
मु य
यासको अभाव रहेको भ ने झि कन पाइने ।
ु
व ततु ः िनयिमत पमा दतावाला करदाताले औिच यको पमा िनजले कर िववरण दािखला नगरेको
बझ
ु ाउनु पन िववरण वा कर नबझ
ु ाएको अव थामा भ ने कुरालाई आधार िलएको देिख छ । व ततु ः कर
स बि धत िनकायले य तो कर असुलीका लािग िववरण दािखल गन गराउन वा कर असल
ु ीको काम
के क तो कारवाही गन भ ने कुराको कानूनमा नै बाँक रहनु भनेको राज वको चुहावट गरेको भ ने
प र पया यव था रहेको देिख छ । कानूनले हँदैन । वभावैले कर चहु ावट भनेको करछलीको
वाभािवक पमा िलने गित र िदशालाई रा यका अव था हो । कर छ ने कुरा फौजदारी काय हन जाने ।
कर असल
िज मेवार िनकायले अिधकारको बाहबलमा वा अ य
ु ीको सामा य ि यालाई
कुनै उ े यका लािग असाधारण र अितरि जत ढङ् गले कर छलीको पमा सहजै प रभािषत गन
प रचालन गनु ज री हँदैन । िनयिमत पमा बझ
ु ाउनु सिकँ दैन । यसमा पिन िनवेदकले के कुन सालको आय
पन करदाताले कर नबझ
ु ाएकोमा कर िववरण दािखल िववरण बाँक राखेको हो वा कर नितरेको हो वा कर
छली गरेको भ ने कुराको अित यूनतम् सूचनास म
गराउने वा ितन ितराउन लगाउने वैधािनक संय
र ि या छँदाछँदै िबना कुनै मनािसब र िव सनीय सङ् कलन नगरी वा सोस ब धमा यूनतम् अनुस धान
त य एवम् आधार राज व अनस
ु धान िवभाग र सो नै नगरी िनवेदकको यावसाियक कायालयमा नै वेश
सं थालाई ा अिधकारको आधार देखाई ि याशील गरी कानून यवसायीको पमा रहेका िनवेदकको
यावसाियक पिव ता र िनजका सेवा ाहीको पमा
बनाउन पिन ज री नहने ।
आयकर र मू य अिभवृि कर ऐनज ता रहेका प को संिवधान ारा याभूत अनित य
ऐनह िवशेष ऐन हन् । ती ऐनमा िनि त ग रएका गोपनीय सूचनाह को बारेमा कुनै याल नगरी र
यसका ित संवेदनशू य भई तथा कानून यवसायी
ि याह सोहीबमोिजम मा
योग गनपन
ु
ह छ । ती ऐनमा यव था भएका कुराह को र प ह िबचको सूचना वा संवादको संर णको
याभूितको वा तै नगरी फौजदारी कसुरमा मा
हकमा अ य सामा य ऐनको यव था ि याशील
हँदैनन् । यो कानूनको सामा य िस ा त नै हो । आयकर आव यक र वाि छत हने खानतलासीको तरस मको
र मू य अिभवृि कर ऐनले कर शासनको स ब धमा वेशले औिच य पुि गन नसके को वतमान अव थामा
गरेको यव थाह लाई वचािलत पमा ि याशील िवप ी िवभागको सो कारवाहीमा कानूनको सही योग
गराउनक
ु ो साटो राज व चहु ावट (अनुस धान तथा भएको वा व छता र समान यवहारको स मान
िनय ण) ऐनको एकाएक ि याशील गराउनु पिन ग रएको रहेछ भ न सिकने नदेिखने ।
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राज व चुहावट अनस
ु धान र िनय ण आयोगसम िनवेदकले कुनै अि तयारीको दु पयोग
ऐनको अि त व, यसको भावका रता एवम् गरेको भनी उजरु परेको कुनै त य िमिसलबाट
सा दिभकतालाई इ कार गन निम ने भए पिन खु दैन । िवप ीले य तो उजरु ी परेको भनी भनेको
अि तयारको दु पयोग गरेको वा राज व छलीज य पिन देिखँदनै । आयकर ितरे नितरेको भ ने स ब धमा
वा चुहावटज य काय गरेको देिखने कुनै काय वाभािवक पमा शासन गन िनकाय आ त रक
भएको कुरा थम ि मा देिखन नआएपिछ कसैको राज व िवभाग ज तो सं था भएको कुराको याद िवप ी
पिन घर, कायथलो आिदमा बलात् ह त ेप गरी आयोगले गनपन
ु ह छ । कदािचत यससँग स ब
खानतलासीसमेत गन सिक छ भ ने कुरा जायज हन उजरु ी पन आएको नै भए पिन सो उजुरी स बि धत
िनकायमा ेिषत गरी पठाउनु नै पया ह छ । तर ततु
नस ने ।
यि को घर बसोवास वा कायथलोको मु ामा आधारभतू त यबेगर ा बेनामी उजरु ीलाई
खानतलासी भनेको कसरु ज य कायको अनुस धानको आधार बनाई अनुस धान गन िनदशन गरी िवप ी
एउटा प रप व ि थितमा ज री देिखन आएको आयोगले अनस
ु धानको ितवेदनसमेत माग गरेको
अव थामा मा ग रने काय हो । यसैले यो काय अित देिख छ । सो त यबाट िनवेदकउपरको कारवाहीमा
नै संवेदनशील पिन ह छ । यसबाट खानतलासी ग रने िवप ी आयोगको अवाि छत िचसमेत देिखन
यि , िनजको प रवार र सोसँग स ब हन आउने आउँछ । प सँग र िनिववाद पमा अि तयारको
कितपय अ य यि को हकिहत र ित ासमेत दु पयोग गरेको देिखनेमा बाहेक अ य िनकायको
जोिखममा परेको ह छ । यसैले खानतलासीको े ािधकारको मा अनिु चत ह त ेप गन काय
काय कुनै पिन िनकायले आ नो अिधकार वा सोको अि तयार द ु पयोग अनुस धान आयोगको हन स ने
रवाफ देखाउने िहसाबले गन काय कदािप होइन । नदेिखने ।
िनवेदक लामो समयदेिख कानून यवसाय
यसको आव यकता र औिच य मािणत नगरीकन
खानतलासीको अिधकार यु हन स ै न । साथै ग रआएको कानून यवसायी भएको र िनजउपर
कानूनको सीमा र िविधस मत ि या पुरयाएको
छै न िवप ी आयोगबाट िनदिशत ग रएबमोिजम पूवा ही
्
पमा खानतलासीलगायतको कारवाही ग रएको भनी
भने खानतलासीको नितजासमेत ा र वीकाय
हँदनै । यसमा पिन काननू यवसायसँग जोिडएको सोका िव कानूनी उपचारको लािग यस अदालतको
संवेदनशीलतालाई कुनै अथमा र हदमा पिन उपे ा र असाधारण अिधकार े अ तगत वेश गरेको अव था
अनदेखा गरी खानतलासी िलन िम दैन । यस िहसाबले छ । यस अदालतले सो िनवेदन दाबीका स ब धमा
समेत िनवेदकको ल फममा खानतलासी िलनेसमेतको िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग ज तो
संवैधािनक िनकायबाट भएको कामकारवाहीको यथाथ
िवप ीह को काय िविधस मत् मा न निम ने ।
िनवेदकले आ नो िनवेदनमा िवप ी त यसिहतको जवाफको अपे ा गरी आदेश भएकोमा
अि तयार द ु पयोग अनस
ु आयु ले िनवेदकको ल फममा
ु धान आयोगको िनदशनमा िवप ी आयोगको मख
ग रएको अनस
ु धान भएकोले पूवा ह पीिडत भएको खानतलासी िलनेलगायतको कायमा आ नो संल नता
दाबीसमेत गरेको पाइ छ । यसका स ब धमा पिन िवचार वा जानकारी रहेको कुरामा इ कारी िलिखत जवाफ
गनपन
ु भएको छ । अि तयार दु पयोग अनस
ु धान िदएको तर ा िमिसलबाट िनवेदकउपर कारवाही
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गन िवप ी आयोगको िनदशनसिहतको प देिखन अिधकारअ तगत िविधस मत पमा ा सूचना र
आएको छ । अत: यस कारको यवहारमा सधु ार अनुस धानको आधारमा कानूनबमोिजम िववेकस मत
याई अदालत ितको यवहारमा िवप ी आयोग सदैव िहसाबले गनपन
ु काम सचु ा गनबाहेक अ यथा काम
संवदे नशील र िज मेवार हनपु न कुराको आयोगलाई नगनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हने ।
कानूनबमोिजम ितन बुझाउनु पन कर
यानाकषण हनपु न देिखने ।
तुत
रट िनवेदनमा िववािदत वा अ य शु कह कानून यवसायीले समेत ितनु
खानतलासीको अित र क यटु रसमेत क जामा पदछ । रा यको अि तयारीअ तगत बनेको
िलई लगेको देिखएबाट कानून यवसायीको वाय ता कानूनबमोिजम यवसायको अनमु ित ा गरी ा
र गोपनीयताको हकको
समेत उठेको छ । शु क वा आयमा ला ने कानूनबमोिजमको कर ितनु सबै
िनवेदकको ल फमको क यटु र नै ल नु पनस मको काननू यवसायीको पिन कत य हो । काननू ी रा यको
हरीको िहसाबले कानूनको उ लङ् घन गन निदने र
कारण र औिच य िलिखत जवाफबाट समेत पिु
हँदैन । चालु अव थाको यावसाियक कायालयको कानूनको र ा गनुपन ान, अनभु व र सीपको अपे ा
क युटर क जाबाट िनवेदकको कानून यवसायमा ग रने यवसायीले कानूनअ तगत गन यवसायबाट
कानूनबमोिजमको कर
पन जाने असरको बारेमा यान नपरु याउन
्
ु
ु उिचत ा लाभबापत ितनपन
होइन । आफूलाई के क तो पमा के क तो िववरण नितरेको अव थामा सो यवसाय र यवसाय ितको
चािहएको हो भ ने नै यिकन नगरी यसरी िनवेदकको जनताको आ था समा ह छ । आयअनस
ु ार कर
क यटु रसमेत क जामा िलएबाट अमक
ु सूचना वा ितनु यवसायीको धम पिन हो । तसथ चिलत
संल न कुनै मु ाको त य के खोजेको हो भ ने नै शङ् का कानूनबमोिजम करदातामा दता हने, िनयिमत पमा
गनपन
्
ु अव थामा पु नु परु याउन
ु कदािप रा ो नहने । आयको िववरण रा ने, कानूनबमोिजम बुझाउनु पन
अि तयार दु पयोग अनस
ु ाउने र िनधा रत कर
ु धान आयोगले आयलगायतको िववरण बझ
संिवधान द आ नो अिधकार े िभ रही ितनज ता कायह कानून यवसायसँग स ब
अि तयारको दु पयोग गरेको िवषय र आफूले ित ा र गौरवको पिन िवषय हनाले यसतफ सबै
कारवाही गनस ने कुराको यिकन गरी कारवाही अिघ काननू यवसायीह सचेत रहन र आ नो कानूनी
बढाउनु पनमा य तो गन नसक अ य काननू बमोिजम कत य पूरा गनबाट नचु नसमेत सतत् यत्नशील
अ य िनकायलाई भएको अिधकारको िवषयमा रहने अपे ा हने ।
सोबाहेक यावसाियक हक िहत र
अिधकार े बािहर गई िनदिशत गरी िनवेदकको ल
फममा खानतलासीको तरस म परु याएको
काय मयादािवपरीत राज व अनुस धान िवभागले यूनतम्
्
िविधस मत भ न िमलेन । य तो कृितको िनदिशत सूचना र अनुस धानबेगर आयकरसँग स ब
कारवाही अिघ नबढाउन,ु रो नु र अब आइ दा िनकायको े ािधकारको िवषयमा अनुिचत ह त ेप
आ नो अिधकार े को सीमािभ रहेर काननू ले गन िदन निम ने हनाले य तो काय अब आइ दा नगन
िनिद गरेको कायिविध पुरयाएर
मा ै काय गनु भनी नगराउनसमेत िवप ीह लाई सचेत गराउने ।
्
िवप ी अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगलाई इजलास अिधकृ तः िव नाथ भ राई
र राज व अनस
ु धान िवभागले पिन आ नो कानूनी इित संवत् २०७२ साल पुस २७ रोज २ शभु म् ।
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ितवादी सरु शे बहादरु कुमालले मृतक
३
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी देवी कुमाल र सनु चरी कुमाललाई मान मनसाय
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-०१६१, कत य निलई त काल उठेको रसले सामा य कुटिपटको
कारणबाट मा मतृ कह को मृ यु भएको अव था
यान, नेपाल सरकार िव. मिनराम पोखरेल
घटना थल लास जाँच कृित मुचु का, होइन । ितवादीले मृतकह लाई मान मनसाय राखी
शव परी ण ितवेदन, जाहेरी दरखा त, व तुि थित मतृ कह नमदास म िनममतापूवक मुख थुनी, घाँटी
मुचु काका मािनसह को कागज एवम् िनजह को यािपिदई कत य गरी मारेको देिखएको छ । यसरी
तुत मु ामा ितवादी सरु शे बहादरु कुमालले मृतक
अदालतमा भएको बकप , वारदातक य दश
मृतकक ीमती कुरा पोखरेलको अनुस धानको देवी कुमाल र सनु चरी कुमाललाई पूव रसइवीसमेत
ममा भएको कागज एवम् अदालतमा भएको िलई यान मान मनसायले मख
ु र घाँटी िथची कत य
बकप , वारदातमा योग भएको दशी माण ब चरो गरी मारेको देिखँदा ततु मु ा आवेश े रत ह या
ितवादीबाट बरामद भएको बरामदी मचु ु कासमेतका नभई मनसाय े रत ह या भएको देिखन आयो । अतः
माणह बाट ितवादी मिनराम पोखरेलको कसुरमा ितवादी सरु शे बहादरु कुमालले मृतक देवी कुमाल र
सािबती बयान पिु भएको छ । यसबाट मृतक िशवराम सनु चरी कुमाललाई मनसायपूवक कत य गरी मारेको
पोखरेललाई ितवादी मिनराम पोखरेलले कत य गरी देिखँदा ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १ र
१३(३) नं. बमोिजमको कसुरमा सोही महलको सोही
मारेको देिखने ।
िमिसल संल न सबदु माणह बाट ितवादी १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द सजाय हने
मिनराम पोखरेलले िशवराम पोखरेललाई ब चरो ठहर गरेको पनु रावेदन अदालत, बटु वलको फै सलालाई
हार गरी कत य गरी मारेको देिखँदा साधक जाँचको अ यथा ग ररहनु पन अव था नदेिखने ।
ितवादी
सरु शे बहादरु
कुमाललाई
रोहमा पेस भएको ततु मु ामा ितवादी मिनराम
पोखरेललाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १३(३)
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको महलको मल
१३(१) नं. बमोिजमको कसरु अपराधमा ऐ. १३(१) नं. नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै दको सजाय गन
बमोिजम सव सिहत ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी गरी सु नवलपरासी िज ला अदालतबाट िमित
बैतडी िज ला अदालतबाट िमित २०६९।८।१८ मा २०६९।१२।२५ मा भएको फै सला सदर गरी साधक
भएको फै सला सदर गरी साधक जाहेर गरेको पनु रावेदन जाहेर गरेको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको िमित
अदालत, महे नगरको िमित २०७०।१२।२० को २०७१।१।२ को फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ।
इजलास अिधकृ तः िशव साद खनाल
फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
क यटु र गनः रामशरण ितिमि सना
इजलास अिधकृतः िशव साद खनाल
इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शुभम् ।
क युटर: रामशरण ितिमि सना
५
इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शभु म् ।
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी
४
स. . या. ी क याण े र मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-००४३, कत य
गोिव दकुमार उपा याय, ०७१-RC-०१५८, कत य यान, नेपाल सरकार िव. जङ् गबहादुर ख ी
ितवादीले पनु रावेदन अदालत तुलसीपरु ,
यान, नेपाल सरकार िव. सरेशबहादुर कुमाल
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दाङमा पुनरावेदन गदा मृतकले मेरो यान िलन देिखँदा सदर हने ।
आएकोले आ मर ाको लािग मृतकलाई खुकुरी इजलास अिधकृ तः िशव साद खनाल
हार गरी मारेको हँ भनी िजिकर िलएको पाइ छ । क यटु र: रामशरण ितिम सीना
ितवादीले अदालतमा बयान गदा मतृ कले च कु इित संवत् २०७२ साल असार २५ गते रोज ६ शभु म् ।
६
िनकालेका िथए, यसपिछ मैले पैसा िद छु भनी िभ
गई लुकाइराखेको खक
ु ु री याई मतृ कको घाँटीमा हार स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी
गरेको हँ भनी उ लेख गरेका छन् । यी ितवादीको गोपाल पराजुली, ०७०-CI-०१०४, उ ेषण /
बयानबाट नै मृतक ितवादीको घरमा आउनभु दा परमादेश, पावतीदेवी े िव. धरान नगरपािलका
अगािड नै ितवादीले खुकुरी िनकाली मृतक कायालय, धरान सुनरीसमेत
िनवेदकले कुनै कुराको दाबी िलनु मा पया
आएमा हार गन तयारी भई खक
ु ु री लक
ु ाई राखेको
देिख छ । घटना थलमा मृतकको साथबाट च कु हँदैन । यसको लािग िनवेदन दािबमा उि लिखत
फे ला परेको देिख न । यिद मतृ कले च कु देखाएकै यहोरा माणबाट समिथत गराउन स नु पदछ ।
तुत िववादमा िनवेदकले िक.नं. ११८ को ०-१३भए पिन ितवादीलाई ताक हानेको वा हा न खोजेको
भ ने देिख न । यस अव थामा यी ितवादीउपर १९ ज गा दता ि यामा रहेको भनी दाबी गरेको भए
यानको खतरा भएको भए हार गहु ार गरेर वा भा ने तापिन ज गाको चार िक ला खल
ु ाई यो यित ज गा हो
उ कने काम गरेर वा हरीसँग सुर ा िलएर आफूलाई भ ने खल
ु ाउन नसके बाट िववािदत ज गा िनवेदककै
बचाउनपु न पिहलो काम कुरा गनपन
ु िथयो तर सो हकभोगको ज गा हो भ ने देिखन आएन । न सा रेखाङ् कन
के ही नगरी मतृ कलाई पैसा िद छु भनी सरासरिभ गदा पिन िनवेदन दाबीको ज गा खो सी रहेको भ ने
लुकाई राखेको खक
ु ु री िझक याई मृतकलाई झु याई देिख छ । िमिसल संल न रहेको यस अदालतको
गधन ज तो संवेदनशीन अङ् गमा हार गरी यान िमित २०६२।१।१७ को आदेशले िक.नं. ११८ को
िलएको काय आ मर ाको लािग नभई मान मनसाय ज गाको हकमा पनु िनणय गन भनी परमादेशको
िलई ू रतापूवक ह या गरेको हँदा आ मर ाको लािग आदेश जारी भएको देिखएको भए तापिन सो कुराको
मृतकलाई मारेको हँ भ ने ितवादीको िजिकरसँग िनणय गन िनकाय मालपोत कायालयले सो ज गा
सहमत हन नसिकने हँदा िमिसल संल न सबदु नेपाल सरकारको नाममा छ भनी िमित २०६७।९।१३
माणह बाट ितवादी जंगबहादरु ख ीले िजतबहादरु मा िवप ी नगरपािलकालाई प लेखेको देिख छ ।
घत लाई खुकुरी हार गरी कत य गरी मारेको देिखँदा सोही प र रेखाङ् कनमा सीिमत रही िवप ी धरान
नगरपािलकाले नगर तरीय वातावरण सुधार सम वय
तुत मु ामा ितवादी जङ् गबहादरु ख ीलाई मुलक
ु
ऐन, यानस ब धीको महलको १३(१) नं. बमोिजमको सिमितलाई भवन िनमाण गन वीकृित िदएको देिखँदा
कसरु अपराधमा ऐ. १३(१) नं. बमोिजम सव सिहत पनु रावेदन अदालत, िवराटनगरको िमित २०६९।९।२
ज मकै दको सजाय हने ठहर गरी स यान िज ला को आदेश सदर हने ।
अदालतबाट िमित २०६९।११।२० मा भएको फै सला इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
सदर गरी साधक जाहेर गरेको पनु रावेदन अदालत, क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
तल
ु सीपरु को िमित २०७०।१०।६ को फै सला िमलेकै इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् ।
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िवप ी िज ला शासन कायालयको िनदशनमा हरी
७
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी कमचारीले रो का रहेको घर खाली गराएमा वा गराउन
गोपाल पराजल
ु ी, ०६९-CI-०४६२, िनषेधा ा अ य कारको धाक ध क िदएमा िवप ी गणेशबहादरु
/ परमादेश, पासाङ फुटी शेपा िव. च कुमारी तामाङको नाग रक अिधकारमा आघात पु ने
अव थाको िव ामानता देिखँदा पनु रावेदन अदालत,
िनरौलासमेत
व ततु ः नाग रक अिधकार ऐन, २०१२ पाटनबाट िमित २०६९।६।१० मा भएको फै सला
जनतालाई नाग रक अिधकार दान गनसमेतको िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
लािग बनेको भ ने कुरा सो ऐनको तावनाबाट इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
देिख छ । उ ऐनको दफा ६ ले नाग रकलाई िविभ न क यटु र: िगता िघिमरे (िगरी)
सात िकिसमका अिधकार याभतू गरेको देिख छ । इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् ।
८
नेपाल कानूनले अ यथा गरेमा बाहेक ती हकह को
संर ण गन, उ लङ् घन भएमा चलनमा याउने काय स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी
अदालतको हो । ततु िववादमा िवप ी गणेशबहादरु गोपाल पराजुली, ०७०-CI-०६७०, उ ेषण /
तामाङले दायर गरेको िलखत बदर मु ामा काठमाडौ परमादेश, िखमनाथ योगी िव. मोहनलाल चौधरीसमेत
िक.नं. ८७३ र ८७४ को ज गा
िज ला अदालतबाट िमित २०६९।२।१२ मा रो का
आदेश भई घर ज गा रो का रहेको देिख छ । िलखत िमलाप िवपरीत दा.खा. भएको हो होइन भ नेस ब धमा
बदर मु ा देवानी दािय वअ तगत पन हो । अदालतबाट िवचार गदा मोही यथ ह िमित २०६८।६।२९ गते
भएको आदेश पालना गनु सबै िनकायसमेतको िक.नं. ८७४ को पूरै र िक.नं. ८७३ को ज गाम ये
संवैधािनक एवम् कानूनी कत य हो । अदालतको पूवतफबाट ०-१-१ ज गा संयु नाममा दा.खा.
