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न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८( १) फभोजजभ मसै अदारतको अनधकायऺेत्र नबत्रको
प्रस्तुत ननिेदन ऩत्र एिॉ नरजखत जिापको सॊ जऺप्त तथ्म य आदे श व्महोया ननम्न अनुसाय छ्१. ननिेदनको फेहोया्-

तथ्म खण्ड

भ ननिेदकको ऩैनत्रक थरो स्माङजा जजल्राभा बएताऩनन नफगत २५ िषषदेखी ऩोखया १५ भा

फस्दै आइयहे को छु । मसै क्रभभा टोरनछभेकभा फस्ने जचनजानका विऩऺी भध्मेकी फोरभामा

गुरुङरे आपुराई ऋण यकभको आिश्मकता ऩये को हुॉदा सहकायीफाट ऋण नरदा ननजरे नधतो
सभेत याखेको बएऩनन धनजभानी ऩनन फस्नुऩने भाननस चावहमो बनेको हुॉदा भैरे नधतो छॉदैछ

भाननस इभानदाय नै हुन बन्ने सोची ननदोष भनोबािनाको साथ ननज प्रत्मथॉ नॊ. ३ रे प्रत्मथॉ नॊ.
२ को कामाषरमभा रगी विनबन्न कागजऩत्रहरुभा सवहछाऩ गयाई ननजरे नरएको ऋणभा भराई
धन जभानी याजखददनुबएको नथमो।तत्ऩश्चात प्रत्मथॉ नॊ. २ फाट ननकै ऩटक पोन गयी धम्भी ददने
य कवहरे ऩनत्रकाभा नाभ ननकारीददन्छु बन्ने जस्तो अन्मामऩुण ष व्मिहाय बईयहे को नथमो। भैरे
ऋण खाएको होइन ऋण खानेरे नधतो सभेत याजखददएकै हुॉदा भैरे जभानी फसेको हुॉ। उक्त
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नधतोफाट कानुन फभोजजभ गयी असुर उऩय गनुह
ष ोस नऩुग बएभा भात्र भेयो जजम्भेिायी हुन सक्ने

् नभनत २०७५।१२।०६
बनेऩटनछ प्रत्मथॉ नॊ. २ रे जसयी ऩनन तऩाईँरे नतनुऩ
ष छष बनेका हुन।
का ददन प्रत्मथॉ नॊ.१ का प्रहयी ऩोशाक रगाएका कभषचायी आई चौकीभा फोराई रगेऩनछ
भराई थुनाभा याजख यकभ नतयाउने बनी धम्काएको छन्। विजिम सॊ स्थाको आनथषक कायोफायभा

दे िानी प्रकृनतफाट वििादको ननयोऩण गनुऩ
ष नेभा भ ननिेदकको स्ितन्त्रता हनन गयी भराई ऩक्राउ
गने प्रफर सम्बािना यहेको हुॉदा मो ननिेदन नरई सम्भाननत अदारतभा उऩजस्थत बएको छु ।

मसयी विशुद्ध व्माऩायीक कायोफायको वहसाफ नभरान गने विषमगत ऺेत्रानधकाय प्रत्मथॉ िडा प्रहयी
कामाषरम याभफजायराई नहुॉदा ऩनन प्रत्मथॉहरु एकआऩसको गठभेरभा जफयजस्ती ऩैसा नतयाउन
कामाषरमभा फोराउने य नआएभा ऩक्राउ गये य ल्माउॉछौँ बनी उक्त प्रत्मथॉ नॊ.१ रे रगाएको

उदॊरे नेऩारको सॊ विधानको धाया १७ रे प्रदान गये को स्ितन्त्रताको हक, धाया १८ रे प्रदान
ु ी दे िानी
गयको सभानताको हक, धाया २५ रे प्रदान गये को सम्ऩजिको हक एिॊ भुरक

