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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद पौडेलराम�साद पौडेल  
  

स�पादन तथा �काशनस�पादन तथा �काशन  शाखामा काय�रशाखामा काय�रत् त्   
कम�चारीह�कम�चारीह�  

शाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरीशाखा अिधकृत �ी देवीकुमारी चौधरी  
शाखा अिधकृत �ी गोपी िव�कमा�शाखा अिधकृत �ी गोपी िव�कमा�   
शाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेलशाखा अिधकृत �ी ने� �साद पौडेल  
क��यटुर अिधकृत �ी िब�म �धानक��यटुर अिधकृत �ी िब�म �धान  
ना.स.ु �ी गीता लुइटेँलना.स.ु �ी गीता लुइटेँल  
ना.स.ु �ी यशोदा िनरौलाना.स.ु �ी यशोदा िनरौला  
िस.क.िस.क.  �ी �ुव सापकोटा�ी �ुव सापकोटा  
क��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरेटर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�काया�लय सहयोगी �ी लय सहयोगी �ी राजेश ितमि�सनाराजेश ितमि�सना  

  
भाषािवद् : भाषािवद् : सह�ा.सह�ा.  �ी रामच�� फुयाल�ी रामच�� फुयाल  
  
िबिब�� शाखामा काय�र�� शाखामा काय�रत् त्   कम�चारीकम�चारी  

ना.सुना.सु.�ी .�ी अजु�न चौधरीअजु�न चौधरी  

मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�मु�ण शाखामा काय�रत कम�चारीह�    
सपुरभाइजर �ी सपुरभाइजर �ी का�छा �े�का�छा �े�  
म�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपालम�ुण अिधकृत �ी आन�द�काश नेपाल  
िसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तुलसीनारायण महज�न  
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेलिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरेल  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�सहायक िडजायनर �ी रसना ब�ाचाय�   
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासुकलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासुकला  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
िसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरेिसिनयर �ेस�यान �ी अजु�न िघिमरे  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी�ी अ�यतु�साद सवेुदी  
बकुबाइ�डर �ी गंगा थापाबकुबाइ�डर �ी गंगा थापा  
बकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धरबकुबाइ�डर �ी धनमाया मान�धर  

  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित   �काशन िमित : माघ, २०७६ 
  
 
 
 
 

स�पादन तथा �काशन सिमितस�पादन तथा �काशन सिमित  

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  सपना �धान म�लसपना �धान म�ल,,  सव��च अदालतसव��च अदालत      --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी नृप�वज िनरौलानृप�वज िनरौला,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
नायब महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेयनायब महा�यायािधव�ा �ी पदम�साद पा�डेय,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको काया�लयमहा�यायािधव�ाको काया�लय--  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी नारायण�साद प�थीरिज��ार �ी नारायण�साद प�थी,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ���साद पो�ेलअिधव�ा �ी ���साद पो�ेल,,  कोषा�य�कोषा�य�,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� अिधव�ा �ी खगे��व�र� अिधव�ा �ी खगे���साद अिधकारी�साद अिधकारी,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन--  सद�यसद�य  
�ा.डा.िवजय िसंह िसजापित�ा.डा.िवजय िसंह िसजापित,,  िडनिडन,,  ि�भूवन िव�िव�ालयि�भूवन िव�िव�ालय,,  कानून संकायकानून संकाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी भीमकुमार ��ेसहरिज��ार �ी भीमकुमार ��े,,  सव��च अदालतसव��च अदालत              --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मू�य �.मू�य �.७५७५।।––    
  

  
मु�क मु�क ::  सव��च अदालत छापाखानासव��च अदालत छापाखाना,,  रामशाहपथरामशाहपथ,,  काठमाड� ।काठमाड� । 



  
  

नेपाल कानून पि�का, २०७२, अङ्क १–१२ मा �कािशत  
िनण�यह�को वग�कृत सूची 

 
�.स.ं िववरण   पृ�  
१.  िविभ�न अङ्कका िवषय सूची  १ - ८१ 
२.  िवषयगत वग�करण ८१ - २१८ 

  
१.   संवैधािनक कानून                                         
२.   साव�जिनक सरोकार                                      
३.   मानव अिधकार तथा ल�िगक �याय                        
४.   देवानी कानून : स�पि�                                   
५.   देवानी कानून : पा�रवा�रक                               
६.   फौजदारी कानून : सरकार वादी                           
७.   फौजदारी कानून : दिुनया वादी                            
८.   काय�िविध कानून : देवानी                                 
९.   काय�िविध कानून : फौजदारी                             
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वैशाख 

�. 
स. 

िन.नं./इजलास
/ िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसं�ेप पृ� 

1.  

९३१८ 
 

पूण� 
 

नाग�रकता 
स�ब�धी 

महावीर कामैत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 एकजनामा� �यायाधीशबाट मु�ामा 
सुनुवाइ गरी अि�तम िनण�य गन� संयु� 
इजलासको अिधकार�े�को �योग ह�न 
स�ैन । एकजनामा� �यायाधीशको ठहर 
िनण�यलाई संयु� इजलासको अि�तम 
िनण�य मा�न निम�न े र �य�तो 
एकजनामा� �यायाधीशको ठहर िनण�य 
ि�याशील ह�न नस�न े।  

१ 

2.  

९३१९ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण/  
परमादेश 

िवक�प 
राजभ�डारीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 रा�य�ारा आ�नो नीितगत 
�यव�थाअ�तग�त बनाइएको कानूनल े
समाजको पर�परा, रीित�रवाज, सं�कृित 
र �यवहारलाई पिन �यान रा�न े ह�दँा 
रा�यले समाजका क�ता �कारका 
पर�परा, रीित�रवाज, सं�कृित र 
�यवहारलाई कानूनी �यव�थामाफ� त् 
मा�यता िदने र क�तोलाई निदने भ�ने 
कुरा रा�यको नीितगत िवषयिभ� पन� 
कुरा हो । कानूनमा िनिहत �य�ता 
�कारका नीितगत ��को औिच�यमा 
अदालतले आ�नो असाधारण 
अिधकार�े� �योग गरी �याियक 
पुनरावलोकनको रोहबाट ह�त�ेप गन� 
निम�ने ।  

१० 

3.  