आदेशले रो का रहेको िवषयलाई िलएर घर र ज गा नामसारी ग रपाउन मालपोत कायालयमा िनवेदन
िदएको देिख छ । मोहीह को िनवेदनको आधारमा
खाली गन र खाली नगरेमा प ाउ गनसमेतका कायह
मालपोत कायालयले िमित २०६८।९।१९ मा दा.खा.
भएमा य तो काय कानूनस मत नहने ।
थानीय शासन ऐन, २०२८ अनुसार गन दिु वधा भएको भनी भिू मसुधार कायालयलाई
िज लािभ शाि त सरु ा कायम गन कामका लािग प लेखेको देिख छ । भूिमसधु ार कायालयले िमित
िज ला हरी कायालयले मख
ु िज ला अिधकारीको २०६८।९।२० गते िक.नं. ८७४ को परु ै ज गा र
य िनय ण र िनदशनमा रहनु पन ह छ । शाि त िक.नं. ८७३ को ज गाम ये पूवतफको ०-१-१ ज गा
सरु ाकै लािग भनी पनु रावेिदकाले िवप ी िज ला मोहनलाल चौधरी र सीता चौधरीको नाममा संयु
शासन कायालयमा िनवेदन िदएको आधारमा मुख दा.खा. े ता िमलाइिदनु भनी मालपोत कायालयलाई
िज ला अिधकारीले िवप ी िज ला हरी कायालय गरेको प चारका आधारमा सो कायालयले सोही
(महानगरीय हरी प रसर काठमाडौ) मा प ाचार िमितमा मोहनलाल चौधरीसमेतले िक.नं. ५०।८७३
गरेको देिख छ । पनु रावेिदकाको उजरु ी िनवेदन र को ज गाम ये पूवतफबाट ०-१-१ ज गा ा गन
हरी कायालयमा प ाचार भएको िवषयमा शाि त भएकाले िक ाकाट गरी पठाइिदनु भनी प लेखेको
सरु ाको िवषय नै उठान भएको देिखएको प र े यमा देिखने ।
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मालपोत कायालयको उ यहोराको प नेपालग ज नगरपािलका कायालय, बाँकेसमेत
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ दफा
ा भएपिछ नापी कायालयले िक.नं. ८७३ लाई
िक ाकाट गरी िक.नं. १२०० र १२०१ कायम गरी १६५ को उपदफा (१) को ख ड (ख) मा ... ख लगाउने
िक.नं. १२०० को पूवतफको मोहीको नाममा र बाँक वा पखाल लगाउने वा घर टहरा िनमाण गनज ता काम
ज गाधनी को हने भनी मालपोत कायालयलाई िमित गरेमा नगरपािलकाले य तो ख, पखाल वा घर टहरा
२०६८।९।२१ मा प लेखेपिछ मालपोत कायालयलाई हटाउन आदेश िदन स नेछ । यसरी हटाउँदा लागेको
िमित २०६८।९।२५ मा उि लिखत कायालयको खच स बि धत अटेर गन मािनससँग असल
ु गरी प
प समेतको आधारमा िक.नं. ८७३ को ज गाम ये हजार पैयाँस म ज रवाना गन स नेछ भ ने समेतको
पूततफबाट ०-१-१ ज गा यथ मोहनलाल र सीता कानूनी यव था छ । पुनरावेदकह ले िक.नं. ८० को
चौधरीको संयु नाममा दािखल खारेज गरी मोही ज गामा घर टहरा बनाई बसोबास गद आएको त यमा
िववाद छै न । सो ज गा िवप ी नगरपािलकाको िमित
लगत क ा हने गरी िनणय गरेको देिखने ।
िमित २०५५।१।७ मा भएको िमलाप मा २०६८।५।२८ को िनणयले सरकारी/सावजिनक ठहर
िक.नं. ५० को ज गाम ये पूवतफबाट ०-८-० ज गा गरी िमित २०६८।६।२७ को प ले पुनरावेदकह लाई
मोही यथ ह को नाममा कायम हने भ ने यहोरा आफै ँ भ काउन भनेको छ । नगरपािलकाले गरेको सो
प सँग उ लेख भएको देिख छ । उ िमलाप मा िनणयउपर पुनरावेदन नलागी अि तम हने होइन ।
उि लिखत कारले पूवतफको ज गा नै मोहीह को िनणयउपर पनु रावेदन नलागी अि तम हने वा पुनरावेदन
नाममा कायम हने गरी मतलब प रणाम बझ
ु ी िमलाप ला ने भ नेस ब धमा कानूनले यव था गरेको ह छ ।
ग रसके पिछ पनु रावेदकले िवप ी भूिमसधु ार नापी िववािदत घर टहरा हटाउनु नहटाएमा नगरपािलका
र मालपोत कायालयमा उि लिखत िमितको प कायालयले हटाई लागेको खच असल
ु उपर ग रनेछ
एवम् िनणय िमलाप िवपरीत भ न िम दैन । तसथ भनी गरेको िनणयउपर सोही दफाको उपदफा (७)
िवप ी भूिमसधु ार कायालयको िमित २०६८।९।२०, बमोिजम स बि धत िज ला अदालतमा पुनरावेदन
नापी कायालयको िमित २०६८।९।२१ को प ला ने यव था भएको देिखने ।
काननू मा नै प पमा नगरपािलकाले
र मालपोत कायालयको िमित २०६८।९।२५
को िनणय प ह िबच भएको िमलाप बमोिजम घर टहरा भ काउनेसमेतका स ब धमा गरेको
नै भएको देिखँदा बदर ग ररहनु पन अव था िनणयउपर पनु रावेदन ला ने भनी यव था भएको
देिखएन । पनु रावेदन अदालत, तल
ु सीपुरको िमित देिखँदा असाधारण अिधकार े अ तगतको रट
२०७०।२।५ फै सला सदर हने ।
े बाट साधारण अिधकार े बाट हे रने िवषयमा
िनणय गरी याय िनरोपण गन िम दैन । अतः
इजलास अिधकृत : भीमबहादरु िनरौला
पनु रावेदन अदालत, नेपालग जले े ािधकारको
क युटर: िगता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् । अभाव देखाई रट िनवेदन खारेज गन गरेको िमित
२०६९।३।२० को आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
९
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी हने ।
गोपाल पराजुली, ०६९-CI-०७८३, उ ेषण इजलास अिधकृ त: भीमबहादरु िनरौला
/ ितषेध / िनषेधा ा, अ तर जोलाहसमेत िव. इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् ।
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अमरबहादुर े समेत िव. मनोजकुमार खड् का
१०
िनवेदक मनोजकुमार खड् काले उि लिखत
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी
गोपाल पराजल
ु ी, ०७०-CI-०५९६, िनषेधा ा, ज गा र सोमा भएका घर टहरा आ नोसमेत पणू र
िववादरिहत हकको भएको हँदा पनु रावेदकह ले
जीवन िनरौला िव. रमेश े समेत
तुत िववादमा पनु रावेदकको काय लेनदेनको उ ज गामा घर िनमाण गनका लािग िनमाण साम ी
ज रयाबाट उ प न भएको भए तापिन चेकबाट रकम थुपारेको हँदा घर िनमाण गरी क जा गन स नेस मको
भु ानी नभएपिछ ठगीज य फौजदारी दािय वमा आशङ् का देखाई िनषेधा ाको िनवेदन िदएको
पा तरण भएको अव था देिख छ । यथ ले जाहेरी देिख छ । िनषेधा ाको आदेश िवशेषतः कुनै
िदएपिछ हरीले अनस
ु धान तहिककात र माण यि को िनिववाद हक भोगको स पि मा कसैले
सङ् कलनको काय नगन हो भने पीिडत र फौजदारी अनिधकृत पमा अित मण गनसमेतका गैरकानूनी
याय णालीमािथ अ याय हन जा छ । फौजदारी कारवाहीलाई रोक् न जारी ग र छ । नाग रक अिधकार
दािय वअ तगत खास गरी सरकारी मु ास ब धी ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोिजम िनषेधा ा जारी
ऐन, २०४९ को अनुसूची १ िभ समावेश भएका हनका लािग जनु स पि स ब धी हकमा आघात पन
मु ाको अनस
ु धान गन ममा जाहेरी दरखा त आशङ् का य ग रएको हो यो स पि मा दाबी गनको
बु ने, माण संकलन, संर ण गन, स बि धत पूण हक (Absolute Right) अथवा िववादरिहत हक
मािनस बुझी अनुस धान तहिककातको ि या (Undisputed Right) हन आव यक हने ।
िमिसल संल न रहेका िमित २०५९।१२।१
अगािड बढाउनेलगायतका कायसमेत हरी तथा
हरी कायालयको हने हँदा पनु रावेदकउपर परेको मा भएको सत कबुिलयतनामा कागज हेदा िदलीप
जाहेरीमा अनुस धान नगन,ु प ाउ नगनु भ ने आदेश िसंहसमेतका पनु रावेदकह िनमलकुमार धानक
ु को
गन कानूनतः िम ने नदेिखँदा सरकारी मु ास ब धी ज गामा बनेको घर टहरामा भाडामा बसेको
ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अ तगतका मु ाह को देिख छ । हाल उ ज गा नै िनमलकुमार धानुकबाट
यथ मनोजकुमार खड् कासमेतले ख रद गरेको
अनस
ु धान तहिककात गन अिधकार हरीलाई भएको
हँदा यथ महानगरीय हरी प रसर काठमाड ले यी देिख छ । मालपोत कायालय, मोरङले िमित
पनु रावेदकलाई यथ रमेश े ले िदएको जाहेरी २०७०।४।३१ मा मािणत गरेको ज गाधनी माण
दरखा तको स ब धमा बु न प ाचार गरेको काय पज
ु ामा ज गाधनी मनोजकुमार खड् कासमेत ितनजना
कानूनस मत देिखँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको भनी उ लेख भएको देिखँदा िववािदत ज गामा
मनोजकुमार खड् कासमेतको हक र वािम व रहेको
िमित २०७०।४।३० को फै सला सदर हने ।
प हन आउने ।
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
भाडामा बसेको घरमा भाडावाल आफै ँ ले
क युटर: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागनु १० गते रोज १ शभु म् । जबज ती घर टहरा वा अ य भौितक संचना िनमाण
गन पाउने हँदैन । मनोजकुमार खड् कासमेतको हक
११
स.का.म.ु . या. ी क याण े र मा. या. ी र वािम व रहेको ज गामा पुनरावेदकह ले िनमाण
गोपाल पराजुली, ०७०-CI-०७९८, िनषेधा ा, साम ीह थुपारेको भ ने कुरा िमिसल संल न रहेका
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फोटोबाट समेत देिखएकोले पनु रावेदकह ले घर टहरा एवम् ितपािदत िस ा तसमेतबाट पनु रावेदक वादी
िनमाण गन स ने आशंिकत ग ती (Apprehended र ितवादीिबच भएको िलखतमा तमसक
ु को यहोरा
wrong) लाई रो न पनु रावेदकह को नाममा पनु रावेदन परेको देिखएकोले वादीले दाबीबमोिजम ितवादीबाट
अदालत, िवराटनगरबाट िमित २०७०।८।१० मा जारी साँवा .१,४०,०००।- (एकलाख चािलस हजार)
भएको िनषेधा ाको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने । मा पाउने देिखन आएको हँदा पुनरावेदन अदालत,
बटु वलको िमित २०६७।२।१२ गतेको फै सला उ टी
इजलास अिधकृत: भीमबहादरु िनरौला
भई वादी दाबीबमोिजम साँवास म पाउने ठहर्याएको
क युटर: िगता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७१ साल फागुन १० गते रोज १ शुभम् । सु नवलपरासी िज ला अदालतको फै सला सदर
हने ।
इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
इजलास नं.१
क यटु र: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभु म् ।
१
२
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोपाल
पराजुली, ०६७-CI-०६७६, लेनदेन, कृ णबहादुर मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोपाल
पराजुली, ०६७-CI-०४८९, मोही नामसारी, उपे
ख ी िव. भोजबहादुर थापा
रकम भु ानी भएका िदन रिज ेसन पास चौधरी िव. बृजिकशोर साह तेली
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)
गरी िदने गरी उ उि लिखत पै याँ बझ
ु ी िलई यो
घरायसी तमसुक सरहको कागज लेिख िदएँ भनी मा “मोहीले कमाई आएको ज गामा मोहीस ब धी
िमित २०६२।७।१ गतेको िलखतमा उ लेख भएबाट िनजको हक िनजपिछ िनजको एकासगोलका पित,
उि लिखत िलखतमा तमसुकमा हनु पन त वह को प नी, छोरा, छोरी आमा बाबु, धमपु , धमपु ी,
िव मानता देिखन आएकोले उ िलखत लेनदेनको छोराबुहारी, नाित, नाितनी, नाितनीबुहारी,
दाजु, भाइ वा िददी बिहनीह म ये ज गावालाले
तमसक
ु को िलखत देिखन आउने ।
िलखतमा याजको स ब धमा के ही उ लेख प याएको यि लाई ा हने” भ ने उ लेख भएको
भएको नदेिखएको र लेनदेनको यवहारको महलको छ । उि लिखत काननू ी यव थाबाट ज गाधनीले
६ नं. मा याज नलेिखएकोमा याज पाउँदैन भ ने प याएको यि नै मोही हने हँदा ा रकादेवीलाई
प यव था भएको अव थामा याज पाउनु पन ज गाधनीले मोही प याएको कायलाई अ यथा भ न
भ ने पनु रावेदक वादीको िजिकर कानूनसङ् गत देिखन निम ने ।
िमिसल संल न कुत धरौट बझ
आएन । यसमा तमसक
ु ेको रिसदको
ु को यहोरा िलखतमा याज
नपाउने भएको देिखएको हँदा वादीले ितवादीबाट छायाँ ित अ ययन गदा सो कुत धरौट रामे र
याजको स ब धमा िलखतमा नबोलेको देिखँदा चौधरीको नामबाट राखेको देिखएकोले पनु रावेदक
.१४०,०००।-(एकलाख चािलस हजार) मा पाउने उपे चौधरीको नामबाट धरौट राखेको देिखएको
छै न । साथै िववािदत ज गाको मोही नामसारी
देिखन आउने ।
ग रपाउन वादी उपे चौधरीले अ य हकवालाह
अतः मािथ िववेिचत आधार कारणह
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ा रका थ नी, उदयनारायण चौधरी र सूयनारायण वादीलाई ितवादी ज गाधनीले मोहीमा प याएको
चौधरीसमेत ितनै जनाको म जरु नामा र सो भ ने देिखन नआएकोले िक.नं. ४६ को ज गामा
म जरु नामाको आधारमा उपे चौधरीका नाममा ज गाधनीले प याएको ा रकादेवी मोही देिखएकोले
मोही नामसारी गरी िदन गा.िव.स.को कायालय सु भिू मसधु ार कायालय, बाराबाट वादीका नाउँमा
अमाव, बाराबाट ग रिदएको िसफा रससिहत मोही मोही नामसारी गन ठहर्याएको फै सला उ टी गरी
माणप पाउन भूिमसधु ार कायालय, बारामा िनवेदन वादी दाबी नपु ने ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत,
गरेको पाइएकोले अकाको नामबाट कुत बझ
ु ाएको हेट डाबाट िमित २०६६।१०।२४ मा गरेको फै सला
र म जरु नामा भएको आधारमा मोही नामसारी गन िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । यी पुनरावेदक वादीको
कानूनी यव था नभएकोले ज गाधनीले प याएको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
यि का नाउँमा मा मोही नामसारी हने भिू मस ब धी इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा बा या मक यव था क यटु र: मि जता ढुंगाना
भएको देिखएको र वादीलाई ज गाधनी ितवादीले इित संवत् २०७२ साल असोज ११ गते रोज २ शभु म् ।
३
मोहीमा प याएको नदेिखएको अव थामा उ कानूनी
यव थाको ितकूल हने गरी यी पनु रावेदकलाई मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
मोही मा न िम ने देिखएन । िववािदत िक.नं. ४६ को जोशी, ०७२-CR-००७७, िव ालयको रकम
ज गामा ज गाधनीले ा रका देवीलाई प याएको देिखन िहनािमना तथा दु पयोग गरी ाचार गरेको, नेपाल
आयो । यसमा यस अदालतबाट िवप ी िझकाउँदा सरकार िव. निवनकुमार िसंह
तुत मु ामा ितवादी निवनकुमार िसंहले
िलएको आधारसँग सहमत हन सिकएन । साथै
पनु रावेदक वादीले उ लेख गरेका निजरह
तुत रकम िलनु खानु गरे गराएको वा मासेको वा िनजी
योगमा याएको भ ने कुरा िमिसल संल न माणबाट
मु ाको त यसँग िम ने नदेिखने ।
भूिमस ब धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) पिु भएको अव था नहँदा स, ज तापाता ख रद
मा विणत मोहीका उ रािधकारीह मा यी पनु रावेदक गनको लािग ितवादीलाई रकम उपल ध गराएकोमा
र िवप ी समान तरका हन् भ ने देिखन आएकोले ितवादीले नै ख रद गरी याइिदने िव ास गरी
समान तरका नाता तथा उ रािधकारीह म ये उ ख रद गन कायको िज मेवारी िदएको पाइ छ ।
ज गाधनीले प याएको यि ले मोही हने कानूनी यस अव थामा ितवादीको काय अिभयोगबमोिजम
ाचारज य रहेको मा न सिकने अव था नहँदा
यव था भएकोले पनु रावेदकलाई मोही कायम गन
िम ने नदेिखने हँदा िववािदत ज गाको मोही रामे र आरोप दाबीबमोिजम ितवादीलाई सजाय हनुपन
चौधरी, िनजको प नी, िनजको छोरा मेहीलाल चौधरी देिखन नआउने हँदा ितवादी निवनकुमार िसंहले