ु ी
सॊ वहता,२०७४ को दपा २० रे प्रदान गये को स्ितन्त्रता अनधकायहरुभा आघात बएकोरे भुरक
दे िानी सॊ वहता,२०७४ को दपा २६ (३) एिॊ न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८ को
आधायभा ऋण असुरीको विषमभा ऩक्राउ नगनुष नगयाउनु बनी विऩऺीहरुका नाउभा ननषेधाऻा
एिॊ उऩमुक्त आदे श जायी गयी ऩाउॉ। प्रस्तुत रयट ननिेदनको टु ङ्गो नरागेसम्भ भ ननिेदकराई

ऩक्राउ नगनु,ष नगयाउनु बनी विऩऺीहरुको नाउॉभा अन्तरयभ आदे श सभेत जायी गयी ऩाउॉ बन्ने
नफजम गुरुङको नभनत २०७५।१२।१३ को ननिेदन ऩत्र।

२. मस अदारतको आदे श्-

मसभा के कसो बएको हो ? ननिेदकको ननिेदन भाग फभोजजभको आदे श वकन जायी गनुष नऩने
हो? जायी गनुष नऩने कुनै कानुनसम्भत आधाय य कायण बए फाटाको म्माद फाहे क १५(ऩन्र)
ददन नबत्र विऩऺी िडा कामाषरम याभफजायको हकभा उच्च सयकायी िवकर कामाषरम ऩोखया
भापषत य अन्म विऩऺीहरुको हकभा आपैँ िा कानून फभोजजभको प्रनतनननध भापषत नरजखत
जिाप ऩेश गनुष बनी ननिेदन य आदे शको प्रनतनरऩी सभेत साथै याखी म्माद सूचना गनू।
ष
ननिेदकरे भाग गये को अन्तरयभ आदे श सम्फन्धभा दुिैऩऺ याखी छरपर गनष नभनत

२०७५।१२।२६ भा ऩेशी याख्नु य सो नभनतसम्भ ननिेदकराई ऩक्राउ गने गयाउने, कागज

गयाउने जस्ता कुनै कामष नगनुष नगयाउनु बनी उच्च अदारत ननमभािरीको ननमभ ४२ (१)(क)
फभोजजभ विऩऺीहरुका नाउॉभा अन्तरयभ आदे श जायी गयीददएको छ। सो को जानकायी
विऩऺीहरुराई ददई ननमभानुसाय ऩेश गनुष

मस अदारतको नभनत २०७५।1२।1४ को

आदे श।
३. फोरभामा गुरुङको नरजखत जिाप्ऩोखया भहानगयऩारीका िडा नॊ.१५ को आदशष भागषभा वक.नॊ १६२ ऺेत्रपर०-४-३-२, को
घडेयी जग्गा खरयद गयी आएकोभा त्मसऩनछ भेयो वऩता इन्र फहादुय गुरुङको आनथषक सहमोग य
ऩनतको सभेत कभाई रगानी गयी एक तरे घय फनाई फसी आएकी छु । विऩऺी ननिेदक भेयो
नछभेकी बएकारे साभान्म जचनजान बएको अिस्थाभा विऩऺीरे भ एक अनऩढ भवहरा एक्रै
घयभा फस्ने कुया थाहा ऩाई भौकाको पाइदा नरने उद्देश्मरे भेयो घयभा आई भराई रराई
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पकाई गयी दददद तऩाईको घयजग्गा सहकायीभा नधतो याखी ऋण ननकारौँ। सो यकभ भ

चराउॉछू। सहकायीको ऋणको वकस्ता तथा व्माज सभेत भै च ुक्ता गदषछू बनेकोभा भैरे घय

सल्राह नगयी सो काभ गनष सक्दीन बन्दा ननजरे तऩाईराई ऩनन थऩ केही यकभ ददउॉरा बनेय
भराई विनबन्न प्रकायरे रराई पकाई आश्वस्त ऩाये कारे भ सोझी एक नायीरे विऩऺीको