९३२० 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

राजे�� दुलाल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 समानताको हकलाई यथाथ�मा अनुभूित 
गराउनको लािग समान अव�था र 
प�रि�थितका नाग�रकह�बीच समान 
�यवहार र असमान अव�था र 
प�रि�थितका नाग�रकह�बीच असमान 
�यव�था गनु�पन� गरी सकारा�मक िवभेद र 

१७ 
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तािक� क वग�करणको िस�ा�तबमोिजम 
रा�यले आ�नो कत��य िनवा�ह गनु�पन� ह�न 
आउने । 

4.  

९३२१ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

उदयराज पौड्याल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 स�वा नीित �यव�थापन गन�को लािग 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ३६ (१५) ल े िदएको अिधकार 
�योग गरी स�वा पद�थापन तथा 
काजस�ब�धी मापद�ड, २०६९ बनाई 
सोबमोिजम कम�चारी स�वा गन� िलएको 
�शासिनक नीितगत �यव�थाबाट कुनै 
पिन कानूनी हक एव�  संिवधान�द� 
हकमा अनुिचत ब�देज लगाएको अव�था 
नह�दँा स�वा पद�थापन तथा 
काजस�ब�धी मापद�ड, २०६९ को दफा 
३ र सोको अनुसूची ३, दफा ४ को 
उपदफाह� (२), (३) र (४) एव�  दफा ९ 
मा भएका �यव�थाह� नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), 
१३(१), १८(१) र ३०(१), िनजामती 
सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को 
उपदफा (१) र (३), िनजामती सेवा 
िनयमावली, २०५० को उपिनयम 
३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सँग 
बािझएको नदेिखएकाल े िनवेदकले बदर 
माग गरकेो स�वा पद�थापन तथा 
काजस�ब�धी मापद�ड, २०६९ का 
उपयु�� �ावधानह� बदर ग�ररहन नपन� । 

२९ 

5.  

९३२२ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा अन�त 
काक� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मोही र ज�गाधनीबीचको िववाद टुङ्गो 
लगाउन समयसमयमा �याद थप गन� वा 
सूचना �कािशत गन� काय� पिन भइआएको 
देिखएको र ज�गा बाँडफाँट गन� �याद 
�यतीत ह�दैँमा मोही र ज�गाधनीको 
हैिसयत तथा हकमा कुनै �ितकूल असर 
पान� अव�था नह�दँा सोही कारणबाट हक 

३६ 
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गु�न गएको भ�ने अथ� गन� िम�ने   
देिखँदैन । मोही हकको समाि� ह�ने वा 
मोहीको हैिसयतले ज�गा जो�न नपाउने 
भ�ने कुनै िकिसमको ब�देज लगाएको 
देिखन आउँदैन । य�तो ि�थितमा 
स�पि�को हकलाई कुि�ठत तु�याएको 
भ�ने िनवेदकको दावी संिवधानस�मत छ 
भ�न निम�ने । 

6.  

९३२३ 
 

संयु� 
 

िनण�य दता� 
बदर हक 
कायम 

गुठी सं�थान 
के��ीय काया�लय 

िव�� 
राम मुकु�द 

महज�नसमते 

 सभ� नापीको कैिफयतमा राजगुठीको 
ज�गा भनी �यहोरा उ�लेख ह�दैँमा 
सोहीमा� आधार हक �ा� गन� �ोत ह�न 
स�ैन । िफ�डबुकको कैिफयतमा उ�लेख 
भएको �यहोरालाई अ�य �माणले पुि� 
गरकेो ह�नुपद�छ । उ� िफ�डबुकमा 
उ�लेख भएको �यहोराको आधार के हो 
भनी पुनरावेदक प�बाट कुनै �माण पेस 
भएको छैन । यस अदालतबाट पटकपटक 
भएको आदेशबाट मालपोत काया�लय र 
नापी काया�लयलाई िफ�डबुकमा राजगठुी 
भनी उ�लेख भएको �यहोरा के कुन 
आधार र िनण�यबाट ग�रएको भनी 
बुिझएकामा सो स�ब�धमा कुनै आधार वा 
िनण�य भएको भनी खुलाइएको देिखँदैन । 
िववािदत ज�गाको नापीको िफ�डबुकको 
कैिफयतमा ह�रिसि� भवानी गुठी दता� 
भनी उ�लेख भएको एकमा� आधारमा 
िववािदत ज�गा राजगुठीको भएको मा�न 
निम�ने । 

४३ 

7.  

९३२४ 
 

संयु� 
 

िनण�य बदर 
हक कायम 

बालकृ�ण �े� 
िव�� 

�यामकृ�ण �े� 

 आफँै सा�ी बसेको शेषपिछको 
बकसप�को िलखत बदर ग�रपाउँ भनी 
दावी गन� वादीले �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ३४ बमोिजम निम�ने ह�दँा सो 
शेषपिछको बकसप�को िलखतका 
आधारमा भएको भूिमसुधार काया�लय, 

५२ 
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काठमाड�को िनण�य बदर गन� िम�ने 
अव�था र ि�थित नह�ने । 

8.  

९३२५ 
 

संयु� 
 

मोही नामसारी 

गोिव�दह�र अमा�य 
िव�� 

िशवनारायण 
चौधरीसमेत 

 भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ दफा २६ को 
उपदफा (१) को कानूनी �यव�था 
ज�गाधनील ेप�याएको मोहीको एकाघरको 
हकदारको नाममा मोही नामसारी गनु�पन� 
भ�ने हो । �ितवादीले ज�गाधनीको 
तफ� बाट वादी िशवनारायण चौधरीलाई 
मोहीमा नप�याएको भए तापिन सािवक 
मोहीको मृ�युपिछ ियनै वादीले ज�गा 
कमाई कुत बालीबापत रकम धरौट 
राखेको अव�थामा वा�तिवक जोताहाको 
नाममा नामसारी गन� इ�कार गदा� सो 
कानूनी �यव�थाको अथ� र प�रभाषा 
िनि��य ह��छ । कानूनका �यव�थाको 
अथ� र प�रभाषालाई िनि��य ह�ने गरी 
अदालतले �या�या गन� िम�दैन । 
अदालतले स�दभ� र प�र�े�यको 
आधारमा कानूनको उ�े�य, प�रणाम र 
भावनामा �ितकूल असर नपन� गरी 
�या�या गनु�पन� । 

५८ 

9.  