र िनजको प नीसमेतको मृ युप ात् मेहीलालको जेठो दवु ै िव ालयबाट स ज ता पाता ख रदको लािग
छोरा शंकर सादलाई ज गाधनीले मोहीमा प याई पे क िलएको . ४,९०,०००।- (चार लाख न बे
जोतकमोद गरेकोमा शंकर सादको मृ युपिछ िनजको हजार) आफू िबरामी भएको कारण समयमा सो
प नी ा रका थ नीलाई मोहीमा प याई मोहीमा ख रद गरी उपल ध गराउन नसके को भनी स बि धत
कमाई आएको भनी ितउ रसमेतबाट देिखँदा िव ालयको राज खातामा नै दािखला गरेको
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देिखएको अव थामा ाचार िनवारण ऐन, २०५९ िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
को दफा १७ बमोिजमको ाचारको कसरु गरेको पिु
हन नआएकोले यी ितवादीलाई आरोिपत कसरु बाट क यटु र: मि जता ढुंगाना
सफाई पाउने ठहर्याई िवशेष अदालत, काठमाड बाट इित संवत् २०७२ साल काि क १६ गते रोज २ शभु म् ।
५
िमित २०७१।९।१ मा भएको फै सला िमलेकै देिखँदा
सदर हने ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०७१-CI-१२९५, परमादेश, राजे र पि डत
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
िव. िज ला िश ा कायालय, पसा वीरग जसमेत
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
िव ालयको कोषको बक खाता स चालन
क युटर : मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभु म् । जयनारायण मि लक र यी पनु रावेदकको संयु
द तखतबाट स चालन भएको भनी उ लेख
४
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी दीपकराज गरेकोमा सो बक खाता स चालनका लािग अनमु ित
जोशी, ०७०-CR-०३१८, लागु औषध (खैरो िदएको भ ने पिु हने माण यी पनु रावेदकले पेस
हेरोइन), नेपाल सरकार िव. काश भ ने ेमलाल गरेको छै न । िव ालयको बक खाता िज ला िश ा
कायालय, िवरग जबाट रो का रहेको भ ने भनाइलाई
तामाङ
बरामद भएको लागु औषधको प रमाण आिधका रक पमा पुि समेत यी पुनरावेदकबाट गन
ितवादीह योगेश बा तोला र काश भ ने ेमलाल सके को देिखएको छै न । यी पनु रावेदकले दाबी िलएको
तामाङको बयानसमेतका आधारबाट यी ितवादीह ले िवषयमा सो दाबी पिु गन भार माण ऐन, २०३१ को
लागु औषध खैरो हेरोइन िब िवतरणको लािग दफा २६ ले िनज िनवेदकको नै हने देिखँदा सोलाई
याएको नभई सेवन गनको लािग याएको भ ने मािणत गन खि बर माणह पेस गन नसके को
पिु भइरहेकाले िनज ितवादीह लाई लागु औषध अव थामा आधार माण िबना परमादेश जारी हनस ने
(िनय ण) ऐन, २०३३ को दफा १४(ङ)(१) बमोिजम देिखँदैन । पनु रावेदकले उ लेख गरेको कािलका माई
सेवनतफ सजाय हने देिखन आयो । यस अदालतबाट ा.िव. सरु ामपरु बालवु ाको नाममा राि य वािण य
िवप ी िझकाउँदा िलएका अधारसँग सहमत हन बक, ीपरु वीरग ज शाखामा रहेको च.िह.नं. १४१३
नसिकने हँदा ितवादीह योगेश बा तोला र काश को खाता िज ला िश ा कायालय, पसाको प बाट
भ ने ेमलाल तामाङले लागु औषध (िनय ण) ऐन, रो का रहेको भनेको सो रो का रहे नरहेको भ ने
२०३३ को दफा १४(१)(ङ) बमोिजमको कसरु गरेको िवषयमा आिधका रक जवाफ िदने िनकाय राि य
देिखन आएकोले िनज ितवादीह लाई ऐजन दफा वािण य बक, ीपुर वीरग ज शाखालाई िवप ी
१४(१)(ङ) बमोिजम जनही . ९०००।- ज रवाना हने बनाएकोसमेत नदेिखएकोले सोसमेतको आधारमा रट
ठहर्याई सु िज ला अदालतबाट भएको फै सलालाई जारी हने देिखन नआउँदा यी पनु रावेदकले उ लेख
सदर गन गरेको पुनरावेदन अदालत, हेट डाको िमित गरेको कािलका माई ा.िव. सुरामपरु बालवु ाको
२०६९।३।१२ गतेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने नाममा राि य वािण य बक ीपरु वीरग ज शाखामा
ठहछ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन रहेको च.िह.नं. १४१३ को खाता िज ला िश ा
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७
कायालय, पसाको प बाट रो का रहेको भ ने खि बर
माण पेस हन नसके को अव थामा िबनाआधार मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
अदालतबाट आदेश जारी हनस ने नदेिखँदा िनवेदन उपा याय, ०७०-CI-०४६८, अंश चलन, िबजुला
खारेज हने गरी पनु रावेदन अदालत, हेट डाबाट िमित खितवडा िव. श भु साद खितवडासमेत
ितवादी कुमार खितवडाको नाउँमा कायम
२०७१।६।२९ मा भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर
हने ठहछ । पनु रावेदक/िनवेदकको पनु रावेदन िजिकर रहेको िक.नं. २१० को स ब धमा का.िज., सुनटोल
गा.िव.स.वडा नं.८(ट) िक.नं.१७१ को े फल १-१२पु न नस ने ।
०-० ज गाम ये े फल १-२-०-० ज गा िक ाकाट
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
गरी कायमी िक.नं.२१० को ज गा भरतराज उ ेतीबाट
क युटर: मि जता ढुंगाना
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभु म् । मू य .१,८०,०००।- मा िमित २०६४।१।१० मा
र.नं.२४३६(ग) बाट यी ितवादी कुमार खितवडाले
६
मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी दीपकराज राजीनामा पा रत गरी िलएको देिख छ र सो ज गा
जोशी, ०६९-CI-०६३४, िनषेधा ा, काठमाड आफूले ा गरेको तलब, भ ा, बोनससमेतको
िज ला का.म.न.पा. वडा नं. ३१ पुतलीसडकि थत रकमबाट ख रद गरेको हँ भनेका छन् । ितवादी
बो साई एजुकेसन क स टे सी ा.िल. बाट अि तयार कुमार खितवडा NCC Bank मा २००१ माच २६
ा गरी आ नो हकमा समेत दीपक थापा िव. भाष (२०५७।१२।१३) बाट जुिनयर सहायक पदमा थायी
िनयिु पाई िनजले तलब, भ ा, बोनससमेत गरी
आचायसमेत
यथ िनवेदकसँग पनु रावेदकले बाँक बािषक .२,५५,६५१।- पाउने गरेको छ भनी उ
.१,५०,०००।– हालस म नबुझाई रकम िलन बकको प बाट देिख छ । उ िक.नं.२१० को ज गा
बाँक रहेको भनी पुनरावेदनमा उ लेख गरेबाट समेत िनजले NCC Bank मा काम गरेबापत वािषक .
यी पनु रावेदक र यथ िनवेदकिबच रकम िलनेिदने २,५५,६५१।– को तलब समेतको आय आजनबाट
स ब धमा िववाद कायमै रहेको अव था भएबाट ख रद गन स ने नै भएको देिखँदा र िनजको सोही
रकमको स ब धमा प ाउ गराउने आशङ् काको यहोराको िजिकर रहेको देिखँदा सो ज गा िनजको
अव था िव मान नै देिखएको छ । देवानी कृितको िनजी आजनको स पि बाट ख रद गरेको देिखन
िवषयमा अनिधकृ त िनकायमा उजरु ी गरी यथ लाई आउने ।
ितवादी कुमार खितवडाले नेपाल े िडट
प ाउ गराउने स भावना भएको अव थामा
िनषेधा ाको आदेश जारी हने नै देिखन आयो । अतः ए ड कमस बकमा िक.नं.३४५ को ज गा िमित
पनु रावेदक ितवादीह समेतको नाममा प ाउ नगनु २०६६।१०।२४ र.नं. ८५३३(क) बाट ि ब धक
नगराउनु भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनबाट िमित पास गरी िदई िधतो राखी घरज गा िनमाण/ख रद
२०६८।१२।८ मा भएको िनषेधा ाको आदेश िमलेकै गनको लािग . ८,२८,०००।- कजा िलएको िमित
देिखँदा सदर हने ठहछ । यी पुनरावेदक ितवादीको २०६६।११।३ को तमसक
ु तथा िनजको नाउँको
15 feb. 2010 को NCC बक टेटमे टबाट
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
देिख छ । आ नो तलब, भ ा, बोनस तथा त काल
इजलास अिधकृ त: गेहे राज प त
इित संवत् २०७२ साल काि क १५ गते रोज १ शभु म् । अ य मािनसह बाट िलएको यि गत ऋण कजाबाट
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उ िक.नं.२३ को ज गा ख रद गरी िलएको ऋण ितरेकोसमेत देिखँदा सो िक.नं.३४५ को ज गा िनज
ितनसमेत ितवादीले आफू कायरत रहेको बकमा पनु रावेदक कुमार खितवडाको िनजी आजनको देिखन
आई अ य अंिशयारमा ब डा नला ने स पि देिखन
ज गा िधतो राखी ऋण िलएकोसमेत देिख छ । उ
िक.नं.२३ को ज गा आ नो नाउँमा ख रद गरी सो आउने ।
ितवादी कुमार खितवडाले नेपाल े िडट
ज गाम ये े फल ४-१-०-० ज गा अ य मािनसलाई
िब िवतरण गरेको देिखयो । सो कुरामा यी वादीले ए ड कमस बक िलिमटेडमा जिु नयर सहायक पदमा
तथा अ य अंिशयारले दाबी उजरु गरेको नदेिखनक
ु ा काम गरी ा तलबसमेतको िनजी आजन र यास
साथै सो ज गा ख रद गदा सगोलको प रवारको तथा सहकारी सं थासमेतबाट ऋण िलई िक.नं.२१०,
अंिशयारको कमाईको रकम परेको भ ने र ऋण ितरेको ३४५,र िक.नं. २३ बाट िक ाकाट भई कायम २३१
भ ने कुनै आधार माण िमिसल सामेल रहे भएको र २१६ को ज गालाई मल
ु क
ु ऐन, अंशब डाको १८
देिखँदैन । यसथ उ िक.नं.२३ बाट िक ाकाट नं. बमोिजम ितवादी कुमार खितवडाको िनजी
गरी कायम हन आएको िक.नं.२१६ र २३१ को आजनको हो भनी पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको
ज गा मािथ उि लिखत आधार माणबाट ितवादी फै सला िमलेको नै देिखन आउने उि लिखत आधार
कुमार खितवडाको िनजी आजनको स पि देिखन कारणह बाट ितवादी कुमार खितवडाले िनजी
आई अ य अंिशयारलाई ब डा ला ने स पि देिखन आजनबाट ख रद गरेको िक.नं.३४५ िक.नं. २१० र
िक.नं.२३ िक ाकाट भई कायम िक.नं. २१६ र २३१
नआउने ।
का.िज., सनु टोल गा.िव.स.वडा नं.८(ग) को मोिहयानी हकको आधाबाहेकको ज गासमेत ब डा
िक.नं.३४५ को े फल ०-१४-१-२ को ज गा िमित ला ने ठहर्याएको हदस म सु काठमाड िज ला
२०६५।७।८ मा र.नं. ३८४१ बाट . २,००,०००।- अदालतको िमित २०६८।२।३० को फै सला िमलेको
(दईु लाख पैयाँ) मा लिलता े बाट यी पनु रावेदक नदेिखँदा के ही उ टी भइ ितवादी कुमार खितवडाको
कुमार खितवडाले राजीनामाको िलखतबाट ख रद िनजी आजनको ठहरी ब डा नला ने ठहर्याएको
गरी िलएको देिख छ । उ िक.नं.२१० को मालपोत पनु रावेदन अदालत, पाटनको िमित २०७०।२।३० को
कायालय, चाबिहल, काठमाड बाट ा रो का फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
िववरणमा रो का गन कायालय कृितका बचत तथा वादी िबजल
ु ा खितवडाको पनु रावेदन िजिकर पु न
ऋण सहकारी सं था िलिमटेडको चलानी नं.२१ िमित नस ने ।
२०६४।१।२६ रो का मू य ३,००,०००।- उ लेख इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
भएको र सो िक.नं. ३४५ ज गा ख रद गदा कृ ितका क यटु र: मि जता ढुंगाना
बचत तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेडबाट ऋण इित संवत् २०७२ साल साउन २७ गते रोज ४ शभु म् ।
८
िलई ख रद गरेको भ ने देिखँदा . ३,००,०००।(ितन लाख) कजा िलई . २,००,०००।- (दईु लाख) मा. या. ी सश
ु ीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
पैयाँमा उ िक.नं. ३४५ को ज गा ख रद गरेको उपा याय, ०६९-WO-०३१८, कत य यान, नेपाल
भ ने पुि ह छ । यसथ ितवादी कुमार खितवडाको सरकार िव. दीपे िविपन भ ने िबिपन सुितहार
ितवादी दीपे भ ने िबिपन सिु तहार र
िनजी आय आजन यास र आ नो नाउँमा भएको
ज गा िधतो राखी ऋण िलई ख रद गरेको र ऋण मतृ क हदेव सिु तहारिबच िमित २०६५।५।१२ गते
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बेलक
ु ा ७।४० बजेको समयमा िटिभमा िफ म हेन भनी योजना बनाई ितवादीलाई मारेको भ ने िमिसल
िवषयमा हा ो वादिववाद भएको र मृतकले मलाई संल न कागजातबाट नदेिखने ।
ितवादी दीपे भ ने िबिपन सिु तहारलाई
पिहला हातले िहकाएको र पिछ िनजले काठले
मेरो दे पे को िनधारमा िहकाएकोले म भइु मँ ा लडे ँ यानस ब धीको महलको ६(४) नं. बमोिजम २
यसपिछ झगडा गनु ह न भनी सँगै फिनचरमा काम गन (दईु ) वष कै दको सजाय गन गरेकोमा िनज ितवादी
रामकुमार सिु तहारले भनी िनज मतृ कलाई समाउँदा नाबालक भएकोले िनजलाई बालबािलकास ब धी
मैले उठी म निजकै रहेको काठले मृतक हदेव ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम १ (एक) वष
सिु तहारले टाउकोमा हार गरेको भनी लेखाएको कै दको सजाय गन गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले
देिखयो । यसैगरी मृतक हदेव सिु तहारको शव िमित २०६८।९।२५ मा गरेको फै सला के ही उ टी
परी ण ितवेदनमा मतृ कको मृ यक
ु ो कारणमा Blunt भई ितवादी िबिपन सिु तहारलाई यानस ब धीको
force trauma to the head भ ने उ लेख भएको महलको १४ नं. को कसरु मा १० वष कै दको सजाय
र िनजको घा जाँच के श फाराममा at front parietal हनेमा िनज नाबालक भएकोले बालबािलकास ब धी
region टाउकोमा ४ cm को घाउ (Lacerated) ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोिजम सोको आधा
दािहने घडुँ ामा १ cm को छाला खइु लेको घाउ रहेको ५ (पाँच) वष कै दको सजाय हने ठहछ । ितवादीलाई
भ ने देिख छ । यसथ मृतक हदेव सिु तहारको यानस ब धीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही
मृ यक
ु ो कारणमा टाउकोमा परेको चोटबाट भएको महलको १३(३) नं. बमोिजम सजाय हनपु छ भ ने
भ ने देिखँदा मतृ कको मृ यु वाभािवक पमा भएको वादी नेपाल सरकारको पनु रावेदन िजिकर पु न
नस ने ।
नभई कत यबाट भएको पुि हने ।
ितवादीले अदालतमा बयान गदा कसुरमा इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
इ कार रही बयान गरेको भए तापिन मृतकलाई मान क यटु र: रानु पौडेल
योग भएको काठको िचरपट ितवादीले मौकामा इित संवत् २०७२ साल भदौ २१ गते रोज २ शुभम् ।
९
सनाखत गरेको, मतृ कको शव परी ण ितवेदन र उ
घटना हँदा य दे ने सा ीह ले मृतकको मृ यु मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
ाचार, नेपाल
ितवादी िबिपन सिु तहारको हारबाट भएको भनी उपा याय, ०६४-CR-०६६६,
लेखाएका छन् । यसबाट मृतकलाई ितवादी िबिपन सरकार िव. ेम साद सुवेदीसमेत
ज गा ख रद गदा घर गोठसमेत ख रद गरेको
सिु तहारले काठको िचरपटको हारबाट मृ यु भएको पिु
ह छ । अब य तो कायमा ितवादी र मृतकिबचमा यहोरा उ लेख गरी ख रद गरेको अव थामा सो घर
घटना घट् नुभ दा अगािड रसइवी रहेको छ, छै न र िनमाणको लागतसँग ितवादीको कुनै स ब ध रहेको
मृतकलाई माछु नै भनी पूवयोजना बनाएको छ, छै न नदेिखनुका अित र यिद घर गोठको छु ै मू य कायम
भ ने स ब धमा हेदा यी ितवादीले वादिववाद र गरी ख रद गरेको भए पा रत िलखतमा सो जिननु
कुटाकुट हँदा त काल उठे को रसको आवेशमा आफू पनमा सो जिनएको नदेिखँदा उि लिखत िलखतमा
निजकै रहेको काठको िचरपटले मृतकलाई हार अङ् िकत भएको मोलिभ घर र ज गा ख रद गदा
गदा यान गएको देिख छ । यी ितवादी र मृतक ितवादीले भु ान गन अव था रहेकोले आरोपप मा