बनाईराई इन्काय गनष नसकी हुन्छ बनेकी हुॉ। ऩनछ विऩऺी य भ भेयो घयको जग्गा धनीऩुजाष य
भेयो नागयीकता नरएय २०७१।१२।०६ भा ऩोखया-९ जस्थत सयाङ्कोट सञ्चाय सहकायी
नरनभटे डभा गई विऩऺीरेनै तमाय ऩानष रगाएको कागजभा सही गनष रगाई ननिेदकरे धन

जभानी कागजभा सवहछाऩ गयी उक्त सहकायीफाट भेया नाउॉभा नरएको रु ३५,००,०००।

्
(ऩैँ नतस राख) ऋण कजाषको रुऩैमा भराई एक रुऩैमा ऩनन नददई विऩऺीरे नरई गएका हुन।

–

सो ऋणकजाषको साॉिा व्माजको वकस्ता ननजरे आपैँ च ुक्ता गनेछु बनेकोभा सुरु अिस्थाभा
अथाषत नभनत २०७२।०१।०८ फाट २०७२।०८।१७ सम्भ ४ ऩटक विऩऺीरे

रु.४,३७,०००।–कजाषको वकस्ता तथा व्माज फुझाएका नथए। तय त्मसऩनछ विऩऺीरे वकस्ता
तथा व्माज नफुझाई फसेका यहे छन्। ऋणको वकस्ता य व्माज नतनुह
ष ोस्। भराई अप्ठ्यायोभा
नऩायी ददनुहोस्। घय ऩरयिायरे थाहा ऩाएबने भैरे घय छाड्नु ऩदषछ बनी अनुयोध गदाष ननजरे

ऋण वकस्ता तथा व्माज नतनष सजक्दन। यकभ नरई भासी खाई सकेँ जानेको गय। अफ आइषन्दा
भसॉग मो विषमभा थऩ कुया गये नतम्रो जजउ ज्मान नै जोजखभभा ऩराष बनी ज्मानै नरने सम्भको

धम्की ददएकारे त्रनसत बई शान्ती सुयऺा ददराई ऩाउॉ बनी जजल्रा प्रशासन कामाषरम कास्कीभा

२०७५।०३।२७ भा ननिेदन गये कीभा सोही ददन च.नॊ. ७९४७ फाट ऩत्राचाय गये ऩनछ जजल्रा
प्रहयी कामाषरम कास्कीरे भाननस उऩजस्थत गयाई ददन बनी नभनत २०७५।०४।१० भा िडा
प्रहयी कामाषरम याभफजायराई ऩत्राचाय गये ऩनछ ननज विऩऺी स्िमॊ त्महा उऩजस्थत बई शाजन्त
सुयऺाका विषमभा छरपर सम्भ बएको हो। भैरे नरएको ऋण नतरयददन धयऩकड गये को,
पोनफाट धम्कीऩुणष व्मिहाय गये को बन्ने सभेत झुठ्ठा ब्महोयाको उक्त यीट ननिेदन खाये ज
गयीऩाउॉ बन्ने फोरभामा गुरुङको नभनत २०७५।१२।२४ को नरजखत जिाप।
४. िडा प्रहयी कामाषरम याभफजायको नरजखत जिाप्फोरभामा गुरुङरे जजल्रा प्रशासन कामाषरम कास्कीभा शाजन्त सुयऺा कामभ गयी ज्मु धनको
सुयऺा गयी ऩाउॉ बनी ददएको ननफेदन क्रभश् रे खाऩढी हुॉदै तारुक जजल्रा प्रहयी कामाषरम

कास्कीको ऩत्र आदे श फभोजजभ ननिेदकराई पोन सम्ऩकष गयी उऩजस्थत हुन अनुयोध गयीएको
हो। ननिेदकराई धयऩकड, धाक धम्की ददने जस्ता कुनै ऩनन कामष गनुष ऩने कायण नै छै न।