९३२६ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

िवजयराज िनरौला 
िव�� 

�हरी �धान 
काया�लय, न�साल, 

काठमाड�समेत 

 अदालतको आदेशलाई छ�ने वा कुनै 
िकिसमले �भावहीन गराउने िनयतले 
अदालतलाई झुठो जवाफ िदने काय� 
अनुिचत र पदीय कत��य र 
दािय�वबािहरको कुरा भएको र य�तो 
झु�ा र अस�य जवाफ िदने अिधकारीलाई 
अदालतले अदालतको अवहलेनामा 
सजाय गन� वा िवभागीय कारवाहीको 
लािग स�बि�धत सरकारी काया�लयलाई 
लेखी उपयु� आदेश िदन स�ने कानूनी 
�यव�था सव��च अदालत िनयमावली, 
२०४९ को िनयम ३९ मा रहकेो ह�दँा 
प�ाउ परकेो िमित, कारण र अव�थालाई 

६४ 
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लुकाई बद् िनयतसाथ अस�य �यहोरा 
लेखी िलिखत जवाफ पठाउने काय�समेत 
बद् िनयतपूण� ह�ने भएकाले अब आय�दा 
�य�तो ह�न निदनेतफ�  सचेत रहन 
िहरासतमा रा�ने अि�तयार�ा� 
अिधकारीको दािय�व र कत��यसमेत ह�न 
आउने । 

10.  

९३२७ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

स�तोष ब�नेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 वारदातमा यी �ितवादी र मतृकबीच पूव� 
�रसइिब रहकेो वा मृतकलाई जोिखमी 
हितयारले �हार गरी जानीजानी 
मनसायपूव�क कत��य गरी मारकेो अव�था 
देिखँदैन । मृतकलाई यी �ितवादीले 
स�झाउन खो�दा उ�टै  िनह� ँ खोजी 
�ितवादीलाई नै मृतकले कुट्न खोजेकाले 
उसै मौकामा �रस उठी �ितवादीले हातले 
मृतकलाई धकेिलिदँदा मृतकको टाउको 
टेबलमा ठोि�कन पुगी चोट लागी िनजको 
मृ�यु भएको अव�था देिखन आएकाले 
��तुत वारदातमा �यानस�ब�धीको 
महलको १३ (३) नं आकिष�त ह�ने न भै ऐ 
महलको १४ नं. मा विण�त आवेश �े�रत 
ह�याअ�तग�तको देिखन आउने । 

७५ 

11.  

९३२८ 
 

संयु� 
 

वन पैदावार 
नो�सान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

लेखराज 
डाँगीसमेत 

 पुनरावेदन गन� पाउन े हक कानूनी हक 
भएकाले मु�ाका स�बि�धत प�लाई 
कानूनबमोिजम पुनरावेदन गनु� भनी कुनै 
पिन मा�यमबाट जारी ग�रएको �याद 
स�बि�धत प�ले �ा� गरकेो छ भने सोही 
िमितबाट पुनरावेदन गन� �याद सु� ह��छ । 
�याद जारी नग�रएको अव�थामा 
स�बि�धत प�ले अक� मा�यम�ारा 
फैसलाको न�कल िलएको छ भने सो 
न�कल िलएको िमितबाट पुनरावेदन 
�याद सु� ह�ने ह�ँदा प�ले पिहला कुन 
मा�यमबाट जानकारी पाएको छ �यसबाट 
नै पुनरावेदन गन� िदनको गणना ह�ने ।  

८३ 
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12.  

९३२९ 
 

संयु� 
 

ठगी 

दया�साद िघिमरे 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै एक प�ले मा� दोहोरो सुिवधा पाउने 
गरी फैसला ह�नु �यायसङ्गत ह�ने 
नदेिखएकाले सो िबगो भराइिदनुपन� 
अव�था नह�दँा ज�गा िफता� भैसकेको 
अव�थामा हकवालालाई िबगो भराइिदने 
ठहराएको र िबगोको दामासाहीले 
ज�रवाना गनु�पन�मा जनही िबगोबमोिजम 
ज�रवाना ह�ने ठहराएको हदस�मको 
फैसला िमलेको देिखन नआउने । 

९९ 

13.  

९३३० 
 

संयु� 
 

अंश 

स�तराम कुम� 
िव�� 

राजकुमार कुम� 

 राजकुमारका दाजु रामलखन के भए त,  
िनजको िववाह भयो भएन, िनजबाट 
स�तान ज��यो ज�मेन ज�ता यावत 
कुरालाई �ितवादीले लुकाउन दबाउन 
खोजेको ि�थित छ भने अक�ितर वादी 
आफू िनजै रामलखनको छोरा भएको 
भनेर सरजिमन र मतदाता 
नामावलीलगायतका िन�या�मक 
�माणका साथ उपि�थत भएको ि�थित 
िव�मान छ । �ितवादीको �ामक अिन 
ठाउँठाउँमा शृङ्खलाको कडी खु�केको 
िनजको स�देहा�पद अिभकथनलाई 
आधार बनाई वादीलाई बाबु आमाको 
अ�ोप�ो नभएको अवैध �यि� भ�नु 
कदािप मनािसब नह�ने । 

११२ 

14.  

९३३१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

�मोदराज प�त 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 
बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 गोरखाप�मा �कािशत सूचनामा 
िनवेदकको बाबुको नाम उ�लेख नभएको 
अव�थामा िनजले सो �याद सूचना 
आ�नो हो िक भनी बु�न स�ने अव�था 
ह���यो होला तर ��तुत िनवेदनमा 
िववादमा आएको �यो सूचना �याद 
बाबुको नाम उ�लेख नभएको मा� होइन 
अिपतु नाम नै गलत उ�लेख भएको 
ि�थित छ । अ� नै �यि� देव प�तको 
छोरा आफू नभएकाले िनजल ेउ� सूचना 

१२१ 
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�याद आ�नो हो भनी सो�ने वा बु�न 
स�ने अव�था पिन रहेन । बाबुको नाम 
गलत उ�लेख गरी गोरखाप�मा �कािशत 
ग�रएको सूचना वा �यादलाई रीतपूव�कको 
�याद तामेल भयो भ�न निम�ने । 

15.  

९३३२ 
 

संयु� 
 

जालसाजी 

जय�काश राय 
यादव 
िव�� 

रामदेव महला 

 सरकारी काया�लयमा रहने कागज वा 
सरकारी कम�चारीको िमलेमतोमा 
जालसाज �यहोराबाट तयार ग�रएको 
भिनएको कागज �य�तो कम�चारीको 
पिहचानिबना कसले जालसाज ग� यो भनी 
सहज�पमा घोिषत गन� सिकने अव�था 
नरहने ।  

१२८ 

16.  