हदेविबच पूव रसइवी रहेको र मतृ कलाई माछु नै उ लेख भएबमोिजम घरको लागत भनी छु ै भु ान
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गरेको नदेिखँदा िनजको आयबाट पिु गनुपन अव था यो य ज गा रहेको देिख छ । सो कुरालाई पनु रावेदक
नरहेकोले सो घरको मा दािबमा उ लेख भएबमोिजम वादीले अ यथा भ न सके को देिखँदनै । कृ िषयो य
रकम भु ान गरेको अव था नरहेको हँदा दािबमा ज गा रहेको कुरामा कुनै िववाद नरहेको अव थामा सो
िलइएको घरको मोल ज गाको मोलमा समावेश भएको ज गाबाट उ पािदत अ नको आय ताबाट आय ा
पिु भएकोले सो घरको मोल रकम छु ै कायम गन गनु वाभािवक नै देिख छ । ितवादीले सो ज गाको
गरी ितवादीको हकमा बढी रकम दाबी गरेको िमलेको आय ताबाट . १२,२५,०००।- ा गरेको भ ने
छै न । िनजको स पि मा समावेश हने रहेछ भनी मा न िनजको भनाइ रहेको छ । िनजका नाममा रहेको ज गाको
िम ने देिखएन । सोसमेतका आधार र कारणबाट े फल, िसँचाई सुिवधा, खेती गन णाली, उ नत
िबउ, रसायिनक मलको योग मौसमको अनक
ु ू लता
ज तो कुराबाट कृिष उ पादनको प रमाण िनधारण हने
भएकोले यी मापद डबाट सो ज गामा के कित उ पादन
भएको र यसको बजारभाउको आधारमा कृिष आय
िनि त गनुपन ।
कायम रहेको ज गाको िहसाबबाट उ पादन
प रमाण िनधारण हने र बजार भाउको िहसाबबाट
ज गा ख रद गदाको समयमा ितवादीसँग आय िनि त हने भएकोले िनजको ज गाको आय ता
वैधािनक ोतबाट ा रकम नभएकोले सो ज गाबाट यिकन गनु पदा िनजले दाबी गरेको उ पादन प रमाण
ा आय तालाई आयमा गणना नगरेको तथा सो अ वाभािवक नदेिखएको हँदा र बजार भाउको
अविधस म ितवादीले कृ िषकायबाट ा गरेको िहसाबबाट समेत िनजको माग सामियक नै रहेको
आ दानी िनजले बालाजिु थत घर िनमाण गदा खच देिखन आउने ।
घरमा कोठा पया भएको अव थामा घर
गरेको देिखएको भनी आरोपप मा दाबी िलए पिन
उि लिखत ज गा कृिषयो य भएको हँदा कृिष आय भाडामा िलने िदने कुरा वाभािवक हो । भाडाको
ा गरेको र घरको िनमाण २०४१ मा स प न भएको रकमस ब धमा भाडामा िलने िदनेको आव यकता र
हँदा २०४० मा ज गा ख रद गदा सो अविधस म सहमितमा रकम िनधारण हने भएकोले ितवादीले
बचत भएको रकम र के ही रकम सरसापट गरी ख रद घर भाडाबापत ा गरेको रकम कोठाको सङ् याको
गरेको भनी ितवादीले िजिकर िलएको देिख छ । िहसाबबाट अ वाभािवक नदेिखएको अव थामा
िनज ितवादीको उ िजिकरलाई आयोगले ोत दाबीको रकम ा गरेको मा नु पन ।
अंश ब डा हँदा घरमा भएको नगद सनु चाँदी
खल
ु ेको स पि को िव ेषणको यहोरामा कायम
गरेको देिख छ । सो समयमा उि लिखत ज गा ख रद गरगहना आिदसमेत बाँडफाँड हने कुरा वाभािवक
गनस ने अव था िव मान हँदा सो ज गा ख रद गदा देिखएको तथा अंश ब डा गदा नगद िलन सिकने नै हँदा
िनजले वैधािनक ोतबाट ा गरेको रकम नै उपयोग अंश ब डाबापत ा गरेको भनी ितवादीले िलएको
गरेको देिखन आउँछ । सो ज गाबाट िनजले आय ा िजिकरलाई अ यथा रहेछ भनी मा न िम ने नदेिखँदा
िनजले िजिकर िलएअनु प अंश ब डाबापत ा
गरेका रहेनछन् भनी मा न िम ने नदेिखने ।
ितवादीसमेतको नाउँमा रहेको ज गा कृिष गरेको . ६०,०००।- लाई िनजको आयमा समावेश
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गरेको िवशेष अदालतको िव ेषणलाई अ यथा रहेछ रहेको कुल मौ दात स पि भ दा यथ ितवादीको
भनी मा न िम ने नदेिखँदा पुनरावेदक वादीको उपयु
वैधािनक आय ोत बढी नै रहेको उि लिखत
पनु रावेदन िजिकरसमेत वीकाय नदेिखने ।
िव ेषणबाट देिखएको अव था र ि थितमा यथ
ितवादीउपर िलइएको दाबीअनस
ु ार ितवादीलाई सजायको भािगदार बनाइनु उ कानूनी
ितवादीको नाममा देिखएको र जाँच अविधमा आजन यव थाको मनसाय र उ े यिवपरीत हन जाने
गरेको स पि को िववरणअनस
देिख छ । अिम दो र अ वाभािवक जीवन तर यापन
ु ार अचल स पि
घरबाट १३,०१,६१३।-, ज गाबाट १५,६०,०५८।- गरेको भनी आरोपप मा उ लेख गनु मा पया हँदैन
गरी ज मा . २८६१६७१।- चल स पि फिनचरबाट सो कुरालाई व तिु न एवम् भरपद माणले पिु समेत
८६,४९८।-, िवधुतीय उपकरणबाट १,१२,०००।- गरेको हनुपन ।
तथा बक मौ दातबाट १२,८९,४३३।- समेत ज मा
ितवादीले देखाएका आयका ोत र
. १४८७९३१।- समेत ज मा ४३,४९,६०२।- यसलाई समथन गन माण तथा यायोिचत अनुमानको
देिखन आएको तथा ितवादीको आयको ोत तलब आधारमा पाइएका त यको िव ेषण र आधारबाट
भ ाबाट . १६,४६,६८४।- िवदेश मणबाट िनजले आजन गरेको मौजदु ा स पि भ दा आयका
. १,७४,०००।- स चयकोष, औषधी उपचारको
ोतबाट ा वैध रकम बढी देिखएकोले िनजउपरको
र िवदाको रकमसमेतबाट
.२,४१,७८२।- सो आरोप पिु हन आएन । तसथ उि लिखत आधार,
अंश ब डाबाट .६०,०००।- ज गा िब बाट कारण तथा िमिसल संल न सबदु माणबाट ितवादी
.८,४९,७००।-, बक याजबाट .३,०७,५२१।- ेम साद सबु ेदीले वैध आय ोतको अनपु ातमा
परी ा िनय ण कायालयबाट
ा भ ा अिम दो र अ वाभािवक स पि आजन गरेको पिु
.१६,१४२।-, कृ िष आयबाट .९,३५,०००।- हन नआएको हँदा िनज यथ ितवादीले दाबीको
तथा घरभाडाबाट .७,८६,०००।- समेत गरी ज मा कसुर गरेको नठहरी सफाइ पाउने ठहर्याई भएको
. ५०,१६,८२९।- देिखन आएकोले िनजले आजन िवशेष अदालत, काठमाड को िमित २०६४।८।२४
गरेको मौजदु ा स पि भ दा आयको ोतबाट ा को फै सला यायको रोहमा िमलेकै देिखँदा सदर हने
वैध रकम बढी नै देिखन आएको भनी सु िवशेष ठहछ । पनु रावेदक वादी नेपाल सरकारको ततु
अदालतले गरेको िव षे णलाई अ यथा रहेछ भनी पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मा न िम ने नदेिखने ।
इजलास अिधकृ त : ह रकृ ण े
ेम साद सुबेदीउपर क यटु र: मि जता ढुंगाना
सािबक ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, १५ इित संवत् २०७२ साल भदौ २९ गते रोज ३ शुभम् ।
१०
तथा चिलत ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा
२० (१) अ तगतको कसरु गरेको देिखएकोले िनज मा. या. ी सुशीला काक र मा. या. ी गोिव दकुमार
ितवादीलाई उपयु
ाचार िनवारण ऐन, २०१७ उपा याय, ०६८-CR-०२७०, ०६८-CR-०३४४,
को दफा ३, १५ र दफा २९ तथा चिलत ाचार कत य यान, नेपाल सरकार िव. ओम भ ने अिनल
िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोिजमको घत मगर, छिवलाल घत मगर िव. नेपाल सरकार
मृतक रणबहादरु घत मगर र पूणबहादरु
सजायको माग दाबी िलएको देिखए पिन आरोपप मा
उ लेख भएअनस
ु ारको यथ ितवादीको िज मामा घत मगरको मृ यु वाभािवक पमा भएको हो
24

सव च अदालत बल
ु ेिटन २०७३, असार - २
वा कत यबाट भएको हो भ ने स ब धमा हेदा, गे ट हाउसबाट मगर गे ट हाउसमा बसेका अिनल
िमित २०६५।१।२७ गते बेलक
ु ास म यी दवु ैजना घत मगरलाई िम कल गरी ३०७ नं. कोठामा जाँदा
काठमाड को िम नगरि थत मगर गे ट हाउसको कोठा अिनलले ढोकाको चु कुल खल
ु ै रािखिदएको र म
पगु पे िछ िनजले प रप च िमलाई िदएकोले पिहला भाइ
नं. ३०७ मा सकुशल बसेको भ ने वयम् ितवादीह
अिनल घत मगर र छिवलाल घत मगरसमेतको पूणबहादरु घत लाई काटी मारेको र पिछ रणबहादरु
बयानबाट खु न आएको छ । यसै गरी मतृ क घत लाई भा न भनेको तर नमानेकोले िनजलाई समेत
पूणबहादरु घत मगरको मृ युको कारणमा “Sharp काटी मारेको हो भ नेसमेत यहोराको ितवादी
Force Injury to Neck” भ ने र मृतक रणबहादरु छिवलाल मगरले अिधकार ा अिधकारीसम
घत मगरको मृ युको कारण “Sharp Force Injury to िसलसलेवार र मालाकार पमा बयान गरेको
Neck Couple Blunt Force Head Neck” भ ने देिखयो । उ बयानलाई अका ितवादी िव ास ओम
रहेको िनजह को शव परी ण ितवेदनमा उ लेख भ ने अिनल घत मगरको बयान, िकितमान घत मगर र
भएको छ । यी कुरालाई मतृ कह म ये पूणबहादरु झमानिसंह घत मगरको िकटानी जाहेरी दरखा त, मगर
घत को शरीरको अगािडको भागमा धा रलो हितयारले गे ट हाउसका स चालक रमेश बुढाथोक ले ग रिदएको
काटेको घाउ र बायाँ कानको २ इ च मिु न गिहराई कागज, मौकामा बुिझएका मािनसह हकुमबहादरु
ना न नसिकने घाउ र मृतक रणबहादरु घत को बायाँ रो का, देवराज िघिमरे, लाइनबहादरु घत मगरले
कानमािथ ५ इ च गोलाई १ इ च गिहरो काटेको घाउ गरेको कागज, यठु ानी फे ली गे ट हाउसको संचालक
र घाँटीको दायाँबायाँ र घाँटीमिु न धा रलो हितयारले मगु बहादरु पनु मगरले गरेको कागज, मतृ क रणबहादरु
काटेको घाउ रहेको भ ने लासजाँच मल
ु ु कामा उ लेख घत मगरको मृ यु “Sharp Force Injury to neck
भएको देिखएको हँदा मृतकह रणबहादरु घत मगर र coupled blunt force head injury” बाट भएको
पूणबहादरु घत मगरको मृ यु वाभािवक पमा भएको भ ने यहोराको मृतक रणबहादरु घत मगरको लास
पो टमाटम रपोट, मृतक पूणबहादरु घत मगरको मृ यु
नभई कत यबाट नै भएको पिु हने ।
पनु रावेदक ितवादी छिवलाल घत मगरले “Sharp Force Injury to neck” बाट भएको भ ने
अिभयोग दाबीबाट सफाइपाउँ भनी िदएको पनु रावेदन यहोराको मृतक पणू बहादरु घत मगरको पो टमाटम
िजिकरस ब धमा हेदा, मैले टोनी भ ने ितसना रपोट र मतृ क पणू बहादरु घत मगर तथा रणबहादरु
घत सँग िववाह गरी क रब ६ मिहनाअगािड रोजगारको घत मगरको लास जाँच मुचु कासमेतका कागजातबाट
लािग िवदेश गएकोमा घरमा भएक ीमतीलाई मेरै ितवादी छिबलाल घत मगरले मृतकह लाई कत य
भाइ पूणबहादरु घत ले अनिु चत स ब ध राखी मेरो गरी मारेको देिखयो । य तो अव थामा िनजलाई
ीमतीलाई गभवती बनाएकोमा म घर आएपिछ िनज मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १ र १३(१)
भाइ छिवलाल घत मगर िवदेश जान भनी काठमाड नं. िवपरीतको कसरु मा ऐ.को १३(१) नं. बमोिजम
आएको कुरा थाहा पाई अिनल घत मगरसँग स पक सव वसिहत ज मकै दको सजाय गरेको पनु रावेदन
गदा भाइ पूणबहादरु घत र रणबहादरु घत आफूसँग अदालत, पाटनको फै सला िमलेको नै देिखने ।
ितवादी अिनल घत मगरलाई अिभयोग
ब ने गरेको मगर गे ट हाउसको ३०७ नं. को कोठा
देखाई िदएँ । राित कोठाको ढोकासमेत खो न िम कल माग दाबीबमोिजम सजाय ग रपाउँ भनी वादी नेपाल
गनु भनेकोले िमित २०६५।१।२७ गते म यठु ान सरकारको तफबाट पन आएको पनु रावेदन िजिकर
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र अका ितवादी अिनल घत मगरलाई ऐ.को १७(३)
स ब धमा हेदा, ितवादी अिनल घत िव
यानस ब धीको महलको १ र १३(१) नं. िवपरीतको नं. बमोिजम १ वष ६ मिहना कै द सजाय हने गरी सु
कसरु मा ऐ. नं. बमोिजम सजायको अिभयोग माग काठमाड िज ला अदालतले िमित २०६५।११।१३
दाबी िलएकोमा िनजलाई पनु रावेदन अदालत, मा गरेको फै सलालाई सदर गन गरी पनु रावेदन
पाटनबाट ऐ.को १७(३) नं.बमोिजम १ वष ६ मिहना अदालत, पाटनले िमित २०६७।०३।१५ मा गरेको
कै दको सजाय ग रएको छ । अिभयोग प हेदा, िनज फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । ितवादी
ितवादी अिनल घत मगर मृतक पूणबहादरु को साथमा छवीलाल घत र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन
काठमाड आई मगर गे ट हाउसको ३०७ नं. को िजिकर पु न नस ने ।
कोठामा बसेको अव थामा ितवादी छवीलालसँग इजलास अिधकृ त: ेम खड् का
पिहले भएको स लाहबमोिजम ितवादी छवीलालको इित संवत २०७२ साल मङ् िसर २० गते रोज १ शभु म् ।
िम कलको आधारमा यी ितवादी अिनल घत मगरले
इजलास नं. २
मगर गे ट हाउसको उ कोठाको चु कुल खोली
िदएका र यसपिछ ितवादी छवीलाल घत मगर उ
१
मगर गे ट हाउसको मृतक पूणबहादरु बसेको कोठामा
पसी पूणबहादरु र रणबहादरु लाई छुरी हार गरी मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी गोपाल
मारेको देिखयो । वारदातको यो पृ भिू म र अव थाबाट पराजुली, ०६७-CI-१०६९, हालसािबक दता,
ितवादी अिनल घत मगर मतृ कह लाई मान कायमा जय साद रे मी िव. िकरण शाहीसमेत
नापन साबाट हाल कायम भएको िक.नं.२८
वयम् आफै ँ स रक र संल न भएको िमिसल संल न
कागजातबाट देिखँदनै । मृतकह पूणबहादरु र मा वादीह को गठु ी रैतानी भएको सािबक िक.नं.२३
रणबहादरु बसेको गे ट हाउस बताउने र आफू बसेको र वादीह का पित/िपताले िमित २०२९।९।२ को
कोठाको चु कुलस म खोिलिदएकोले िनजलाई अ य घरायसी िलखतबाट पाएअनस
ु ारको ज गा तथा
िकिसमको मतलबी भएको भ ने आधारमा ऐ.महलको ितवादी गुठी सं थानको वािम वको िक.नं.२६६
१७(३) नं. बमोिजम सजाय गन गरेको पनु रावेदन को ज गासमेत समावेश भई नापी भएको देिखएको छ ।
मालपोत कायालयले नापी शाखाबाट ा गरेको हाल
अदालत, पाटनको फै सलालाई अ यथा गनपन
ु
अव था देिखन आएन । यसथ ितवादी अिनल सािबक िववरणमा िक.नं.२८ पूरै िक ामा वादीह ले
घत मगरलाई अिभयोग दाबीभ दा कम सजाय गन गरी घर बनाई बसोबास गरेको भनी उ लेख भएको
पनु रावेदन अदालत, पाटनले गरेको फै सला िु टपूण देिख छ । सु मालपोत कायालयले िनणय गदा उ
हँदा सो बदर गरी िनजलाई सु अिभयोग दाबीबमोिजम िक.नं. मा घर िनमाण भएतफ कसैले उजरु नगरेको भनी
हदैस म सजाय ग रपाउँ भ ने वादी नेपाल सरकारको बोलेको पाइ छ । हाल कायम िक.नं.२८ मा सािबक
पनु रावेदन िजिकर पु न स ने नदेिखने हँदा ितवादी िक.नं.२३ को गठु ी रैतानी भएको वादीह को ज गा
छवीलाल घत मगरले मृतक य पूणबहादरु घत र के कित हो, गठु ीको िक.नं.२६६ को कित ज गा उ
रणबहादरु घत लाई धा रलो हितयार योग गरी यान िक.नं. मा घु न गएको हो । सािबक िक.नं. २३ बाट
मारेकोले िनजलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको हाल नयाँ नापीमा कायम िक.नं.मा के कसले के कुन
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव सिहत ज मकै द गन आधारमा घर बनाई बसोबास गरेको हो भ नेसमेतका
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ह मा वादी र ितवादीह िबच िववाद खडा पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
भएको देिख छ । उ त यगत को िनराकरण सबुत इजलास अिधकृ त : किपलमिण गौतम
माणको आधारबाट मा गन सिक छ । मालपोत क यटु र : अिभषेककुमार राय
कायालयले सबतु माण बझ
ु ६ गते रोज २ शभु म् ।
ु ी यसको मू याङ् कन इित संवत् २०७२ साल पस
२
गरी कुनै ज गाको तेरो मेरोको िवषयमा िनणय गनस ने
अि तयारी कानून ारा पाएको देिखँदैन । दु त मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या.