तसथष् रयट ननिेदकरे प्रहयी आई ऩक्राउ गदषछन् की बनी बविष्मका कुयाराई आशॊका गयी दुख
है यानी ददने ननमत याजख सम्भाननत अदारत सभेतराई झुक्मानभा ऩायी कऩोरकजल्ऩत व्महोयाको
रयट ननिेदन दामय गये को हुॉदा उक्त रयट ननिेदन खाये ज गयी ऩाउ बन्ने प्रत्मथॉ िडा प्रहयी
कामाषरमको नभनत २०७५।१२।२२ को नरजखत जिाप।
५. मस अदारतको आदे श्मसभा कानुन फभोजजभ फाहेक प्रस्तुत ननषेधाऻा भुद्दाको टु ङ्गो नरागेसम्भ दे िानी दावमत्िको
सम्फन्धभा ननिेदकराई ऩक्राउ गने, गयाउने जस्ता कामष नगनुष नगयाउनु बनी विऩऺी श्री िडा
प्रहयी कामाषरम याभफजायका नाउॉभा नभनत २०७५।१२।१४ भा जायी बएको अन्तरयभ
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आदे शराई ननयन्तयता प्रदान गयीददएको छ सो फाहे कका विऩऺीहरुको नाउभा जायी बएको
अन्तरयभ आदे शराई ननयन्तयता ददनऩये न। आदे शको जानकायी विऩऺी नॊ.१ िडा प्रहयी कामाषरम
याभफजाय, कास्की ऩोखयाराई ददनु बन्ने नभनत २०७६।०१।०३ को आदे श।
६. सयाङ्गकोट फहुउद्देश्मीम सहकायी सॊ स्था नरनभटे डको नरजखत जिाप्सहकायी सॊ स्थाराई विऩऺी फनाई प्रस्तुत भुद्दा दामय गने हकदै मा छै न। ननज फोरभामा गुरुङ
ऋणी य विऩऺी ननिेदक धन जभानी फसी मस सॊ स्थासॉग नरएको ऋणको साॉिा ब्माज वकस्ता
सभमभा ननतये को कायण प्रचनरत कानुन एिॊ ऋण नननतको अनधनभा यवह विऩऺीराई य

ऋजणराई साॉिा ब्माजको वकस्ता च ुक्ता गनष आउने फाये को सुचना प्रेवषत गयीएको हो। मी

विऩऺीरे ऋण नरएको य आपू धन जभानी फसेको तथ्म जस्िकाय गयीसकेऩनछ सॊ स्थाको ऋण

असुरीको कायफाही चराउन प्रचनरत सहकायी ऐन २०७४ य सहकायी ननमभािरी २०४९ रे

सॊ स्थाराई कुनै फाधा छै न तोवकएको सभमसारयणी अनुसाय ऋणको वकस्ता च ुक्ता नबई िक्मौता
यहेको कायण विनबन्न नभनतभा ऋण च ुक्ता गनुष बनी सुचना रे खी ऩठाईएकोभा ऋणको वकस्ता

ननमनभत हुन नसकेऩनछ फाध्म बएय सॊ स्थारे ऋणको साॉिा ब्माज वकस्ता नतनष आउनुहोरा बनी

ऩनत्रकाभा नाभ प्रकाशन गयीनेछ बन्ने व्महोयाको ऩत्र विऩऺीराई सभेत प्रेवषत बएऩनछ अिानरएय
सम्भाननत अदारत प्रिेश गनुब
ष एको यहे छ। रयट ननिेदनभा कही ीँ कतै सॊ स्थारे प्रहयीसॉग गठजोड
गयी धयऩकड गनष गयाउन खोजेको बन्ने नदे जखॉदा मस सहकायी सॊ स्थाका उऩय राग्नै नसक्ने
रयट ननिेदन खाये ज गयीऩाउॉ बन्ने नभनत २०७६।०१।०८ को विऩऺी नॊ. २ को नरजखत
जिाप।