९३३३ 
 

संयु� 
 

मानव 
बेचिबखन तथा 
ओसारपसार 

गोमा पाँचकोटी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कितपय सङ् िगन �कृितका फौजदारी 
अपराधमा पीिडतले समाजमा बेहोनु�पन� 
�ित, अपराधबाट समाजलाई पु�न जाने 
असर तथा अपराधलाई िन��सािहत गन� 
रा�यले िनवा�ह गनु�पन� िनय��णकारी 
भूिमकासमेतलाई म�यनजर गरी �माणको 
भार (Burden of proof)  आरोिपत 
प�लाई नै सान� गरी कठोर कानूनी 
�यव�था गनु�परकेो हो । अपराधमा संल�न 
प� पेसेवर ह�न स�ने र अपराध बडो 
योजनाब� एव�  सङ्गिठत त�रकाले ह�न 
स�ने र कितपय सङ्गिठत आपरािधक 
समूहको संल�नतामा समेत अपराध ह�न 
स�ने भएकाल े अपराधमा संल�न प� नै 
पिहचान गन� किठन ह�न स�ने 
प�रि�थितको आँकलन गररे िवधाियकाले 
कानूनको िनमा�ण गरेको हो । �माण 
सङ्कलनका �ममा ह�न स�ने कितपय 
कमजोरीको फाइदा अपराध गन� प�लाई 
नपुगोस् भ�ने नै िवधाियक� मनसाय ह�ने ।  

१३३ 
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17.  

९३३४ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

�काश राई 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादीह� वारदातमा संल�न रहकेो 
भनी अदालतसम� लेखाइ निदएको 
अव�थामा वारदातमा अिभयु��यको 
संल�नता रहकेो मा�न सिकएन । �वत�� 
सबुद �माणह�बाट अिभयु��य 
िव��को अिभयोग दावी पुि� भएको 
नदेिखँदा नेपाल सरकारको पुनरावेदन 
िजिकरकै आधारमा �ितवादीह� सुिनल 
�े� र िकरण मो�ानलाई वारदातमा 
संल�न रहकेो मानी सजाय गन� िम�ने 
देिखएन । 

१४० 

18.  

९३३५ 
 

संयु� 
 

जबज��ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

यादव�साद िघिमर े

 एउटा वय�क र �व�थ मिहला अथवा 
पु�षलाई उहीसरहको मिहला अथवा 
पु�ष ए�लैले िनजको इ�छािव�� 
जबज��ती करणी गन� स�ैन । पीिडतले 
रोई कराई सङ्घष� आिद गररे �ितरोध 
गनु�पछ� । पीिडत तथा �ितवादीको 
शरीरमा �ितरोधको िच�ह देिखनुपछ� भनी 
पीिडतको शरीर र उमेर मा� हेन� 
�ि�कोणलाई मा�यता िदँदैन । पीिडतको 
मानिसक अव�था र प�रवेश पिन हेनु� 
आव�यक ह�ने । 

१४९ 

19.  

९३३६ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

ह�रकुमार लामा 
िव�� 

का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालत, 
धुिलखेलसमेत 

 वैयि�क �वत��ताले कानूनल े िनधा�रण 
गरकेो �ि�याको अनुशरण नगरी ग�रएको 
िगर�तारी, थुना वा शि�को �योगलाई 
मा�यता िदँदैन । �यि�को �य�तो सारभूत 
अिधकारबाट वि�चत गदा� कानूनल े
तोकेको उिचत �ि�याको अिनवाय��पमा 
अनुशरण गनु�पन� ह��छ । कानूनको �ि�या 
पूरा नगरी कुनै पिन �यि�को 
�वत��ताको अपहरण भएमा गैरकानूनी 
ब�दीको िसज�ना ह�न जाने ।  

१७४ 
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20.  

९३३७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

पदमबहादुर 
कटुवाल 
िव�� 

�थानीय पूवा�धार 
िवकास तथा कृिष 

सडक िवभाग 
स�पे�सन बृज 

िडिभजन, �ीमहल, 
पु�चोक, 

लिलतपुरसमेत 

 दुई फरकफरक िवकासअ�तग�त एउटा 
िनकायको अ�थायी सेवा अविध अक� 
िनकायको अ�थायी सेवा अविधमा जोडी 
उपदानलगायतको सेवा सुिवधा उपल�ध 
गराउने �यव�था �चिलत कानूनमा भएको 
नदेिखने ।  
 

१८२ 

जेठ 

21.  

९३३८ 
 

पूण� 
 

रो�का 
रािखएको ज�गा 
बदर ग�रपाउँ 

राजे�� चौड�रया 
िव�� 

राि��य वािण�य 
बैङ्क, के��ीय 

काया�लय, 
काठमाड�समेत 

 कानूनको मूल उ�े�य भनेको मालपोत 
काया�लयले आफूमा िनिहत अिधकारलाई दुई 
प�बीचको िववादको िवषयमा कानून र 
�यायको कसीमा राखी काननूस�मत र 
िववेकपरक ढङ्गले िनण�य गरकेो ह�नुपन� र 
य�तो िनण�यले मका� परकेा िववादका 
स�बि�धत प�ले मका� परेको िवषयमा 
पुनरावेदन गन� सकून भ�न ेनै हो । उ� ऐनको 
दफा ३१ मा मालपोत काया�लयले गरकेो 
िनण�य भ�ने उ�लेख भएबाट मालपोत 
काया�लयले आफूमा िनिहत अिधकार �योग 
गरी िनण�य नगरकेा िवषयमा �याय �शासन 
ऐनको पुनरावेदक�य अिधकार��े आकिष�त 
ह�न स�ने अव�था नह�ने । 

१८७ 

22.  