ी दीपकराज जोशी, ०६९-CI-०२६६,
रहेको िनिववािदत े ताअनुसार दता स याउनस म
स ने हो । तर, दईु प िबच िववाद परेको अव थामा मापद डिवपरीत भवन िनमाण गरेको, पदमकुमार
सबुत माणको मू याङ् कन गरी दता स याउन भने मैनाली िव. चुनचुनकुमारी
नगर िवकास ऐन, २०४५ को दफा २८.३
स दैन । तेरो मेरो परेकोमा सबतु माण बझ
ु ी िनणय
गन पाउने सु तहमा अि तयारी भने स बि धत ले सािवकको नगर िनमाण योजना काया वयन ऐन,
िज ला अदालतकै ह छ । तसथ, सबतु माण हेरी २०२९ अ तगतको सिमितलाई नै कायम गरेको
बझ
ु ी मू याङ् कन गरी तेरो मेरोको िवषयमा बो नु पन अव थामा चिलत नगर िवकास ऐनअनु प नयाँ
अव था आएमा मालपोत कायालयबाट स बि धत सिमित गठन नगरी खारेज भइसके को ऐनले तोके को
स म अदालतबाट हक कायम गराई याउनु पन गरी सिमितलाई कानूनी अि तयारीिबना सामा य
शासक य िनणयबाट प रवतन गरेर हनस ने
िनणय हनुपन ।
गठु ीको ज गामा सहमितबेगर ितवादीह ले देिखँदैन । िमित २०६६।४।६ को काठमाड
घर बनाई बसोबास गरेकै आधारमा गठु ीको हक समा उप यका नगर िवकास योजना काया वयन सिमित,
हनस छ स दैन भ ने िवषय कानूनी हो । य तो कानूनी लिलतपरु को िनणय हेदा कानूनी अि तयारीिबना
या याको पिन अदालतबाटै हकबेहक यिकन गरी सामा य शासक य िनणयबाट हेरफे र भई तोिकएका
िनणय गन यायोिचत हने देिख छ । यसरी िक.नं.२८ अ य एवम् सद यबाट यथ समेतको घरज गा
कुनै पिन यहोराले हक छािडिदन वा िधतो ब धक मा
को ज गाको वािम वस ब धमा हक बेहकको
खडा भइरहेको ि थितमा मालपोत कायालय आफै ँ ले रा न नपाउने गरी रो का रा न मालपोत कायालय,
माण बझ
ु ी हाल सािबक गरी दता हने ठहर्याएको लिलतपरु मा लेखी पठाउने िनणय भएको पाइ छ ।
िनणय ुिटपूण हँदा उ िनणय बदर गरी प यसरी कानूनी अि तयारी नरहेको सिमितले गरेको
िवप लाई हक कायम गराई याउन सनु ाइिदनु भनी िनणय वयम्मा शु य एवम् भावहीन अव थामा रहने
िमिसलसमेत मालपोत कायालय, कलङ् क मा पठाउने हँदा सिमितको कामकारवाही कानूनी िु टपूण रहेको
गरी पनु रावेदन अदालतबाट भएको फै सला िु टपूण देिखने ।
समान त य कानूनी
समावेश भएको
रहेको देिखन नआउने हँदा प िवप लाई अदालतबाट
हक कायम गराई याउन सनु ाउनु भनी िमिसलसमेत पनु रावेदन अदालतले उ तृ गरेको जलनकुमार
सु मालपोत कायालयमा पठाइिदने गरी पनु रावेदन मान धरसमेत िनवेदक र नगर िवकास ऐन, २०४५
अदालत, पाटनबाट िमित २०६६।११।९ मा भएको ारा गिठत पनु रावेदन सिमित मक
ु ाम आवास तथा
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक भौितक योजना म ालय, िसंहदरबारसमेत िवप ी
ितवादी गठु ी सं थान कायालय, कालमोचनको भएको २०६१ सालको रट नं. ३३२६ को उ ेषणको
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घर िनमाण गरेको, प कुमार मैनाली िव.
िनवेदनमा अिधकार े कै अभाव रहेको सिमितका
ल मीभ रंिजत
पदािधकारीबाट भएको िनणय उ ेषणको आदेश ारा
०६९-CI-०२६२, वीकृ त न सािबना
बदर हने भनी यस अदालत, संयु इजलासबाट िमित
मापद डिवपरीत घर िनमाण गरेको,
२०६४।६।२२ मा आदेश भएको पाइ छ । तसथ,
प कुमार मैनाली िव. ह रशरण े ०६९काठमाड उप यका नगर िवकास योजना काया वयन
CI-०२६३, वीकृत न सािबना घर िनमाण
सिमित, लिलतपुरका सद य हेरफे र भएको सूचना
गरेको, प कुमार मैनाली िव. वीरे लाल े
नगर िवकास योजना काया वयन सिमित, लिलतपरु का
०६९-CI-०२६४, मापद डिवपरीत घर
सद य हेरफे र भएको सूचना नगर िवकास ऐन, २०४५
िनमाण गरेको, प कुमार मैनाली िव. अ युत
को दफा ४ र २८.३ िवपरीत भई कानून ितकूल रहेको
देिखन आउने ।
े
०६९-CI-०२६५,
न सापासिबना
रा यका कुनै पिन अङ् गले कानूनको अिधनमा
मापद डिवपरीत घर िनमाण गरेको, प कुमार
रही काम कत य िनवाह गनपदछ
। सावभौम जनताका
ु
मैनाली िव. र नमाया रजक
ितिनिध संसद्बाट बनेको ऐनलाई सरकारबाट हेरफे र
०६९-CI-०२६७, तािवत बाटोमा पन
गन िम ने कुरा होइन । यसरी हेरफे र ग रएको भए पिन
गरी न सािबना घर िनमाण गरेको, प कुमार
सोलाई वैध मा न िम दैन । संवैधािनक पमा संिवधान
मैनाली िव. सानुकाजी अवाले
कानूनको अि तम या याता र संर कको अिधकार
३
बहन गरेको यस अदालतले कानूनी अि तयारीिबनाको
शासक य िनणयबाट गिठत सिमितले गरेको मा. या. ी बै नाथ उपा याय र मा. या. ी
देवे गोपाल े , ०६९-WO-०४६४, परमादेश,
िनणयलाई कानूनत: उिचत मा न निम ने ।
उि लिखत आधार कारण र यस अदालतबाट पारसनाथ िव कमा िव. ह रलाल बढै समेत
िवप ीम येको ह रलाल बढै वादी तथा िनवेदक
भएको पूव आदेशसमेतबाट नगर िवकास ऐन, २०४५
को दफा ४ र २८.३ िवपरीत शासक य िनणयबाट यामलाल बढै र िवप ीम येको पारसनाथसमेत
गिठत नगर िवकास योजना काया वयन सिमित, ितवादी भएको अंश मु ामा किपलव तु िज ला
लिलतपरु बाट िमित २०६६।४।६ मा भएको िनणय अदालतबाट िमित २०६७।११।४ मा भएको अि तम
उ टी गरी बदरसमेत हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत, फै सलाअनु प वादीको दरखा तबमोिजम िमित
पाटनबाट िमित २०६८।१२।२२ मा भएको फै सला २०६८।११।१० मा डोरमाफत ब डा मचु ु का स प न
िमलेको हँदा सदर हने ठहछ । पुनरावेदक वादीको भई िमित २०६८।१२।२३ मा ब डा छु ् याउने
दरखा त तामेलीमा रा ने आदेश भएको पाइ छ ।
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
मल
इजलास अिधकृत: किपलमिण गौतम
ु ुक ऐन, द ड सजायको ६१ नं. ले तहिसलदार
कमचारीको कामकारवाहीउपर िच
नबु ने
क यटु र: मि दरा रानाभाट
इित संवत् २०७२ साल चैत २३ गते रोज ३ शभु म् । सरोकारवाला यि ले सोही अड् डाका हािकमछे उ
यसै लगाउका िन न मु ाह मा पिन यसैअनुसार १५ िदनिभ उजरु गनपन
ु कानूनी यव था गरेको
देिख छ । िनवेदकले िज ला अदालतबाट भएको
फै सला भएका छन्:
०६९-CI-०२६१, वीकृत न सािबना आदेश बदर गन िमित २०६९।६।५ मा उजरु ी प
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दता गरेको देिख छ । तहिसलदार कमचारीसमेतबाट िु टलाई आधार बनाई द ड सजायको ६१ नं. को याद
फै सलाअनु प िमित २०६८।११।१० मा छु ् याइएको गज
ु ारी उजरु ी गरेको देिखएको र िमित २०६८।११।१०
ब डा मचु ु काउपर मल
ु क
ु ऐन, द ड सजायको ६१ नं. को ब डा मचु ु का िव मा िवल ब गरी परेको
अनस
ु ार १५ िदनिभ किपलव तु िज ला अदालतमा िनवेदकको ततु िनवेदन िजिकरसँग सहमत हन
िनवेदकले उजरु गरेको देिखएन । िनवेदनप मा समेत नसिकने हँदा किपलव तु िज ला अदालतबाट िमित
उ कानूनले तोके को अविधिभ नै अदालतसम २०६८।११।१० मा भएको ब डा मुचु का बदर
उपि थत भएको भनी िजिकर िलन सके को पिन ग ररहनु परेन कानूनबमोिजम गनु भनी किपलव तु
देिखँदैन । अि तम फै सलाअनु प मुचु का भएपिछ िज ला अदालतले िमित २०६९।३।८ मा गरेको
तहिसलदारबाट दरखा त तामेलीमा रा ने ममा आदेश प रवतन गनु नपन गरी पनु रावेदन अदालत,
िमित २०६८।१२।२३ ले नु पनमा िु टवश बटु वलबाट िमित २०६९।४।११ मा भएको आदेशबाट
साल २०६९ उ लेख हन गएकोमा अदालतबाट िनवेदकको कुनै हकमा असर परेको नदेिखँदा ततु
कानूनबमोिजम ुिट स याई २०६८ साल कायम िनवेदन खारेज हने ।
गरेको देिखन आउँछ । फै सला काया वयनका ममा इजलास अिधकृ त : किपलमिण गौतम
हन पगु ेका िमितसमेतका य ता सामा य ािविधक क यटु र: अिभषेककुमार राय
िु टलाई आधार मानी िनवेदकले तामेली आदेशउपर इित संवत् २०७२ साल पुस १९ गते रोज १ शभु म् ।
द ड सजायको ६१ नं. को आधार भनी उजरु ी पारेको
इजलास नं. ३
देिख छ । यसरी फै सलाले िसजना गरेको अंश हकको
ाि लाई लामो समयस म अ म याइरहने हो भने
१
अदालतले दान गरेको याय कागजी यायमा प रणत
हन जा छ । तामेली आदेशमा िु टवश साल २०६८ मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज
लेिखनु पनमा २०६९ लेिखन गएको िवषयलाई आधार जोशी, ०७०-CR-०३६७, कत य यान, माया
बनाएर फै सलाको काया वयन भइसके को िवषयलाइ चौधरी िव. नेपाल सरकार
पनु रावेदक ितवादीले आ नो लो ने मृतक
बदर गनु यायोिचत नहने ।
डोरबाट िमित २०६८।११।१० मा भएको वा दल चौधरी र सी खाई सडकमा लिडरहेको
ब डा मचु ु का बदर गन १५ िदनिभ िनवेदकले अव थामा िवगतमा मृतक वा दल चौधरीले आफूलाई
सोही अड् डाका हािकमसम उजरु ी गन नसक कुटिपट गन गरेको रसले आ नै घरमा रहेको ब चरो
फै सलाअनु प ब डा छुट्याउने काय स प न भई लगी िनज मृतकको घाँटी तथा गधनमा ब चरोले
िमित २०६८।१२।२३ मा दरखा तको कारवाही नै हार गरी ह या गरेक र सो घटनालाई लुकाउन
तामेलीमा गएको क रब ६ मिहनापिछ न कल सारेको आफै ँ ले हरीमा जाहेरी िदएको देिख छ । यसपिछ
िमित कायम गरी िमित २०६९।६।५ मा उजरु गरेको अनस
ु धानको ममा मतृ कलाई म आफै ँ ले ब चरोले
देिख छ । फै सला काया वयनका येक चरणह मा काटी मारेक हँ भनी कसरु अपराध गरेकोमा सािबत भई
काय भएको िमितले १५ िदनिभ उजरु ी िनवेदन बयान गरेको साथै अदालतसम उपि थत भई लो नेले
गनपन
ु ह छ । यस कार स य यहोरा उजागर नगरी सधै रँ सी सेवन गरेर घरमा आफू र के टाके टीसमेतलाई
अदालतबाट साल ले ने ममा हन गएको ािविधक कुटिपट गन गरेको र िनजले एकिदन मेरो ह या गछु
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भनेकाले मैले आ नो िजउ यान र ाका लािग िनज य गरेको उ रायसमेत सदर हने ।
िमिसल संल न आधार माणको िववेचना र
बा दल चौधरीलाई कत य गरी मारेक हँ भनी कसरु
गरेकोमा पूण सािबत रही बयान गरेको देिखयो । यी मू याङ् कन गरी ितवादी माया चौधरीलाई अिभयोग
ितवादीको उ सािबती बयान घटना थल तथा मागदाबीअनस
ु ार यानस ब धीको महलको १३(१)
लासजाँच कृित मचु ु का, मतृ कको शव परी ण नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर गरी अ.वं.