आदे श-खण्ड
७. ननमभानुसाय ननणषमाथष ऩेस हुन आएको प्रस्तुत भुद्दाभा रयट ननिेदन सवहत नभनसर सॊ रग्न कागज
प्रभाणहरुको अध्ममन गयी ननिेदकको तपषफाट उऩजस्थत विद्वान अनधिक्ता श्री दुगेशयाज ऩन्तरे
विशुद्ध व्माऩायीक कायोफायको वहसाफ नभरान गने विषमगत ऺेत्रानधकाय प्रत्मथॉ िडा प्रहयी

कामाषरम याभफजायराई नहुॉदा नहुॉदै ऩनन प्रत्मथॉहरुको नभरे भतोभा ननिेदकराई डय त्रास दे खाई

कजाष नतयाउने प्रमोजनको रानग फोराउने य नआएभा ऩक्राउ गने धम्की ददने जस्ता कामषहरु गदै
आएका छन्। ननिेदकको कानुन प्रदि हकभा विऩऺीहरुरे आघात ऩुमाषउने प्रफर सम्बािना
बएको हुॉदा भाग फभोजजभ ननषेधाऻा एिॊ उऩमुक्त आदे श जायी गयीऩाउॉ बनी फहस प्रस्तुत
गनुब
ष मो।
८. विऩऺी िडा प्रहयी कामाषरम याभफजायको तपषफाट उऩजस्थत उच्च सयकायी िवकर कामाषरम
ऩोखयाका विद्वान

उऩन्मामनधिक्ता श्री प्रनतभा बट्टयाईरे

रयट ननिेदकरे तथ्म ढाॉटी, मथाथष कुया

रुकाई सम्भाननत अदारत सभेतराई भ्रभ ऩनेगयी काल्ऩननक व्महोयाको रयट ननिेदन दामय
गये को य सस्थाफाट अकाषको सम्भऩजि नधतो याखी ऋणनरने रयट ननिेदक आपैरे सो कजाषको
केवह वकस्ता नगदै सहकायीराड्ई फुझाएऩनछ अनऩढ भवहरा उऩय अऩयाध जचताई दावमति

फोकाउने ननज ननिेदक सपा हात अदारतभा प्रिेश नगये को हुॉदा उक्त रयट ननिेदन खाये ज गयी
ऩाउॉ बनी फहस गनुब
ष मो।
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९. विऩऺी फोरभामा गुरुङको तपषफाट उऩजस्थत

विद्वान अनधिक्ता श्री जगन्नाथ ढकाररे ननिेदक

विजम कुभाय गुरुङरे फोरभामा गुरुङ जस्ती अनऩढ य सोझी भवहराराई रराई पकाई गयी
ननज फोरभामा गुरुङको घय नधतो याख्न रगाई सयाङ्गकोट

फहुउद्देश्मीम सहकायी सॊ स्था

् शुरु शुरुभा सो ऋणको वकस्ता ननिेदकरे नै
नरनभटे डफाट रु.35,00,000। – नरएका हुन।
नतये फुझाएको बौचय प्रभाणफाट दे जखन्छ। सो दावमत्िफाट उम्कन मस्तो झुठ्ठा ननिेदन गये को
हुॉदा प्रस्तुत रयट ननिेदन खाये ज गयीऩाउॉ बनी फहस प्रस्तुत गनुब
ष मो।
१०.

विऩऺी सयाङ्गकोट फहुउद्देश्मीम सहकायी सॊ स्थाको तपषफाट उऩजस्थत
विद्वान अनधिक्ता श्री
योवहतयाज फास्तोरारे रयट ननिेदनभा कही ीँ कतै सॊ स्थारे प्रहयीसॉग गठजोड गयी धयऩकड गनष
गयाउन खोजेको बन्ने कुया ऩुवि हुन सक्ने अिस्थाको विद्यभानता नहुॉदा सहकायी सॊ स्थारे नधतो

याखी प्रफाह गये को कजाषको विषमभा अदारतफाट ऩनन कुनै विशेषादे श जायी गनष ननभल्ने अिस्था
यहेको य रयट ननिेदक विजम कुभाय गुरुङ एिॊ विऩऺी भध्मेका फोरभामा गुरुङको आऩसी

व्मफहायभा ऩऺ सयाङकोट सहकायी सॊ स्थाको कुनै सयोकाय नयहे को हुदा प्रस्तुत रयट ननिेदन
खाये ज गयीऩाउॉ बनी गनुब
ष एको फहस सभेत सुननमो।
११.