९३3९ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

सुर�े�कुमार 
महतोसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �ाकृितक �यि� र कृि�म �यि�को �कृित, 
हैिसयत र अव�था समान ह�न स�ैन । यही 
असमानताको कारण उ� ऐनको 
�यव�थाअनुसार �ाकृितक �यि�मा� 
परी�ामा सामेल ह�न े स�ने र परी�ा उ�ीण� 
भएमा अनुवादक नोटरी �यवसायको लािग 
�माणप� �ा� गन� स�ने ह��छ । कृि�म �यि� 
सं�थाको हकमा नोटरी पि�लकस�ब�धी ऐन, 
२०६३ को दफा ११ बमोिजम परी�ा उ�ीण� 
गनु�पन� आव�यकता नभई नोटरी पि�लक 
प�रषद् को �वीकृित आव�यक पन� भनी ऐनको 

१९७ 
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दफा ३९ मा छु�ै कानूनी �यव�था ह�नुलाई 
संिवधान �द� समानताको हक �ितकूलको 
कानूनी �यव�था मा�न निम�न े ह��छ । तसथ� 
�ाकृितक �यि� र कानूनी �यि�बीच समान 
�यवहारको अपे�ा गरी समानताको हकको 
हनन्  भयो भ�ने दावी संिवधानस�मत् नह�ने । 

23.  

९३४० 
 

संयु� 
 

कारवाही गरी 
�ितपूित�समेत 
िदलाइ पाउँ 

भोजबहादुर ढकाल 
िव�� 

मेइसयु क�पनी 
�ा.िल.समेत 

 एउटै �कृितको उही प�ह� बीच चलेको 
मु�ामा एकपटक स�म अदालतबाट िनण�य 
भई उ� िनण�य अि�तम भएर बसेको 
अव�थामा पुनः सोही िवषयमा उजुर गन� 
पाउन े हक अ.बं. ८५ नं. को �यव�थाले 
वादीलाई रह ेभएको नपाइने । 

२१९ 

24.  

९३४१ 
 

संयु� 
 

बह�िववाह 

नेपाल सरकार 
िव�� 

कृ�णा दुवाल (सुवाल) 
समेत 

 �ीमतीले अंश िलई िभ�न भई बसेको 
अव�थामा लो�नेल ेअक� िववाह गन� पाउन ेभए 
पिन अंश िलई छु��िभ�न ह�नअुिघ नै अक� 
िववाह गन� पाउने छुट कानूनले �दान गरकेो 
छैन । अक� िववाह ग�रसकेपिछ अंश मु�ा 
िदएको वा अंश �ा� गरकेा कारणले पिहलो 
�ीमती छु��िभ�न नह�दैँ अक� िववाह गन�ले 
बह�िववाहको कसुरबाट उ�मुि� पाउन   
नस�ने । 

२२४ 

25.  

९३४२ 
 

संयु� 
 

िलखत बदर 
िमलाप� बदर 

िदनाई माझी 
िव�� 

बेचन खडगासमेत 

 मु�ामा दोहोरो िलखतको मा�ै �� नरही ते�ो 
िलखत खडा भई ते�ो �यि�ले  वादीदावीको 
ज�गामा घर िनमा�णसमेत गरी बिससकेको 
कुरालाई एकै ठाउमा बसोवास गन� वादीलाई 
थाहा जानकारी नै भएन  होला भ�ने कुरा पिन 
िव�ासयो�य नदेिखई आफूले िलएको ज�गामा 
दोहोरो तेहोरो िलखत खडा भइसकेकामा 
कानूनमा उजुर गन� हद�याद िनि�त 
भइरहकेोलाई सो िवषयमा जिहलेसुकै उजरु 
गन� िम�छ भ�न े अथ� गरी हद�याद नघाई 
िफराद गन� आउने वादीलाई कानूनले 
जिहलेसुकै पिन सहयोग गन� स�छ भ�न 
िम�दैन । आ�नो स�पि� नो�सान भएकामा 
पिन समयमै नािलस गरी उपचार मा�न 
नजानेलाई कानूनले पिख�रहन नस�ने ।  

२३२ 
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26.  

९३४३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

नर�े�राज �े� 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
पाटनसमेत 

 िववािदत ज�गाह�लाई िज�ला अदालतबाट 
रािखएको रो�का आदेशमा एकाघर सगोलको 
अंिशयार भनी उ�लेख भएको देिखँदा अक� 
आदेश नभएस�मका लािग भ�दै रो�का रा�न े
गरकेो र पुनरावेदन अदालतबाट समेत सो 
आदेशलाई सदर कायम राखेको देिख�छ । तर 
जसको हकमा रो�का रािखएको हो उसको 
िववािदत स�पि�मा हक ला�न स�ने �प� र 
कानूनसङ्गत आधार नखुलाई एकाको 
बापतमा अका�को नामको स�पि� रो�का 
रा�न िम�न स�ने अव�था नरहन े। 

२४० 

27.  

९३४४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

राजेश िधताल 
िव�� 

िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड� 

 �रट िनवेदकलाई गडाउ ह�ने गरी तामेल भएको 
िमितसमेत उ�लेख नगरी तामेल भएको �याद 
र िज�ला �शासन काया�लयको फैसला 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअनुसार कायम 
रहन नस�ने ह�नाले �रट िनवेदकको हकमा 
उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने । 

२४९ 

28.  

९३४५ 
 

संयु� 
 

अंश चलन 

सुरजमल सुराना 
िव�� 

िदपच�द सुरानासमेत 

 वादीले अंशब�डा भएको िलखत छैन भ�ने मा�ै 
दावीको आधारमा मा�यता िदँदै जाने हो भने 
किह�यै पिन िववादको िन�पणको िनि�तता 
नै नह�न े अव�था उ�प�न ह��छ । अदालतले 
कानूनको �या�या गदा� य�तो अिन�यताको 
बढावा ह�ने गरी �या�या गन� ह�दैँन । अदालतले 
कानूनको �या�या गदा� िववादको िन�पण ह�न े
गरी िसज�ना�मक �या�या गनु�पछ� । मुलुक� ऐन, 
अंशब�डाको ३० न.ं ले गरकेो कानुनी 
�यव�थाको उ�े�य र ��याभूित पिन यही ह�न 
आउन े। 

२५४ 

29.  