ितवेदन, बरामदी मचु ु का, मौकामा बिु झएका १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द गन राय य गरेको
मािनसह ले लेखाइिदएको कागजसमेतका िमिसल सु दाङ िज ला अदालतको िमित २०६८।१०।२२
संल न माणबाट समिथत एवम् पुि भइराखेको को फै सलालाई सदर हने ठहर्याएको पुनरावेदन
अव था देिखन आएकोले यी ितवादीलाई अिभयोग अदालत, तल
ु सीपरु को िमित २०६९।६।१५ को
मागदाबीअनस
ु ार यानस ब धीको महलको १३ (१) फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने ठहर्याएको ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
सु िज ला अदालतको फै सलालाई सदर हने इजलास अिधकृतः ताराद बडू
ठहर्याएको पनु रावेदन अदालत, तुलसीपुरको फै सला क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल माघ ३ गते रोज १ शुभम् ।
मनािसब नै देिखने ।
२
ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा
चक पन जाने देिखँदा अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी दीपकराज
जोशी, ०६७-CR-०४५७, कत य यान, नेपाल
वष मा कै द सजाय गन उिचत हने भनी राय य
गरेकोस ब धमा िवचार गदा मृतक वा दल चौधरी र सरकार िव. िशमु भ ने लोकजङ् ग घत समेत
वारदातको समयमा घटना थलमा देिखएका
यी ितवादी माया चौधरी लो ने वा नी नातामा यि
भई िनज मृतकले यी ितवादीलाई र सी सेवन गरी कसैको भनाइबाट त काल मृतकलाई यो य तो चोट
पटकपटक घरमा कुटिपट गन गरेको, ितवादी मृतक शरीरको यो य तो अङ् गमा लागेको देखेको र मृतक
पितको घरेलु िहंसाबाट पीिडत भएक र वारदात घटेको घाइते भएको देखेको भनेर प पमा खुलाएको
िदन पिन मतृ कले अ यािधक र सी सेवन गरी सडकमा देिखँदैन । बेलक
ु ाको खाना खाने समयस म मृतक
लिडरहेको अव थामा देखक
े ले यी ितवादीले मतृ क सामा य अव थामा भइरहेको देिख छ । लास कृित
घरमा आएपिछ आफूलाई अझै कुटिपट गनछ भ ने मचु ु का हेदा पिन मृतकको बायाँ हातको प जामािथ
रसले आ नै लो नेलाई ब चरोले हानेको अव था तथा सानो िनलडाम देिखएको, अनुहारको अव था सामा य
यी ितवादीमा आि त दईु नाबालक छोराछोरीको घाँटीको अव था सामा य घाँटीको डामह के ही
िबच ली हन स ने अव था, ितवादीको उमेर एवम् नदेिखएको, कािटएको घाउ के ही नदेिखएको अ य
वारदातको अव था र प रि थितसमेतलाई िवचार घाउह के ही नदेिखएको छातीको अव था सामा य
गरी ितवादीलाई यानस ब धीको महलको १३ घाँटीको डामह के ही नदेिखएको कािटएको घाउ के ही
(१) नं. बमोिजको सजाय ठहर गरी अ.बं. १८८ नं. नदेिखएको अ य घाउह के ही नदेिखएको छातीको
बमोिजम १० वष कै द गन उपयु हने भनी पनु रावेदन अव था सामा य भ नेसमेत उ लेख भएको र बायाँ
अदालतबाट य ग रएको राय यायोिचत नै हातको प जामािथ सानो िनलडामबाहेक शरीरको
देिखएकोले ितवादीलाई १० वष कै द सजाय गन गरी कुनै अङ् गको बािहरी भागमा ठुलो चोटको िनलडाम
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उ लेख भएको देिखँदैन । यसबाट ितवादीह को उ टी गरी पुनरावेदक ितवादीह ले सफाइ पाउने
कुटिपटबाट मृतकको मृ यु भएको भ ने मौकामा कागज ठहर्याई िमित २०६७।३।१४ मा पनु रावेदन अदालत,
गन यि ह को मौकाको कागज यहोरा समिथत जु लाबाट भएको फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने
ठहछ । पनु रावेदक वादीको पनु रावेदन िजिकर पु न
भएको नदेिखने ।
िभषेरा परी णमा िवष फे ला नपरेको नस ने ।
भिनएकोमा अदालतमा बकप गन िचिक सकले इजलास अिधकृतः राम साद पौडेल
VISCERA SAMPLE मा NEGATIVE RESULT क यटु र: िव णदु ेवी े
आउँदैमा िवष सेवन गरेको होइन भ न िम दैनसमेत इित संवत् २०७२ साल पुस १३ गते रोज २ शभु म् ।
३
भनी लेखाइिदएकोबाट मृतकको मृ यु िवष सेवनबाट
भएको होइन भनी यिकनसाथ भ न सिकने अव था मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
देिखँदैन । जसबाट िवष मतृ क आफै ँ ले सेवन गरेको गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-०७८१, दता
देिखँदा ितवादीह ले मृतकलाई िवष सेवन गराएका बदर दता, अमरावती देवी िव. रामसेवक दास वै णव
नेपाल कानूनले अचल स पि को हक
हन् भ ने त य थािपत हन सके को नदेिखने ।
लगाउको हाडनाता करणी मु ामा ह ता तरण गदा कानूनबमोिजम िलखत पास गरेको
ितवादीह दाजबु िहनीिबच अवैध यौनस ब ध रहेको हनुपन यव था गरेको पाइ छ । अचल स पि को हक
भ ने देिखने ठोस माणको अभावमा वादी दाबी पु न ह तारण मौिखक वा घरसारको िलखतको आधारमा
नस ने ठहर्याएको सु िज ला अदालतको िमित हन नस ने प दे न सिक छ । य तो यवहारलाई
२०६६।३।११ को फै सला सदर हने ठहरी फै सला कानूनी मा यतासमेत नपाउने ।
मौिखक कथनको आधारमा कानूनले तोके को
अि तम भई बसेको अव थासमेत देिख छ । यसरी
अ मािणत त यका आधारमा कसुरदार ठहर गनु ि या र यव था ितकूल दाबीको ज गा ा गरेको
फौजदारी िविधशा ितकुल हन जा छ । अपराधका भ ने ितवादीको कथनले कानूनी मा यता ा गन
त वह िव मान नरहेको अव थामा ितवादीलाई स ने देिखँदनै । उ ज गा ितवादीले आ नो नाउँमा
दोषी ठहर गन िम दैन । ततु वारदातमा सामा य नापी दता गराउनलाई सो स पि मा आ नो हक
कुटिपटस म भएको देिखए पिन यान नै िलनु पन ा भएको ोत र आधार देखाउन सके को पाइएन ।
अव थाको िव मानता रहेको पिन देिखँदैन । फौजदारी एकाको वािम वमा रहेको ज गामा िनजको वािम व
मु ामा त य पुि गन िवशेष को बकप मह वपूण समा हन िनजले उ ज गाको वािम व अ लाई
माण हन जा छ । ितवादीह ित व तुिन पमा हक ह ता तरण ग रिदएको िलखत नभएस म हक
फौजदारी दािय व रहेको कुरा पिु हन नआएबाट ह ता तरण भएको मा न निम ने ।
िवना ोत, िवना आधार प िलखत वा
पनु रावेदकको िजिकरलाई उपयु मा न नसिकने ।
माणको अभावमा भएको दतालाई दिू षत दताकै पमा
अतः पनु रावेदक ितवादीह लोकजंग घत
र जोवना घत (बढु ा) लाई अिभयोग माग दाबीबमोिजम िलनपु न ह छ । सािवक दतावाला जयगोिव द दासका
मुलक
ु ऐन, यानस ब धीको महलको १ नं. र १३ नाउँको उि लिखत ज गाको हक ह ता तरणको माण
(३) नं. बमोिजम सजाय गन गरी सु ज ु ला िज ला र ोतिबना ितवादीले आ नो नाउँमा नापी दता
अदालतबाट िमित २०६६।३।११ मा गरेको फै सला गराएको देिख छ । तसथ ततु मु ामा हकदैयाको
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अभाव रहेको भनी हक अिधकारको ोत र माण फै सला कानूनस मत भ न निम ने ।
िववािदत िक. नं. १३९ ज गाको
नै नभएको अंिशयारभ दा बािहरको उनाउ यि ले
गराएको दिू षत नापी दता बदर हने ठहर्याएको िफ डबक
ु हेदा वादीको भ ने देिख छ । उ
पनु रावेदन अदालत, जनकपरु को फै सलालाई अ यथा वादीको िफ डबक
ु लाई कसैले पिन बदर गराउन
गनपन
ु नदेिखने हँदा सु धनषु ा िज ला अदालतको सके को पाइँदैन । वादीकै िफ डबुकमा द रएको
िमित २०६७।९।१ को फै सला उ टी हने ठहर्याई ०-०-२ धुर ज गामा वादी बसोबास गरी आएको
िवप ी दख
ु ले यिकन गरेको
ु हरण मौवार भूिमहारको नाउँमा दूिषत नापी त यलाई उ सवको िफ डबक
दता भएका िक. नं. ३०, १३, ३, २९, ७४, २४ र ४ का देिखयो । वादीको नाममा कायम कानूनी हकािधकार
ज गाको दता बदर भई ती िक. नं. का ज गा पनु रावेदक/ तथा भोगािधकार ितवादीले िखचोला गरी उ ज गा
वादी रामसेवक दास वै णवको नाउँमा दता कायम हने आ नो कायम गरेको देिखन आयो । ज गाको मूल
ोतसमेत वादीकै देिखरहेको, िफ डबक
ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको िमित
ु बाट पिन
२०५८।१०।८।१ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने वादीकै देिखइरहेकोमा ितवादीले वादीको २ धरु
ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न ज गा िखचोला गरेको ठहर्याउनु पनमा सो नगरेको
फै सलालाई मनािसब मा न नसिकने ।
नस ने ।
पनु रावेदन
अदालत,
हेट डाबाट
इजलास अिधकृ त: राम साद ब याल
२०६६।११।१० मा िफराद खारेज गन गरी गरेको पसा
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १९ गते रोज १ शभु म् । िज ला अदालतको फै सलालाई सदर गन गरी गरेको
फै सला िमलेको नदेिखँदा उ टी भई िववािदत िक. नं.
४
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी १३९ को ०-०-२ ज गामा वादीको हक पु ने र वादीले
गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CI-१०३१, ज गा चलनसमेत चलाउन पाउने ।
िखचोला छोडाई चलन, फुलमतीदेवी दुसािधन िव. जग इजलास अिधकृ तः राम साद पौडेल
क यटु र: िवदषु ी रायमाझी
हजारा दुसाद
वादी दाबीको िक.न. १३९ को ज गा फूलमती इित संवत् २०७२ साल पुस १२ गते रोज १ शभु म् ।
५
दस
ु ािधनको बबु ा राजबलीको नाम दताको ऐलानी ज गा
भएको कुरा ितवादीले वीकार गरेको र आफू एकमा मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
हकवाला भएको भ ने वादीको कथनलाई ितवादीले गोिव दकुमार उपा याय, ०७०-RB-०००८,
त यपूण तवरबाट इ कार गन सके को देिखँदैन । तर चेकबमोिजमको रकम िदलाई भराई पाऊँ, का.िज.
अचल स पि को स ब धमा िलखतको माण एवम् का.म.न.पा वडा नं. ३४ शाि तनगर ब ने अ जली
न सा मुचु कासमेतको आधारमा ितवादीले िखचोला धान (शाह) िव. का.िज.का.म.न.पा. वडा नं. १२ टेकु
गरे नगरेको भनी ठहर गनपनमा
सा ीको बकप बागमती चे बरि थत कि टने टल माकिटङ ा.िल.
ु
भु ानी हन नसके का चेकह सो
एवम् सजिमनको मािनसको मौिखक कथन मा को
आधारमा वादीको हक कायम नहने र ितवादीले चेकह भु ानी नभएबापत रकम बझ
ु ाएको भ ने
िखचोला नगरेको ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको यी पुनरावेदकको दाबी रहेको भए पिन उि लिखत
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ितवादीले वादीलाई ितनुपन गरी भएको
रिसदह मा रकम बुझाएको भनी कही ँ जनाइएको
पिन देिखँदैन भने अक ितर सो रिसदह भ दा कागज करकापबाट भएको ठहर हन नसक
पिछका चेकह का स ब धमा पिन दाबी रहेको ितवादीको दाबी पु न नसके पिछ रकम िलई िदएको
देिखँदा जारी भएका चेकबमोिजमको रकम भु ानी भिनएको Receipt को वैधता छै न भ न सिकने ि थित
नभएपिछ चेक जारी गनले दािय व बेहोनु पदन भ न रहँदैन । वादीले पेस गरेको रकम बुझेको रिस टमा
िम ने देिखँदैन । एकपटक जारी भएको चेक अनादर ितवादीले सही गरेको देिखइरहेको छ जनु रिस टमा
भएको नभई पटकपटक जारी भएका चेकह अनादर भएको सहीलाई ितवादीले अ यथा भ दा सिकरहेको
भएको अव था देिख छ । िविनमय अिधकारप ऐन, देिखँदैन । यसरी Receipt अनस
ु ारको रकम िलएको
२०३४ को दफा ५४ मा भएको ितपूित वा हािन छै न भनी पनु रावेदक ितवादीले पुि गन सिकरहेको
नो सानी भराउनको लािग याज कायम गदा वािण य देिखँदैन । सो Receipt ा गरेअनु पको रकमको
बैङ्कले कजामा िलने अिधकतम याजदरबाट िहसाब कारोबार नभएको भ ने अ य माण ितवादीबाट
ग रनेछ भ ने उ लेख भएको देिखँदा मागबमोिजमको पेस हन सके को देिखँदैन । रिस टमा भएको सहीलाई
साँवा याजको रकम भराउने िवषयलाई अ यथा ितवादीले अ यथा भ न नसके को तथा ितवादीले
भ नपु न नदेिखने हँदा अनादर भई आएको दाबीका वादीलाई रकम ितरे बुझाएको कही ँकतैबाट पुि हन
सबै चेकह को िबगो .५८,२०,३२०।- बाट सके को देिखँदैन । ितवादीले पनु रावेदन िजिकर
पेशटाइमले िविभ न िमितमा बझ
ु ाएको देिखएको भनी िलएअनुसार स पणू िववरण खोली कागज नगरेको
.३९,६०,०००।- कटाएको हदस म सु काठमाड तथा क पनी छु ै यि भनी िजिकर िलए पिन सो
तुत मु ाको स दभमा आकिषत हने देिखँदनै । सम
िज ला अदालतको िमित २०६७।३।२।५ को फै सला
िमलेको नदेिखँदा सो हदस म के ही उ टी हने ठहर्याई मु ाको मूल ोत नै Receipt हन गई सो Receipt
अनादर भएको चेकह को कुल रकम ५८,२०,३२०।- को अवैधािनकता पिु गन नसके को तथा करकाप
र सोको भ रभराउ हँदास मको १० ितशतका दरले मु ा अि तम भई बिससके को अव था हँदा पनु रावेदक
हने याजसमेत भरी पाउने ठहर्याएको पनु रावेदन ितवादीको िजिकर पु न स ने नदेिखने । पनु रावेदक
अदालत, पाटनको िमित २०६९।६।१४ को फै सला ितवादीको िजिकर पु नस ने नदेिखँदा पुनरावेदन
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको अदालत, पाटनबाट िमित २०६९।१०।७ मा भएको
फै सला िमलेको देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ितवादीको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ तः राम साद ब याल
इजलास अिधकृ त: राम साद पौडेल
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल पस
ु १९ गते रोज १ शभु म् । क यटु र: िव णदु ेवी े
इित संवत् २०७२ साल पुस १६ गते रोज ५ शभु म् ।
६
७
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी
गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CI-१२६७, लेनदेन, मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी
के दारमान राजभ डारीसमेत िव. सोम वज िव म गोिव दकुमार उपा याय, ०६९-CR-०४१८, कत य
यान, रमेश आलेमगर िव. नेपाल सरकार
थापा
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ितवादीले मृतकलाइ मान नै िनयतले हन नसिकने ।
िमिसल संल न त यह बाट घटना
कुनै योजना बनाएको देिखँदैन । साथै अ णलाइ
ितवादी रमेशले ला ीले हानेपिछ अ ण िभरबाट पवू िनयोिजत पले मनसायपवू क योजनाब त रकाले
खसेकोमा रमेशले अ ण अ ण भ दै िभरिभर घटना घटाएको नदेिखएको, यानै िलनपु नस मको
हाम फा दै अ णलाई बचाउन सिक छ िक भनी इवी पिन नरहेको, लुक चोरी पिन हानेको नदेिखएको,
गएको अव थासमेतले मान िनयत नै समेत प जोिखमी हितयारले हार गरेको भ ने पिन नदेिखएको
हँदैन । य तै मृतकउपर ितवादीले कुनै धा रलो र त काल उठे को रसमा मृतकलाइ िहकाउँदा
हितयार िलई गइ हानेको देिखँदनै भने ितवादी रमेश िभरबाट खसी मृ यु भएको देिखएकोले ितवादीको
आलेमगर र अ ण प रयारिबच दोहोरो हानहान तथा उपयु काय यानस ब धीको महलको १४ नं.
कुटिपट भएकोमा सोही बखतमा य दश ह ले िवपरीतको देिखन आउँदा ितवादी रमेश आलेमगरले
छु ाए तापिन रस आवेशमा रहेका ितवादी रमेश यानस ब धीको महलको १४ नं. को कसरु गरेको
आलेमगरले य दश लाइ धके ली गइ मृतकउपर ठहर गरी िनजलाई कै द वष १० (दश) हने ठहर्याई
ला ीले हा दा ए कासी मृतक अ ण प रयार िभरबाट सु लमजङ
ु िज ला अदालतबाट िमित २०६८।२।८
खसेको र मृ यु भएको देिखएको छ । तथािप कुटिपटको मा भएको फै सला सदर गरेको पनु रावेदन अदालत,
ममा हा दा िभरबाट लडी भएको अक मात घटना पोखराको िमित २०६९।२।३० को फै सला िमलेकै
वारदात भिवत य ठहर ग रपाउँ भ ने पुनरावेदकले देिखँदा सदर हने ठहछ । पुनरावेदक ितवादी रमेश
िजिकर िलए पिन मतृ कउपर ताके र कुटिपट गरेको काय आलेमगरको पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
रसको आवेगमा भएकोलाइ यानस ब धीको महलको इजलास अिधकृतः हकबहादरु े ी
५ नं. बमोिजमको मािनस मला ज तो नदेिखएको कुनै क यटु र: िव णदु ेवी े
काम कुरा गदा के ही भइ मािनस मरेको त य घटनासँग इित संवत् २०७२ साल पुस २९ गते रोज ४ शभु म् ।
८
तादा यतापूण र सो कानूनी यव थाअनु पको देिखन
मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी ओम काश
नआउने ।
मृतकलाइ ितवादीले िभर भएको ठाउँमा िम , ०७०-CR-०००३, कत य यान, काजी भ ने
कुटिपट गरेको तथा कुटिपट गदा मािनस मन स छ िदपबहादुर राई िव. नेपाल सरकार
मृतकउपर पटकपटक ताके र कुटिपट गरेको
भ ने कुराको सामा य समझ भएको जोसक
ु ै ले सहजै
ितवादीको बयानबाट नै देिखएको तथा मृतकको
अनमु ान गनुपनमा य तो वाभािवक मानवीय सझ
ु बझ
ु
चेतनालाई याल नगरेको र ितवादीले अ ण संवेदनशील अङ् ग टाउकोमा लाठीले हानेको
प रयारलाइ रसको आवेगमा रस था न नसक िभरमा लास कृित मचु ु कासमेतबाट देिखएको र मतृ कको
बेइ जत होस् भ ने िनयतले लगु ासमेत फुकािलिदने
उिभएका मृतक अ ण प रयारलाइ चोट परु याउन
्
ला ीले हानेको र सोही कारण िभरबाट खसी अ ण कुट् नेसमेतको कायलाइ यानस ब धीको ५ नं.
प रयारको मृ यु भएको कायलाई भिवत य परेको बमोिजमको मािनस मलाज तो नदेिखएको कुनै काम
अव था मा न िम ने नदेिखँदा यानस ब धीको कुरा गदा के ही भइ मािनस मरेको घटना कायसँग
तुत घटनाको तादा यता नभइ सो कानूनी
महलको ५ नं. को कसुर कायम हनपु न भ ने
पनु रावेदक ितवादीको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत यव थाअनु पको काय देिखएन । व तुत: मतृ कलाइ
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ितवादीले पटकपटक कुटिपट गरेको तथा कुटिपट कसुरमा सािबत भई याय स पादनमा सहयोग
गदा मािनस मनस छ भ ने कुराको सामा य समझ परु ्याएकोसमेतबाट ठहरेबमोिजम सव वसिहत
भएको जोसक
य तो ज मकै दको सजाय गदा चक पनजाने ितवादीलाई
ु ै ले सहजै अनमु ान गनपनमा
ु
वाभािवक मानवीय सझ
ु बझ
ु चेतनालाई याल १०(दश) वष कै द हँदा पिन काननू को मकसद पूरा
नगरेको र मतृ कलाइ चोट परु ्याउन हानेको कारण मृ यु हनजाने देिखएकोले ितवादी काजी भ ने दीपबहादरु
भएको कायलाई भिवत य परेको अव था मा न िम ने राइलाइ मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.१८८ नं. बमोिजमको राय
य गरी १०(दश) वष कै दको सजाय हने य गरेको
नदेिखँदा यानस ब धीको महलको ५ नं. को कसरु
कायम हनपु न भ ने पनु रावेदक ितवादीको पनु रावेदन रायसमेत मनािसब देिखने हँदा ितवादी काजी भ ने
दीपबहादरु राईलाई मल
िजिकरसँग सहमत हन नसिकने ।
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
मतृ क र ितवादीको ीमतीिबच लसपस महलको १४ नं.अनस
ु ार १० वष कै द हने ठहर्याएको
भएको शङ् कामा ितवादी िदपबहादरु राइले िनहँ खोजी सु खोटाङ िज ला अदालतको िमित २०६७।२।१८
पटकपटक कुटिपट भए गरेको र अ य सह ितवादी को फै सला उ टी गरी िनज ितवादी काजी भ ने
गोिव द िव समेतको सहयोगमा मृतकको बाटो दीपबहादरु राईलाई मल
ु क
ु ऐन, यानस ब धीको
छे क संवेदनशील अङ् ग टाउकोसमेतमा पटकपटक महलको १३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द
कुटिपट गरी मारेको काय मनसाययु ह या देिखँदा हने ठहर्याइ कै दको हकमा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम
यानस ब धीको महलको १४ नं. िवपरीतको नदेिखइ १०(दश) वष कै दको सजाय हन य गरेको पुनरावेदन
यानस ब धीको महलको १३ (३) नं. िवपरीतको अदालत, राजिवराजको िमित २०६८।१२।८ को
देिखन आएकाले ितवादी काजी भ ने दीपबहादरु फै सला िमलेकै देिखँदा रायसिहत सदर हने ।
राईलाई मल
ु ुक ऐन, यानस ब धीको महलको १४ इजलास अिधकृ त: हकबहादरु े ी
नं.अनुसार १० वष कै द हने ठहर्याएको सु खोटाङ क यटु र: िव णदु ेवी े
िज ला अदालतको िमित २०६७।२।१८ को फै सला इित संवत् २०७२ साल फागनु १३ गते रोज ५ शभु म् ।
९
उ टी गरी िनज ितवादी काजी भ ने दीपबहादरु
राईलाई मुलुक ऐन, यानस ब धीको महलको मा. या. ी गोपाल पराजुली र मा. या. ी चोले
१३(३) नं. बमोिजम सव वसिहत ज मकै द हने शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-०७४३, लागु औषध
ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजिवराजको फै सला (खैरो हेरोइन), िशवजी कलवार िव. नेपाल सरकार
ितवादी िशवजी कलवारले लागु औषध
िमलेकै देिखन आउने ।
ितवादी काजी भ ने दीपबहादरु राइलाइ खैरो हेरोइन ओसारपसार गरी लागु औषध (िनय ण)
मुलक
ु ऐन अ.बं.१८८ नं. राय य गरेको पनु रावेदन ऐन, २०३३ को दफा ४ (च) को कसरु गरेको देिखँदा
अदालत, राजिवराजको फै सला मनािसब हो, होइन ितवादी िशवजी कलवारलाई सोही ऐनको दफा
भ नेतफ हेदा ितवादी काजी भ ने दीपबहादरु राइले १४(१)(छ)(३) बमोिजम १५ प वष कै द र .