विद्वान अनधिक्ताहरु य विद्वान उऩन्मामानधिक्ताको उऩयोक्त फहस सुनी ननिेदन-ऩत्रसवहतको

नभनसर अध्ममन गयी हेदाष, ननिेदकको भाग फभोजजभ ननषेधाऻारगामत अन्म उऩमुक्त आदे श जायी
गनुऩ
ष ने हो, होईन? बन्ने विषभभा ननणषम ददनुऩने दे जखमो।
१२.

ननणषमतपष विचाय गदाष , व्माऩारयक कायोफायको वहसाफ नभरान गने विषमगत ऺेत्रानधकाय

प्रत्मथॉ िडा प्रहयी कामाषरम याभ फजायराई नहुॉदा नहुॉदै ऩनन प्रत्मथॉहरुको गठभेरभा

ु ी दे िानी सॊ वहतारे प्रदान गये को स्ितन्त्रता सम्फन्धी
ननिेदकको सॊ नफधानद्वाया प्रदि हक एिॊ भुरक
हकभा आघात हुनेगयी ऩक्राउ नगनुष नगयाउनु बनी विऩऺीहरुको नाउॉभा ननषेधाऻा एिॊ उऩमुक्त

आदे श जायी गयीऩाउॉ बन्ने ननिेदन भाग बएकोभा तारुक जजल्रा प्रहयी कामाषरम कास्कीको नभनत
2075।4।10 को ऩत्रानुसाय ननज रयट ननिेदकराई उऩजस्थत हुन अनुयोध गये को सम्भ हो
बनी विऩऺी िडा प्रहयी कामाषरम याभ फजायको नरजखत जिाप ऩये को दे जखमो।
१३. उऩयोक्त नरजखत जिाप साथ सॊ रग्न जजल्रा प्रशासन कामाषरम कास्कीको च.नॊ. 7947, नभनत
2075।3।27 को ऩत्रफाट ,

फोरभामा गुरुङको ननिेदन सम्फन्धभा आिश्मक शाजन्त

सुयऺाको व्मिस्था गनुष बनी जजल्रा प्रहयी कामाषरम कास्कीराई रे खी गएकोभा नभनत
2075।4।10 भा ननज रयट ननिेदक कास्की जजल्रा ऩोखया रे खनाथ नगयऩानरका िडा नॊ.
15 फस्ने अ.िषष 43 को विजम गुरुङराई मस कामाषरमभा उऩजस्थत गयाईददनु बनी जजल्रा
प्रहयी कामाषरम गैयाऩाटन ऩोखयारे िडा प्रहयी कामाषरम याभफजायराई ऩत्राचाय गये को
दे जखन्छ। मस जस्थनतभा विऩऺी िडा प्रहयी कामाषरम याभफजायरे तारुक ननकामको ऩत्र
आदे शको ऩारना गनष वक्रमाजशर यहे को अिस्था सम्भ दे जखएको अिस्था यहे छ। त्मसयी सो