९३४६ 
 

संयु� 
 

मानव बेचिबखन, 
बालिववाह, 

जबज��ती करणी 

लोकबहादुर काक�समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार िनय��ण 
ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को ख�ड (ख) 
बमोिजम कसुर ह�नको लािग कुनै पिन 
�यि�को बेचिवखन एवम ् ओसारपसारको काय� 
स�प�न ह�नै पन� भ�ने देिखँदैन । सो उ�े�यको 
लािग �य�तो �यि�लाई आफू बिसरहकेो घर, 
�थान तथा �यि�बाट छुटाई नेपालिभ�को 
एक �थानबाट अक� �थानमा लैजाने काय� 
भइसकेको तर ग�त�य �थानमा पु� याउन बाँक� 
रहकेो अव�थामा समेत सो कसुर भएको 

२६३ 
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मािनन े। 

 पीिडतको उमेर वारदातको बखत १६ 
वष�भ�दा कम रहकेो अव�थामा पीिडतसँग 
�ितवादील े िववाह गरकेो वा पीिडतले 
करणीको लािग सहमित जनाएको भ�ने ज�ता 
तक� ल ेकानूनी मा�यता �ा� गन� नस�न े। 

 मिहला िहसंा, जबज��ती करणी, मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार ज�ता मु�ामा 
पीिडतले भोगेको पीडा �व�प पाउने �ित 
नाग�रकको अिभभावक र संर�क भएको 
हैिसयतले रा�य �वयम ्ले त�काल उपल�ध 
गराउनु रा�यको दािय�विभ� पन� । 

30.  

९३४७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

िचर�जीिव खरले 
िव�� 

�हरी �धान 
काया�लय, न�साल, 

काठमाड�समेत 

 कानूनबमोिजम रीत नपुगी घर िबदाको 
दरखा�त पेस भएको भए पिन सो माग गरकेो 
घर िबदा अ�वीकृत भएको भ�ने कुराको 
जानकारी िनवेदकलाई िदन ु िबदा िदने 
अिधकारीको कानूनी दािय�व हो । कानूनले यो 
दािय�व िबदा िदने वा निदने अिधकारीलाई नै 
तोकेको छ । तर, सो दािय�व स�बि�धत िबदा 
िदन ेअिधकारील ेपालन गरकेो भने देिखएन । 
माग गरकेो िबदा अ�वीकृत भएको जानकारी नै 
नपाएको अव�थामा िबदा �वीकृत भएकै होला 
भनी िनवेदकले गराइ रहकेो उपचारलाई 
िनर�तरता िदनु �वभािवककै ह��छ । य�तो 
अव�थामा िनवेदक गै�हािजर रहकेो भनी 
सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�य �यायोिचत 
ह�दैँन । 

२९३ 

31.  

९३४८ 
 

संयु� 
 

लेनदेन 

गंगा�साद म�डल 
िव�� 

यमुना�साद म�डल 

 िलखतमा ऋणीलाई ऋणको रकम बुझाउन 
भाखा िदएकामा सो अविधस�म धनीले 
ऋणीलाई रकम नमा�ने वाचा गरकेोस�म हो । 
तर सो अविधिभ� धनीलाई रकमको 
आव�यकता प� यो भने आ�नो रकम मा�नै 
नह�ने भनी �ितबि�धत गन� र �यसरी मागेमा 
थैली भुस ह�नेकुरा गनु� �यायोिचत नह�ने ।  

३०१ 

32.  

९३४९ 
 

संयु� 
लागुऔषध 

नेपाल सरकार 
िव�� 

ओङ्गने लामासमेत 

 �ितवादीलाई पटकमा सजाय गन� �य�तो 
अपराध भई अदालतबाट सजाय पाइसकेको 
ह�नपन� अिनवाय� सत�को रहकेो देिख�छ । एकै 
�यि�उपर फरक वारदातमा एकै अदालतमा 

३०६ 
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फरकफरक अिभयोग दायर भई एकैिदन 
फैसला भएको अव�थामा कुन वारदातको 
अिभयोगमा पटक कायम गन� हो भ�न े कुरा 
कानूनले �प� गन� सकेको पिन पाइँदैन भन े
सबै वारदातको कसुरमा सजाय थप गरी 
सजाय गन� पिन िम�ने देिखँदैन । 

33.  

९३५० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

कोमल काक� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कोही कसैलाई कानूनको िवपरीत आफूले 
ग�ररहकेो काम काय�वाहीलाई असर पान� गरी 
आिथ�क दािय�व थुपारकेा र �यसबाट 
िनवेदकलाई �ती पु�न गएमा सरकार र 
आ�नाबीचको कारोवारबाट करारीय 
दािय�वको अव�था िसज�ना भएको ख�डमा 
�य�को उिचत उपचार मा�ने छु�ै �यव�था ह�न 
स�छ तर �रट �े�बाट आिथ�क दािय�वको 
िवषयमा िववेचना गरी सुिवधा िदने वा निदने 
गरी आदेश गन� िम�ने नह�ने । 

३१४ 

34.  

९३५१ 
 

संयु� 
 

अंश चलन 

दुगा�देवी साह तेली 
िव�� 

तपे�र साह 

 प�रवारका कोही सद�य सबल र कोही दुब�ल 
ह�न ु सामा�य कुरा हो । प�रवारका सगोलका 
सद�यम�ये कसैको पैतृक स�पि� ह�दैमा या 
नह�दैँमा वा कोही सबल र कोही दुब�ल ह�दैँमा 
सगोलका प�रवारका सद�य एकै घर प�रवारमा 
रही बसेको अव�थामा आज�न भएको 
स�पि�मा प�रवारका कुनै सद�यको मा� हक 
ह��छ भनी अथ� गनु� कदापी �यायोिचत ह�न 
स�ैन । प�रवारका कुनै सद�यको पैतृक 
स�पि� नह�ँदैमा सगोलमा आिज�त स�पि�मा 
अंश भाग ला�न स�ैन भनी अथ� गन� निम�न े। 

३२१ 

35.  

९३५२ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

जोखबहादुर िव.क. 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सामािजक�पमा ला�छना सही नौ मिहनास�म 
अवैध गभ�लाई आ�नो पेटमा राखी जीिवत 
ब�चा ज�माउने आमाको िवरोधका बावजुद 
घरबार िब�ने बहानामा ब�चा मान� काय�मा 
संल�न यी �ितवादीलाई ऐन अनुसार 
तोिकएको सजायमा कमी वा छुट िदनु 
िव�मान द�ड नीितको समेत �ितकूल ह�न े
देिखन े। 

३२६ 
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36.  

९३५३ 
 

संयु� 
 

िजउनी ज�गामा 
हक कायम 

मानबहादुर िव�कमा� 
िव�� 

पदमबहादुर िव�कमा� 

 अंश र अपुताली फरकफरक �योजनका लािग 
�यवि�थत सा�पि�क अिधकार भएको ह�दँा 
पिहल े अंश िलएको आधारमा अपुतालीको २ 
नं. अनुसार सबै हकवालाले समान�पमा �ा� 
गन� स�ने अपुताली हकबाट अंिशयारको 
�पमा रहकेा कुनैपिन हकवालालाई बि�चत 
गन� िम�न ेनदेिखन े। 

३३६ 

37.  