योजना बनाइ मारेको नदेिखएको र वारदातका बखत ५,००,०००।– पाँच लाख ज रवाना हने ठहर्याएको
नै मृतकले यी ितवादीको ीमती ला छु भनी भनेको सु काठमाड िज ला अदालतको फै सला िमलेकै
कारण सोही बखत भएको वारदातबाट मृतकको देिखँदा सदर हने ठहर्याई भएको पनु रावेदन अदालत,
मृ यु भएको र ितवादीले सु अदालत सम समेत पाटनको फै सलालाई अ यथा भ न निम ने हँदा सु
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काठमाड िज ला अदालतबाट िमित २०६८।३।३०
इजलास नं. ४
मा भएको सदर हने ठहर्याई पनु रावेदन अदालत,
पाटनबाट िमित २०६९।१२।६।३ मा भएको फै सला
१
िमलेकै देिखँदा सदर हने ठहछ । पनु रावेदक ितवादीको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
गोिव दकुमार उपा याय, ०६६-WO-०१००,
इजलास अिधकृत: जयराम े
उ ेषण, वीरे कुमार चौधरी िव. सुपथ मू यको
क युटर: िव णदु वे ी े
सहकारी पसल िज ला यव थापन तथा अनुगमन
इित संवत् २०७२ चैत १६ गते रोज ३ शभु म् ।
सिमित िज ला कृ िष िवकास कायालय, महो री
१०
मा. या. ी गोपाल पराजल
ु ी र मा. या. ी जले रसमेत
चोले
शमशेर ज.ब.रा., ०७०-CR-१३७३,
ब दी य ीकरण, सिवताकुमारी गु ा सापकोटा िव. मा. या. ी गोिव दकुमार उपा यायको राय :
सपु थ मू यको सहकारी पसल
कारागार कायालय, इलामसमेत
िनवेदन िजिकर र िलिखत जवाफ रहेको स चालनस ब धी िनयमावली, २०६५ को त कालीन
िनवेदनउपर पुनरावेदन िजिकर पु छ पु दैन सोस ब धमा िनयम ९(१) मा “देहायमा उि लिखत सहकारी
िनणयकता िवचार गदा यसमा ब दी बनाइएका यि ले सं थाले नेपाल सरकारको सहयोग ा गरी उपभो ा
२०७२।११।२८ मा आफूलाई लागेका सजाय भु ान पसल स चालन गन स ने न्” भ ने यहोरा उ लेख
गरी कारागारबाट मु भइसके को भ ने कारागार भई देहाय (क) ले उपभो ा सहकारी सं थाह लाई
कायालय, इलामको प बाट समिथत रहेको र पिहलो ाथिमकतामा राखेको पाइ छ । देहाय (ख) ले
िनवेदकतफबाट उपि थत िव ान् वैतिनक अिधव ाले उपभो ा सहकारी सं था नभएको थानमा कायम
िनवेदक ब दी िमित २०७२।२।१५ मा कारागारबाट रहेका बहउ े यीय सहकारी सं थाह र (ग) ले
रहाई भइस नु भएको छ भनी गनभएको
बहस एवम् बहउ े यीय सहकारी सं था नभए अ य िवषयगत
ु
िलिखत िनवेदनबाट समेत देिखँदा मागबमोिजम आदेश सहकारी सं थाह लाई मशः ाथिमकतामा राखेको
जारी गन वा नगन भ ने िवषयमा ततु पनु रावेदनको देिख छ । सोही िनयमावलीको िनयम ९(२) ले “अनुदान
औिच यतफ िवचार गनपन
ु देिखएन । पनु रावेदन ा गन सहकारी पसलको छनौट गदा उपिनयम
िजिकर नपु ने हँदा पनु रावेदन अदालत, इलामबाट (१) मा उि लिखत सहकारी सं थाम ये मजदुर/
िमित २०७०।१०।१५।४ मा मागबमोिजम आदेश िकसान/ मिहला/दिलत तथा िपछिडएको वग ारा
जारी नगन गरी भएको आदेश िमलेकै देिखँदा सदर हने स चािलत सहकारी सं थाह लाई ाथिमकता
ठहछ । िनवेदक पनु रावेदकको पनु रावेदन िजिकर पु न िदनेछ” भ ने यव था गरेको देिख छ । िनयमावलीको
ती ावधानह ले ाथिमकतास म िनधारण गरेको
नस ने ।
मा नपु छ । ‘ ाथिमकता’ भ ने वा यांशलाई अिनवाय
इजलास अिधकृ त: जयराम े
ा हने अिधकारको पमा िलन िम ने अव था
क युटर: िव णदु वे ी े
इित संवत् २०७२ साल चैत १६ गते रोज ३ शभु म् । रहँदैन । य तो कुराबाट मौिलक हकको हनन् भएको
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भनी रट अिधकार े सामा यतया आकिषत नहने । िजिकर िलएको सपु थ मू यको सहकारी पसल
िनवेदकले िलएको िजिकरबमोिजम तुत स चालनस ब धी िनयमावली, २०६५ को त कालीन
काम कारवाहीमा के ही बेिहसाब भयो िक भनी हेदा िनयम ९(१) र (२) ले िनजलाई अिधकार दान गरेको
सपु थ मू यको सहकारी पसल यव थापन तथा नदेिखएको तथा उपचारको लािग िनजलाई अ य
अनगु मन सिमित िज ला कृिष िवकास कायालय, वैकि पक उपचारको मागसमेत रहे भएको अव थामा
महो रीको िलिखतजवाफमा िनवेदकले तावमा रट े बाट ह त ेप गनु उपयु नदेिखँदा िनवेदन
उ लेख गरेको ठेगानामा िनरी ण गन जाँदा िनवेदक मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी ग ररहन परेन ।
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
फे ला नपरेको र पिछ पिन स पकमा नआएको समेतको
कुरा उ लेख भएको पाइ छ । िनवेदकले उठाएको इजलास अिधकृ तः सुमनकुमार यौपाने
क यटु र: रानु पौडेल
त यगत िजिकर र िवप ीको त यगत िजिकरमा मख
ु
निमली िववाद उ प न भएको र रटबाट िववादा पद इित संवत् २०७२ साल पुस २१ गते रोज ३ शभु म् ।
२
त यको िन पण गन निम ने भएबाट समेत िनवेदकको
मा. या. ी दीपकराज जोशी र मा. या. ी
रट िनवेदन हणयो य नदेिखने ।
जनु सक
ु ै िववादको िछनोफानो अदालतबाट गोिव दकुमार उपा याय, ०६८-CR-०८५७, ०६८र यो पिन रटबाट गनको लािग अदालत र रट CR-०५९९, कत य यान, शेरे भ ने शेरबहादुर
अिधकार े को यव था भएको होइन । रट थापासमेत िव. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार िव.
अिधकार े सम यायको उपचार हो । यसको गु व सुनवीर थापासमेत
ितवादीह शेरे भ ने शेरबहादरु थापा,
बचाउन आव यक ह छ । िनवेदनमा उ लेख भएको
काम कुरामा कुनै अिनयिमतता नै भएमा यसलाई भीम बहादरु थापा, खड् कबहादरु थापाले अिधकार
सोही िनकायका मािथ लो तह र आव यकतानुसार ा अिधकारीसम गरेको बयान इ छा िव को
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोग समेतमा हो भनी भ न र पिु गन सके को अव था छै न ।
िनवेदकले जानु उपयु ह छ । मािथ लो िनकायको िनजह को बयान बिु झएका यि ह को कागज,
पमा स बि धत म ालयसमेत रहेकै छ । स बि धत लास जाँच मुचु का तथा शव परी ण ितवेदनबाट
िनकायका मािथ ला तहबाट समेत िनराकरण खि बर भइ रहेको अव था छ भने जाहेरवालाले
हनस ने य ता िवषयमा रट े बाट उपचार खो नु समेत अदालतमा बकप गरी पुि ग रिदएको अव था
उपयु हने नदेिखएकोसमेतका कारणबाट िनवेदकको भएकोले टाउकोमा मस
ु ल हार गन ितवादी शेरे भ ने
मागबमोिजम उ ेषणको आदेश जारी गन िमलेन । शेरबहादरु थापा तथा कुटिपट गन ितवादीह भीम
भ ने भीमबहादरु थापा र जगवु ा भ ने खड् कबहादरु
तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
थापालाई यानस ब धीको १३(३) नं. बमोिजमको
माननीय यायाधीश ी दीपकराज जोशीको राय : कसरु दार ठहर गरी भएको पनु रावेदन अदालतको
रट िनवेदनमा िनवेदकले आफूले स चालन फै सलालाई अ यथा भ न सिकने अव था नरहने ।
अका ितवादी पूवउपा य लालबहादरु
गरेको सहकारी सं थाले सरकारी अनुदान ा गनपन
ु
भ ने मु य दाबी रहे पिन मािथ िववेिचत आधार र थापाको हकमा िवचार गदा िनजको घटना थलमा
कारणबाट िनवेदकले उठाएको िवषयमा िनवेदकले उपि थित देिखएको छ तर िनजले कुटिपट गरेको भनी
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सहअिभयु ले भ न सके को नदेिखएको, बिु झएका मृतकसँग यी पुनरावेदक ितवादीह को पूव रसइवी
यि ह ले त काल कागज गदा िनजको प रहेको नदेिखएको अथवा पूवमनसाय िलई मृतकलाई
भ ने अव थासमेत
संल नता देखाउन नसके को अव थामा िनजले समेत वारदात थलमा याइ परु याएको
्
मतृ कलाई कुटिपट, हार गरेको भ न सिकने अव था नदेिखएको, दोहोरो कुटिपट झै झगडा भएको
देिखँदैन । तापिन वारदात थलमा उपि थत रहेका अव थामा मृतक र ितवादी वारदात थलमा पुगेको
र उपा य भइसके का य ता यि ले छुट्याउने देिखएको, घटनाको व तिु थित, घटना घट् दाको
याससमेत नगरी सो थानबाट िहँडेको भ नल
ु ाई सम प रि थितसमेतलाई िवचार गदा ितवादीह
वाभािवक मा न सिकने अव था नरहेको तथा िनजको शेरे भ ने शेरबहादरु थापा, भीम भ ने भीमबहादरु थापा
उ वारदातमा संल नता थािपत भइरहेको अव था र जगवु ा भ ने खड् कबहादरु थापालाई ऐनबमोिजम हने
देिखएको हँदा िनजलाई यानस ब धीको १७(३) हदैस मको सजाय गदा चक पन देिखएको र मल
ु क
ु
नं. बमोिजम २ वष कै द हने ठहर्याएको पनु रावेदन ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द गदा यायको
उ े यसमेत प रपूित हने देिखएकोले ितवादीह शेरे
अदालतको फै सलासमेत मनािसबै देिखने ।
सफाई पाएका अ य ितवादीह सनु िवर भ ने शेरबहादरु थापा, भीम भ ने भीमबहादरु थापा र
थापा, माने थापा, नारद भ ने नरबहादरु थापा, शेरे जगुवा भ ने खड् कबहादरु थापालाई मल
ु क
ु ऐन, अ.बं.
थापा, देव थापा, झगडी भ ने लालबहादरु थापा तथा १८८ नं. बमोिजम कै द वष १० (दश) हने ।
पनु थापाका हकमा िवचार गदा सहअिभयु ाह ले इजलास अिधकृतः सुमनकुमार यौपाने
िनजह को प संल नता नदेखाएको, बिु झएका क यटु र: रानु पौडेल
यि ह बाट पिन यी ितवादीह को यो य तो इित संवत् २०७२ साल पुस २२ गते रोज ४ शभु म् ।
संल नता रहेको भनी खु न नआएको अव था छ ।
इजलास नं. ५
िनजह को वारदातमा संल नता रहेको ठोस सबदु वादी
प ले तुत गनु पनमा सो गन सके को अव थासमेत
१
देिखँदैन । वारदातको अव था िव ेषण गदा दोहोरो
कुटिपट भएको ि थित देिख छ । गाउँघरमा दोहोरो मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
झैझगडा कुटिपट हँदा मािनसह ज मा हनु वाभािवक ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-WO-०२९९,
नै ह छ । यी ितवादीह ले यो य तो चोट छोडेका हन् उ ेषण, शाि त खरेलसमेत िव. गोपीकृ ण खरेलसमेत
मल
भनी वादी प ले देखाउनसमेत सके को छै न । य तो
ु ुक ऐन, अंशब डाको महलको १ नं, द ड
अव थामा वारदात थलमा पगु ेको भ ने अनुस धानको सजायको ४६ नं को देहाय १८ र िज ला अदालत
ममा देिखएकै आधारमा कसरु दार ठहर गन सिकने िनयमावली, २०५२ को िनयम ७८ख समेतको
अव थासमेत नभएकोले िनजह लाई सफाई िदने गरी सम अ ययनबाट अंश मु ाको फै सला काया वयन
भएको पनु रावेदन अदालतको फै सलासमेत मनािसब नै नभएस म पितप नीका िबचको समागमबाट ज मेका
देिखन आएको हँदा पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट वा धमपु आिद िलखतबाट अंिशयार बनेका वा
भएको िमित २०६८।३।२२ को फै सला सदर हने अंिशयार हन नस ने यि लाई कानूनले अंिशयार
कायम गरेको समेत जनु सक
ठहछ । पनु रावेदन िजिकर पु न नस ने ।
ु ै िकिसमले अंिशयार बढेमा
वारदातको प रि थित र अव था हेदा ब डा हन बाँक स पि मा िनजको अंशभाग वतः पु ने
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ह छ । यसमा ाकृ ितक पमा जि मएकाको हकमा भ ने अव था नहँदा तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
उ िनयम ७८ख अनस
ु ार अंिशयार बढेको मानी ब डा इजलास अिधकृ तः इ कुमार खड् का
क यटु रः च ा ितम सेना
गनपन
ु तर कानूनले ज माएको अंिशयारको हकमा उ
७८ख नला ने भ दा कानूनको समयसापे या या इित संवत् २०७२ साल पस
ु २३ गते रोज ५ शभु म् ।
२
हन स दैन । अंिशयारिबच असमान यवहार हन
जा छ । यो असमानता यिु सङ् गत र यायसङ् गत मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या.
पिन हँदैन । कानूनको सामा ज यतापूण या याको ी चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७०-WO-०७४०,
िस ा तले यसलाई अनुमोदन गदन । यही कुरा उ ेषण / परमादेश, िखमबहादुर िव.क.समेत िव.