कुयाभा आदे श ददने जजल्रा प्रशासन कामाषरम कास्की य जजल्रा प्रहयी कामाषरम कास्कीराई
प्रस्तुत ननिेदन ऩत्रभा विऩऺी नफनाइएको कायणफाट विऩऺी िडा प्रहयी कामाषरम याभ फजायरे
आफ्नै कायण य वििेकरे रयट ननिेदक विजम कुभाय गुरुङराई ऋण ईत्मादीको विषमभा
ऩक्राउ गनष खोजेको यहेछ बन्न नभल्ने अिस्था दे जखएन।
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१४. विऩऺी फोरभामा गुरुङरे अकाष विऩऺी सयाङकोट फहुउद्देश्मीम सहकायी सॊ स्थाफाट नरएको
उल्रेजखत कजाषभा रयट ननिेदक विजम कुभाय गुरुङको सम्फन्ध धनजभानीको कुयाभा भात्र
नसनभत नबई उक्त कजाषको ऩुयै यकभ ननज रयट ननिेदकरे प्रमोग गये को य नतनुऩ
ष ने सािा

व्माजको वकस्ता ऩनन ननज रयट ननिेदकरे नै फुझाउने बनी कफुर गयी शुरुभा सो वकस्ता

ु ाई आएको बन्ने तथ्म फोरभामा गुरुङको
विऩऺी भध्मेको सहकायीराई वमनै रयट ननिेदकरे फझ
नरजखत जिाप साथ ऩेश गये को चाय थान बौचय एिॊ सो सहकायीको

Statement फाट

दे जखन्छ। मसयी रयट ननिेदकरे विऩऺी फोरभामा गुरुङको नाउभा यहे को कजाषको सािा फमाज
िाऩत विनबन्न सभमभा गयी रु ४ ,३७,३००।– रयट ननिेदक आपैरे नतये फुझाएको जस्थनतभा
ु सम्फन्ध दे जखएकोरे त्मस्तो अकाषको नाउको
सो कजाष को विषमभा वम रयट ननिेदकको सायबत
कजाष रयट ननिेदक आपैरे नतयीददएको कुयाको तथ्म रुकाई मो रयट ननिेदन ऩये को जस्थनतभा
रयट ननिेदक विजम कुभाय गुरुङ सपा हात मो ननिेदनसाथ मस अदारतभा प्रिेश गये को

दे जखएन।सपा हात प्रिेश नगने ननिेदकराई रयट ऺेत्रानधकायफाट अदारतरे भद्दत गनष सक्तैन।

१५. अत् उऩयोक्त प्रकयणहरुभा उल्रे जखत आधाय कायणफाट विऩऺी िडा प्रहयी कामाषरम

, याभ

फजायरे आफ्नो तारुक अड्डाको आदे श ऩारना गने काभ सम्भ गये कोभा आदे श ददने जजल्रा

प्रशासन कामाषरम सभेतराई विऩऺी निनाएको य रयट ननिेदक ननज विजम कुभाय गुरुङ विऩऺी
सहकायीभा ऋणको साॉिा व्माजको वकस्ता नतने कामषभा सहभत य सॊ रग्न बई सपाहात
अदारत प्रिेश नगये को सभेत कायणफाट अन्तरयभ आदे श सवहतको उऩमुक्त आदे श जायी
गयीऩाउॉ बन्ने प्रस्तुत रयट ननिेदन खाये ज हुने ठहछष य मस प्रसॊ गभा जायी बएको नभनत

2075।12।14।5 य नभनत 2076।1।3।3 को अन्तरयभ आदे श ननष्कृम हुन्छ।

ु य प्रणारीभा अऩरोड गयी
१६. मो आदे शको विद्युनतम प्रनत कम्प्ठ्मट

नभनसर ननमभानुसाय अनबरे ख

शाखाभा फुझाइददनु।सयोकायिाराराई ननमभानुसाय नक्कर ददनु।

(ते जफहादुय काकी)
न्मामाधीश
उक्त यामभा भ सहभत छु ।
(जगत प्रसाद श्रे ष्ठ)
न्मामाधीश
इजरास अनधकृत् भोहन यामभाझी

ु य अऩये टय् झरकयाज ऩौडे र
कम्प्ठ्मट
इनत सम्ित २0७६ सार जेठ 15 गते योज 4 शुबभ्....................................................
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