९३५४ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

मुरारी धमलासमेत 

 �ितवादीकै मनसाययु� जानाजानको 
reckless and willful उ�साहटले ��तुत 
वारदात िनमा�णमा �मुख भूिमका खेलेको ह�दँा 
उ� काय�को दािय�वबाट �ितवादीलाई 
उ�मुि� िदँदा अपराधीलाई सजाय गन� 
फौजदारी �यायशा�को उ�े�य परािजत 
ह�नेह�दँा मृतकको जीवनलीला समा� गन� 
कुरामा िनणा�यक भूिमका िनवा�ह गन� 
�ितवादीलाई उ�मुि� (clean chit) िदने 
कुरालाई फौ�दारी �यायले �वीकार गन� 
नस�ने भएबाट �ितवादीको मनसाययु� 
reckless fault र मृतकको मृ�युको प�रणाम 
result बीचको स�ब�ध connection 
�थािपत गरकेो अव�थामा उ� chain of 
causation लाई कुनै intervening acts or 
events ले भङ्ग गरकेो नदेिखने । 

३४२ 

38.  

९३५५ 
 

संयु� 
 

लेनदेन 

भुला मुिखया 
िव�� 

िव�दे�र यादव 

 कपाली तमसुकका धनी र रािजनामा 
िलखतका धनी (ख�रदकता�) फरकफरक �यि� 
रहकेो अव�थामा दुवै िलखतको अ�तरस�ब�ध 
रहकेो छ भनी िव�ास गन� सिकने अव�था 
नह�दँा अलगअलग�पमा तयार भएको कपाली 
तमसुक र रािजनामा िलखतको आ-आ�नै 
अि�त�वलाई एकअका�सँग जोडेर कुनै �माण 
तथा काननूी आधारिवहीन अव�थामा 
ितनीह�को �वत�� अि�त�वमािथ �भाव पन� 
गरी समािहत गन� निम�ने अव�थामा कानूनी 
मा�यता �ा� िलखतबमोिजमको दािय�वलाई 
�ितवादीले िबना आधार इ�कार गन� स�न े
अव�था नआउन े। 

३६० 
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39.  

९३५६ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

शेखरकुमार थापा 
मगर 

 मुलुक� ऐन, द�ड सजायको महलको ८ नं. ले 
एकै जनाले धेरै पटक सव��वसिहत ज�मकैद 
वा अ� कुनै सजाय ह�न े खत गरकेो भएपिन 
कुनै खतमा सव��वसिहत ज�मकैद र 
ज�मकैदम�ये ठूलो सजाय भएपिछ अ� सानो 
सजाय ह�न े खत खािपदैन भ�ने कानूनी 
�यव�था भएबाट सु�ले दावीको �यान मान� 
उ�ोगसमेतको कसुर �ितवादीले गरकेो कायम 
गरी �ितवादीलाई ठूलो खत �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) न.ं बमोिजम सव��वसिहत 
ज�मकैद गन� गरी गरकेो फैसलालाई अ�यथा 
भ�न निम�ने । 

३६६ 

असार 

40.  

९३५७ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा 
लालबहादुर ब�नेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 ब�क तथा िव�ीय सं�थाले �याजदर 
िनधा�रण स�ब�धमा रा�� ब�कल े समय 
समयमा जारी गन� िनद�शनको प�रपालना 
गनु�को साथसाथै �ाहकह�को आिथ�क 
हकिहतलाई समेत म�यनजर रा�नुपद�छ । 
�य�तै ऋण स�झौताप�मा उ�लेख गरकेो 
�याजदरलाई वृि� गनु�पन� भएमा 
स�बि�धत �ाहकसँग छलफल गरी 
�ाहकको सहमित िलन े प�रपाटीको 
िवकास गनु� सै�ाि�तक र �यावहा�रक दुवै 
�ि�कोणले उपयु� ह��छ । �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तअनुसार कसैको कुनै 
िनण�यबाट असर पन� प�लाई िनण�य गनु� 
अिघ आ�नो िवचार �य� गन� मौका वा 
अवसर िदनुपन� ह�न आउन े। 

३७३ 

41.  

९३५८ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

शरदराज िव�समेत 
िव�� 

सामा�य �शासन 
म��ालय, 

िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

 राज�ासाद सेवा खारजे गन�, तर 
कम�चारीह�लाई िनजामती सेवाको अङ्ग 
बनाउने घोषणा गनु�ले सो समूहका 
कम�चारीलाई िनजामती सेवामा 
हािद�कतापूव�क गा�ने उ� घोषणाको 
उ�े�य रहेको देिखने । 

३८४ 
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 कानूनको �ि�मा समानता र कानूनको 
समान संर�णको ��याभूितका लािग 
�यु� ग�रएका उ�पि�, वैचा�रक आ�था 
ज�ता श�दह�ले कुनै पिन नाग�रक�ित 
रा�य पूवा��ही ह�ँदैन, सरकार स�चालनमा 
जे ज�तो राजनीितक समीकरण कायम 
रह े पिन �यसको असर र �भाव जनता 
(जुनसुकै आ�था र िव�ास रा�न)े ल े
पाउने सेवा, सुिवधा र संर�णमा पद�न 
भनी आ��त तु�याएका छन् । यही कुरा 
�रट िनवेदकह�का हकमा पिन लागू ह�ने । 

42.  

९३५९ 
 

पूण� 
 

अंशचलन 

इ�लाम िमयाँसमेत 
िव�� 

मह�मद किलम 
िमयाँसमेत 

 सगोलमा रहकेो वा अंश ब�डा नभएको 
भए सगोलका अंिशयारम�ये कसैका 
नाउँमा रहकेो भएपिन कानूनतः बराबर 
ब�डा ला�दछ । अंिशयारबाट छु��नेलाई 
पुनः अंिशयाराह�बीचमा उसको ग�ती 
ह�न स�दैन । अलग भएका अंिशयारको 
भाग पुनः सगोलको स�पि�बाट छुट्याउने 
हो र कुनै एक अंिशयारलाई िदने हो भने 
दोहोरो अंश भाग ला�न जाने । 

४०४ 

43.  