अंिशयारको अंश हक समा भएको कुरामा पिन सङ् घीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयसमेत
यसमा उपेि त, उ पीिडत र दिलत वग
आकिषत हन पु छ । उदाहरणको लािग फै सलाबाट अंश
पाउने ठहरेका अंिशयारको मृ यु भएमा वा धमपु को उ थान िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०५४ को
िलखत बदर भएमा वा कानूनबाट अंिशयारको दफा ३(३) मा मनोिनत सद यह को पदाविध ४
प रभाषाको प रवतन भएमा य ता अंिशयार अंश वषको हनेछ र िनजह पनु ः मनोिनत हन स छन् भ ने
उ लेख भएको पाइ छ । िनवेदकह को िनवेदनबाट
हकबाट वि चत हन पु ने अव था रहने ।
यसै सङ् गमा छुटी िभ न भएका नेपाल सरकार संघीय मािमला तथा थानीय
िनवेदकह सँगबाट होइन िक सगोलमा रहेको आ नो िवकास म ालयको माननीय मि तरको िमित
बाबआ
ु मासँग ित ा र ित ा खरेलले अंश पाउनु २०६८।६।१० को िनणयबमोिजम िनयिु भएको
पन भनी िनवेदकह ले अंशब डाको महलको ११ नं. देिखएकोले उपेि त, उ पीिडत र दिलत वग उ थान
देखाउनभु एको हकमा तुत मु ामा ब डा गन बाँक िवकास सिमित (गठन) आदेश, २०५४ को दफा ३(३)
रहेको स पि के कसरी ब डा ला ने भ ने िवषयव तु बमोिजम िनजह को पदाविध िमित ०७२।६।९ मा नै
रहेको तर उ ११ नं ब डा गन बाँक रहेको स पि को समा भइसके को देिखएकोले ततु िनवेदनको कुनै
ब डा गन कुरासँग स बि धत नभई स पि समेत औिच य नरहेकोले तुत िनवेदन खारेज हने ।
दािखल दता गराई छु ी िभ न भएको र सगोलमा इजलास अिधकृत : गेहे राज प त
रहेका अंिशयारसँग स बि धत रहेकोले िनवेदकह को क यटु र: गीता िघिमरे (िगरी)
इित संवत् २०७२ साल फागनु २ गते रोज १ शभु म् ।
यो तकसँग सहमत हन नसिकने ।
३
िन.नं. ८९७२ को निजरले ित ा र ित ा
खरेलको प मा िस ा त ितपादन गरी िववादको मा. या. ी गोिव दकुमार उपा याय र मा. या. ी
िछनोफानो गरेको र उ निजर यस अदालतको पूण चोले शमशेर ज.ब.रा., ०७१-RC-००३५, आगो
इजलासको भएकोले सो निजरको आधारमा समेत लगाई कत य यान, नेपाल सरकार िव. के शवबहादुर
ख ी
िक.नं. २२७ र िक.नं. २४१ को घरज गामा िनजह
मौकामा कागज गन टोपे बहादरु ख ीले
समेतको २ भाग अंश ला ने भ ने पुनरावेदन अदालत,
पाटनको िमित २०७१।३।५ को आदेश कानूनस मत पनु रावेदन अदालत, तुलसीपरु मा बकप गदा
देिख छ । उ आदेशबाट िनवेदकह को सा पि क सो िदन म आ नै घरमा िथए, ितवादीको घर र
हक हनन् भएको वा कानूनको भेदभावपूण योग भएको मेरो घर १५-२० िमनेटको फरकमा पछ । घटना
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त काल थाहा पाइन, भोिलप ट थाहा पाएको हँ । आगो लगाएको कारणबाट दईु जनाको मृ यु भएको
भोिलप ट यहाँ जाँदा घर सबै जलेर न भएको देिखएकोले ितवादीको काय यानस ब धीको
िथयो । २ जना ब चाह जलेर कोइलाका ठुटा ज ता महलको १ नं.को िवपरीत १३(३) नं. बमोिजमको
देिख यो, जाहेरवाला ितवादीका सहोदर दाजु कसरु गरेको देिखएकोले ितवादी के शवबहादरु
भएकोले वा तिवक जाहेरी गरेका हन्, ितवादीले ख ीलाई ऐजनको १३(३) नं. बमोिजम सव सिहत
नै घरमा आगो लगाई आ ना जहान छोरा छोरीलाई ज मकै द हने ठहर्याएको दाङ देउखरु ी िज ला
आगो लगाई मारेका हन् भ ने यहोरा लेखाइिदएको अदालतको फै सला सदर गन गरी पुनरावेदन अदालत,
पाइ छ । सीता ख ीलाई यालबाट हात समातेर तानी तुलसीपरु बाट िमित २०६६।३।१५ मा भएको फै सला
बािहर िनकालेको भ ने अदालतसमेतको बयानबाट िमलेकै देिखँदा साधकको रोहबाट सदर हने ।
ितवादी वारदात हँदाका अव थामा घटना थलमा नै इजलास अिधकृत: गेहे राज प त
भएको पिु ह छ । टुक ब ी ढलेर आगलागी भएको भनी क यटु र: च दन साद म डल
अदालतमा कसुरमा इ कारी बयान गन यी ितवादीले इित संवत् २०७२ साल फागनु १० गते रोज २ शभु म् ।
घरिभ रहेका छोराछोरीलाई बािहर िनका ने र आगो
इजलास नं. ६
िनभाउने कुनै यास गरेको देिखएन । घरमा आगलागी
भएपिछ ितवादी मौकामा घटना थलबाट भागेकोले
१
िनजको दाजु जाहेरवाला तल
ु बहादरु ख ीले िकटानी
जाहेरी दरखा त िदएको देिख छ । अ.बं.११५ मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी चोले
नं.बमोिजम बुिझएका ितवादीको ीमती िललावती शमशेर ज.ब.रा., २०७०-CR-१०१३, कत य
ख ी र छोरी सीता ख ीले अदालतमा बकप गदा पित यान, गणेशी म डल िव. नेपाल सरकार
ितवादी गणेशी म डल आ नै घरको
तथा िपता के शवबहादरु ख ीले आगो लगाएका हन भनी
उ लेख गरेको पाइ छ । टुक ब ी ढलेर आगलागी बर डाको खाटमा राती ११ बजेितर सिु तरहेको
भएको हो भनी ितवादीले अदालतमा बयान गरेको भए अव थामा अप रिचत यि मृतक घरिभ पसेर
तापिन टुक ब ी क तो ठाउँमा रािखएको िथयो, टुक बािहर िन कदै गरेको देखेकोले चोरचोर भनी कराउँदा
ब ी कसरी ढ न गयो र टुक ब ीले सबभ दा पिहले छरिछमेकसमेत ज मा भई िनजलाई प न खो दा िनज
के क ता व तु ज न ब न पगु े सो त यलाई उ लेख मृतक भा न खोजेकोले राितको समयमा भेला ज मा
गरेको देिखएन । मा टुक ब ी ढलेर आगलागी भएको समहु ले लात, मु का, फाटासमेतले पटकपटक
भएको हो भनी गरेको ितवादीको बयानलाई माणमा हार भएको देिख छ िनज ितवादीले अदालतमा
हण गरी ितवादीलाई आरोिपत कसुरबाट सफाइ बयानको ममा वारदात िमितमा घटना थलमा
िदन िम ने देिखँदैन । टुक ब ी ढलेर आगो लागेको नभई सासू िबरामी भएकोले ससरु ालीमा िथएँ भनी
नभई ितवादीले नै घरमा आगलागी गराएबाट २ बयान गरे तापिन सो Alibi को िजिकर िलएको
जना यि को मृ यु भएको देिखन आएकोले िनजलाई देिख छ । अिधकार ा अिधकारीसम को बयानमा
यानस ब धीको महलको १३(३)नं. बमोिजम सजाय आ नोसमेत संल नता रहेको सािबती बयान छ भने
उ सािबती डर ास कुटिपटबाट गराएको िजिकर
हने ।
ितवादी के शवबहादरु ख ीले आ नै घरमा ितवादीले सु अदालतमा िलन सके को नदेिखएको
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अव थामा
अिधकार ा
अिधकारीसम को गन यायस मत भएबाट ितवादी गणेशी म डललाई
बयान िनजको वेइ छाको नभएको भ न िम ने वष ६ (छ) कै द हने ।
देिखएन । मृतकको लास जाँच मचु ु काबाट, मख
ु बाट इजलास अिधकृ त: गजे बहादरु िसंह
िज ो िन क कुिचएको अव थामा रहेको, िचउँडोमा क यटु र: मे बहादरु थापा
कािटएको घाउ रहेको बायाँ साइडको ढाडमा २ इ च इित संवत् २०७२ साल पुस १६ गते रोज ५ शभु म् ।
२
गोलाई घाउचोट देिखएको िकटानी जाहेरी भएको शव
परी ण ितवेदन, बिु झएका मािनसह को बकप र मा. या. ी ओम काश िम र मा. या. ी जगदीश
य दश ह िव नाथ झा, ब चाका त झा, माधिब द शमा पौडेल, ०६८-CI-१२८८, लेनदेन, रामिकशन
चौधरीले ितवादी गणेशी म डलसमेतको चोटका चौधरी िव. िवपतराम चौधरी
ततु मु ामा ऋणी यि ले उपयु
कारणले मृ यु भएको हो भनी सु अदालतमा आई
गरेको बकप समेतका आधार माणबाट ितवादी कानूनी यव थाबमोिजम साहलाई ऋण बझ
ु ाएको
गणेशी म डलको चोटिपरका कारणले जाहेरवाला भए िनज साहकै भरपाईलगायतको माण ततु
मनोज चौधरीका भितज मृतक स जयकुमार चौधरीको गन सके को नपाइएको, लेनदेन गरेको कुरामा िववाद
मृ यु भएको देिखएकोमा ितवादी गणेशी म डलको नरहेको, साहको छोरी िनमला चौधरीलाई ऋण रकम
उ काय मुलुक ऐन, यानस ब धीको महलको १, र बझ
ु ाएको िजिकर ऋणीको रहेको तर िनज िनमला
१३(३) नं. िवपरीतको कसरु अपराधमा ऐ. को १३(३) चौधरी धनीसँग एकासगोलमा नबसी छु ी िभ न भएको
नं. बमोिजम सजाय हने ठहरी सु िज ला अदालतको त य वादीको सा ीको बकप बाट समिथतसमेत
फै सलालाई पनु रावेदन अदालत, जनकपरु ले सदर भएको देिखँदा वादीबाट िलएको ऋण बुझाइसके को
भ ने ितिजिकरको पु ् याइँ कानूनस मत पबाट
गरेको फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय गदा चक हन सके को नपाइएकोले दाबीबमोिजम ितवादीबाट
पन हँदा, मल
ु क
ु ऐन, अ.बं. १८८ नं. को योग हन साँवा याज भराइिदनु पनमा दाबी नपु ने ठहर गरेको
स ने हो वा होइन यसतफ िवचार गदा ितवादीको पूव पनु रावेदन अदालत, िदपायलबाट २०६८।७।२८ को
आचरण हेदा कुनै कसरु अपराधमा संल न नदेिखएको, फै सला निमलेको उ टी भई वादीले ितवादीबाट
साथै यी ितवादीको मतृ कलाई मान मनसाय साँवा . १,७४,२००।– र सोको कानूनबमोिजम
(Mens-rea) पिन नभएको, हातहितयार पिन योग ला ने याजसमेतको रकम भराई पाउने ।
नभएको, रसइवी िलनपु न कारण पिन नदेिखएको, इजलास अिधकृ त: गजे बहादरु िसंह
घटना घटाउने पूवयोजना पिन नभएको, ितवादीको क यटु र: ेमबहादरु थापा
मृतकसँग पूव िचनजान पिन नभएको, राितको समयमा इित संवत् २०७२ भदौ १४ रोज २ शभु म् ।
मृतक िनजको घरमा वेश गरेकोमा चोर हो भनी ठानी
इजलास नं. ७
लखेट्दै गै ज मा भएका सबै मािनसले एकदईु मु का,
लाठाले हार र कुटिपट गरेको कारणले मृ यु भएकोमा
१
िववाद नदेिखएकोले पनु रावेदन अदालत, धनषु ाबाट
मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी चोले
अ.वं. १८८ नं. बमोिजम १० वष कै द ठहन गरी य
भएको राय सो हदस म निमलेको हँदा वष ६ (छ) कै द शमशेर ज.ब.रा., २०७१ सालको MS-०००२,
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अदालतको अवहेलना, मुिनलाल चौधरी िव. कृ िष अदालतको अवहेलना गन काय हन् भ न निम ने
भएबाट िनवेदनबमोिजम अदालतको अवहेलनातफको
िवकास म ालय, िसंहदरबार काठमाड समेत
ततु िनवेदनसँग
िनवेदकलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ दाबी पु न स दैन। तसथ
को दफा १८(३) को यव थािवपरीत हने गरी पशु स बि धत रट मूल पमा खारेज हन ठहरेकोले ततु
वारे टाइन कायालय, वीरग जबाट े ीय पशु रोग अवहेलनामा मु ामा िनवेदकको दाबी नपु ने ।
अ वेषण योगशाला, िवराटनगरमा स वा गरेको इजलास अिधकृत : िबनोद रखाल
भनी सव च अदालतमा उ ेषणको रट दायर गनु क यटु र : ेमबहादरु थापा
भएकोमा सव च अदालतबाट २०६९।१२।४ मा इित संवत् २०७२ साल माघ १९ गते रोज ३ शभु म् ।
२
अ त रम आदेश हालस म कायम रिहरहेको अव थामा
सोको ितकूल िमित २०६९।१०।२६ मा िनणय भै मा. या. ी देवे गोपाल े र मा. या. ी
सो काया वयन गन २०६९।१०।२८ र २०६९।११।४ जगदीश शमा पौडेल, ०७०-WO-०५८६, उ ेषण,
मा प ाचार भएको देिखँदा सो प ाचार िनवेदकको अिनताकुमारी साहसमेत िव. अि तयार दु पयोग
अि तम टुङ्गो नलागेस म काया वयन नगनु नगराउनु अनुस धान आयोग, टङ् गाल, काठमाड समेत
ितवेदनमा िववािदत सा.िक.नं. १३१ र
भनी िमित २०७१।१।२१ मा अ त रम कायम हँदाहँदै
िवप ीबाट २०७०।१२।४ मा पशु सेवा िवभागमा १५२ को ज गाको स ब धमा भोगअनस
ु ारको न सा
स ब धमा स मािनत सव च अदालतबाट उि लिखत
हािजर गराउने िनणय गरेको हनाले सोको िव
अदालतको अपहेलनामा कारवाही ग रपाउँ भनी िक ाको भोगअनस
ु ारको न सा बनाउन निम ने
िनवेदन िलई िनवेदक अदालतमा आएको अव था गरी फै सला भएको कुरा उ लेख भएको देिखएका
छ । िनवेदकको काम कारवाहीको कारण िज ला िमिसल संल न रहेको िवप ी देवन दन रायले दायर
पशु वारे टाइन कायालय, वीरग जका कमचारी र गरेको संवत् २०६२ सालको रट नं. ३५४२ को रट
सेवा ाहीले िनजलाई अ य पठाउने भनी कायालय िनवेदनमा यस अदालतबाट िमित २०६३।१।१५ मा
तालाब दी गरेको कारण िनजको स वा ग रएको भएको आदेशमा सबै न सालाई भोगानस
ु ार छु ् याउन
भ ने कृिष िवकास म ालय कृिष िवभागको िलिखत निम ने हँदा न सा सधु ार गन निम ने भनी मालपोत
जवाफबाट देिख छ । िवप ीबाट आएको िलिखत कायालय, रौतहटको िमित २०६१।१०।१२ को
जवाफ हेदा अदालतको अवहेलना गरेको भ ने कुरा िट पणी सदर गरेको समेत आदेशमा कुनै कानूनको ुिट
पिु हन नआएको र ियनै िनवेदकको तफबाट परेको नभएको उ लेख भई उ फै सला अि तम भएर बसेको
०६९-WO-०४३४ को उ ेषणस ब धी रट आजै देिख छ । नापी िवभागको िमित २०६९।६।१४ को
यस इजलासबाट खारेज हने िनणय भएकोले तुत प बाट िनदशन भएकोमा सो नगरी अ यथा ग रएको
मु ामा समेत िवप ीह बाट अदालतको अवहेलना पाइयो भ नेसमेत िववरणको ितवेदन परेको देिखयो ।
ग रएको भ न िमलेन । अवहेलना गन मनसाय पिन यसरी कानूनबमोिजम अिधकार ा िनकाय अि तयार
छै न तसथ सजाय हन नपन हो भनी िलिखत जवाफ दु पयोग अनुस धान आयोगले आयोगमा पन आएको
तुत गरेकोबाट िनजह बाट य अवहेलना गरेको उजरु ीउपर कानूनस मत आव यक अनस
ु धान तथा
देिखएन । शासिनक कामकारवाहीको िसलिसलामा तहिककात गदाको ममा नापी िवभागलाई िदएको
काजमा रा ने, िनवेदन िलई स वा गन ज ता काय िनदशनलाई अ यथा भ न िमलेन । अि तयार
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द ु पयोग अनुस धान आयोगको प ादेशअनुसार अपहेलनास मको माग दाबी िलई अदालतस म
नापी िवभागले टोली खटाई रेखाङ् कन गन िदएको आइपु दा पिन सो िवषयमा कामकारवाही स प न
िनदशनअनस
ु ार नापी कायालय, पसाको फायल भएको देिखएन । पदपूित ज तो िनयिमत र सामा य
न सा छानिबनस ब धी काय र ततु ितवेदन िवषयमा यस अदालतस म आइपु दा प ह ले तमामौ
अ यथा भ न िमलेन । कानूनस मत नै देिखने हँदा हैरानी तथा द:ु ख क बेहोनु पन र कानूनले िनिद
स मािनत सव च अदालतबाट िमित २०६३।१।१५ गरेको कामकारवाही िविवध कारण देखाई समयमा
मा भएको अि तम फै सलालाई काया वयन गन स प न नगदा अ यौलपूण हनजाने ह छ । अत:
िनदशनिवपरीत भएको रेखाङ् कनलाई छानिबन गन कमचारीको िनयिमत वृि िवकासका स ब धमा
अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको प ले कानूनले िनिद गरेको समयाविधिभ पदपूित नगरी
अदालतको आदेशले दान गरेको समयसीमासमेत
रट िनवेदकको के क तो कानूनी तथा संिवधान द
अिधकारमा आघात पगु ेको हो सो खुलाउन सके को अपया भएको भ ने पनु रावेदन िजिकर मनािसब
नदेिखई िनवेदकह को हकिहतमा असर परेकोसमेत देिखएन । पुनरावेदन अदालत, हेट डाबाट भएको िमित
२०६८।९।२७ को फै सला िमलेकै देिखँदा सदर हने ।
नदेिखँदा तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
पनु रावेदकको पुनरावेदन िजिकर पु न नस ने ।
इजलास अिधकृ त: गीता े
इजलास अिधकृ त: इ बहादरु कठायत
क युटर: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७२ साल माघ २२ गते रोज ६ शभु म् । क यटु र: ेमबहादरु थापा
इित संवत् २०७३ साल वैशाख २ गते रोज ५ शभु म् ।
इजलास नं. ८
एकल इजलास
मा. या. ी चोले शमशेर ज.ब.रा. र मा. या.
ी जगदीश शमा पौडेल, ०६९-CR-०१३४, मा. या. ी देवे गोपाल े , ०७२-WO-०२२७,
अदालतको अवहेलना, िज ला िवकास सिमित, उ ेषण/परमादेश, नवलिकशोर िसंह िव. लिलतपुर
भरतपुर िचतवनका थानीय िवकास अिधकारी िज ला लिलतपुर उपमहानगरपािलका, वडा नं. १,
ब धु साद बा तोलाको वारेस भई पदपूित सिमित कुप डोलि थत िबमा सिमित, पदपूित सिमितसमेत
िबमा सिमित कमचारी सेवा सत िविनयमावली,
िज ला िवकास सिमित भरतपुर िचतवनको अि तयार
ा यि भीमाकुमारी सापकोटा िव. माधव साद २०६८ को िविनयम ११ को यव थाले र रहेको
पदको पदपूित गन, छनौटको ि या, ितशत र
उ ेती
आ नो िनयिु एवम् विृ िवकासको ितयोिगताको िकिसम िनधारण गन तथा पदपूित
िवषयमा बहालवाला कमचारीह िमित २०६७।५।२९ गनपन
ु पदको लािग िव ापन गन, परी ा तथा अ तवाता
मा अदालत वेश गरेको र हालस म सो कामकारवाही िलने र छनौट ग रएका उ मेदवारलाई िनयिु को लािग
स प न गन पया समय ा भइरहेको स दभमा िसफा रस गन, पदपूितस ब धी अ य कामकारवाही
समयसीमा कम भयो भ नु यायोिचत देिखँदनै । गन वा गराउनेसमेत पदपूित सिमितलाई पूण अिधकार
३ मिहनािभ कामकारवाही स प न गनु भनी एक रहेको देिखयो । िनयमबमोिजम िमित २०६९।१०।२२
पटक आदेश जारी भइसके को िवषयमा अदालतको मा खु ला ितयोिगता मक ि याबाट पदपूित
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गनको लािग सूचना कािशत भएको िव ापन नं. िविनयमावली, २०६८ को िविनयम १५ को १, २, ३
११/०६९/०७० मा उ लेख भएबमोिजम स पूण र २५ को िवपरीत रहेकोले बदर ग रपाउँ भ ने िनवेदन
ि या परु ा गरी िनवेदक वयम् परी ामा सामेल भई दाबी सफा हातले आएको नदेिखँदा कानूनसङ् गत
परी ा िदई िमित २०७२।५।२२ मा नितजा काशन रहेको मा न नसिकने ।
अतः िबमा सिमितअ तगतको पदपूित
भएकोमा उ कािशत नितजामा िनज िनवेदकको
नाम समावेश नभएकोमा िववाद रहेन । िबमा सिमितले सिमितले िमित २०७२/६/१, २ र ३ गते
िढलो नितजा काशनबाट िनवेदकको के क तो अ तरवाताको िमित तोके कोमा सो अविधसमेत
कानूनी संवैधािनक हकमा कसरी असर पन गयो भनी यितत भइसके बाट िनवेदनको औिच य नै समा
पिु गनसमेत सके को देिखएन । परी ाको नितजा भएकोले थम ि मा नै िवप ीह बाट िलिखत
ततु रट
िढलो कािशत हनु नै मा गैरकानूनी तथा अिनयिमत जवाफ मगाइरहनु पनसमेत नभई
भयो भनी शङ् काको आधारमा आएको तुत रट िनवेदन खारेज हने ।
िनवेदनमा िनवेदक परी ाका स पूण ि यामा सामेल इजलास अिधकृत: गीता े
भई आ नो नाम नितजामा कािशत नभएपिछ मा क यटु र: सदु शन साद आचाय
िबमा सिमित पदपूित सिमित ारा कािशत िव ापन इित संवत् २०७२ साल असोज ६ गते रोज ४ शभु म् ।
नं. ११/०६९/०७० िबमा सिमित कमचारी सेवा सत
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