९३६० 
 

संयु� 
 

��ाचार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

सुधीर �े� 

 ��ाचारज�य कसुर �थािपत ह�नको लािग 
�ितवादीले आफू वा अ� कुनै �यि�लाई 
गैरकानूनी लाभ पु� याएको भ�न े कुरा 
��य�, साथ�क र िन�या�मक �माणबाट 
शङ्कारिहत तवरले पुि� भएको ह�नुपन� ।  

 �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को 
कानूनी �यव�थाअनुसार फौजदारी 
कसुरस�ब�धमा अिभयोजन प�ले 
�ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई 
शङ्कारिहत तवरले पुि� गनु�पद�छ । 
अिभयोजन प�ल े लगाएको आरोप पुि� 
गन� �ममा शङ्काको कुनै गु�जाइस रहनु 
ह�दैँन । शङ्काको गु�जाइस उ�प�न 
भएमा �यसको फाइदा अिभयु�ले पाउने । 

४१४ 
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44. 

९३६१ 

 

संयु� 

 

गोली हानी 

ग�डा घाइते 

पारकेो 

नेपाल सरकार 

िव�� 

रामबहादुर 

बलसमेत 

 अपराधको �कृित, कसुरदारको संल�नता, 

कसुरको गा�भीय�तालगायतका कसुरसँग 

स�बि�धत िविभ�न स�दभ�ह�लाई िवचारै 

नगरी कसुरमा संल�न कुनै पिन 

अिभयु�लाई याि��क�पमा �यूनतम ् वा 

अिधकतम ्सजाय गन� भ�ने िवधाियकाको 

मनसाय होइन । िवधाियकाले िनि�त 

सजायको मा�ा उ�लेख नगरी धेर ै

�कारका कसुरमा �यूनतम ् र अिधकतम ्

सजायको मा�ा तोिकिदएको अव�थामा 

तोिकएको सीमािभ� रही सजाय िनधा�रण 

गन� �विववेक�य अिधकार मु�ा हेन� 

अिधकारी वा अदालतलाई �दान गरकेाले 

अिभयु�को कसुरको मा�ासँग िम�ने गरी 

िनण�यकता�ले िववेकस�मत सजायको 

मा�ा िनधा�रण गनु�पन� । 

४२० 

45.  

९३६२ 

 

संयु� 

 

ब�डा मुचु�का 

बदर 

सुरसितया 

धनुकाइन 

िव�� 

रामलखन महतो 

धानकुसमेत 

 एकपटक आफूल े �वीकार गरी �यसबाट 

फाइदा िलई सकेपिछ सोही िवषयमा 

य�तो होइन भनी दाबी िलन िवब�धनको 

िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । अंश मु�ाको 

िमलाप�बाट पूव� ब�डा मुचु�कामा 

उि�लिखत ज�गा नै आ�नो भाग शाि�त 

िलई िक�ाकाट गरी दा.खा.दता� 

नामसारीसमेतका काय� पूरा ग�रसकेको 

अव�थामा पूव� ब�डा मुचु�कालाई मा�दैन� 

भ�न �माण ऐन, २०३१ के दफा ३४ ल े

िवब�धन ला�न े ह�दँा एकपटक �वीकार 

ग�रसकेको िवषयमा पुनः अ�वीकार गरी 

दाबी गन� िम�न ेनदेिखने ।  

४२८ 
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46.  

९३६३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

भरतबहादुर 
काक�समेत 

िव�� 
भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात 

�यव�था म��ालय, 
िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 सडक सीमािभ� जुनसुकै �कारले जो 
कसैल े िनमा�ण गरकेो वा भोग गरकेो 
कारणबाट �य�तो ज�गामा कसैको 
कानूनी हक िसज�ना ह�न नस�न े। 

 सडक िवभागबाट स�बि�धत 
िनकायह�मा प�ाचारसमेत भइसकेको 
अव�थामा सो मापद�डको �ितकूल ह�ने 
गरी घर पखा�ल िनमा�ण गन� पाइँदैन । 
स�बि�धत िनकायबाट न�सा पास नै 
भएको भए पिन सडक सीमा िमची 
बनाइएको �थायी अ�थायी टहरा बनाउने 
�य�तो गैरकानूनी काय�ले कानूनी हक 
�वतः �थािपत भएको मा�न निम�ने ह�दँा 
सरकारले �य�तो गैरकानूनी संरचना कुनै 
पिन समयमा हटाउन स�न े नै ह�दँा 
कानूनबमोिजम मुआ�जा पाउनु पन� भ�न 
नह�ने । 

४३८ 

47.  

९३६४ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

अिधव�ा राजीव 
िस�हा राजु 

िव�� 
पशुपित �े� 
िवकास कोष, 

गौशला, 
काठमाड�समेत 

 कुनैपिन भ�ल ेभि�को अिभ�य� गरकेो 
अनुभूित नै गन� नस�ने गरी पूजा 
साम�ीह� नै बािह�रन पन� अव�था ठीक 
ह�दैँन भने पूजा साम�ीह� चढाउन ेनाममा 
मूित� र सो रहकेो �े�उपर नै �य वा �ास 
ह�नेगरी नकारा�मक असर पन� िदन पिन 
मनािसब ह�दैँन । तसथ� स�बि�धत िनकाय 
एवम ् �यि�ह�बाट स�तुिलत ढङ्गले 
पूजा �यव�थापन गनु�पन� ह�न आउन े। 

४४३ 

48. 

९३६५ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

देवे�� नेपाली 

 आधार र कारण बेगर नै रा�यले िलएको 
द�ड नीितकै िवपरीत ह�ने गरी अ.ब.१८८ 
नं. बमोिजम सजाय घटाउँदै जाने 
�वृि�ले न त पीिडतको भावनामा पु�न 
गएको चोटलाई कम गन� नै म�त गछ� न त 
द�डहीनताको ि�थितमा कमी �याउनमा 
नै म�त गछ� । य�तो िवषयमा �यायकता� 
सधै ँहोिसयार रहन ज�री ह�ने ।  

४५० 
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49.  

९३६६ 
 

संयु� 
 

गैरकानूनी�पमा 
स�पि� आज�न 
गरी ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

वीर�े�कुमार 
िसंहसमेत 

 आय र �ययको िहसाब गदा� िविभ�न 
घरायसी �यवहार, स�पि�को �यि�गत 
लेखा जोखा रा�नुपन� दािय�वयु� 
�यव�था सु�देिख नै नरहेको ज�ता 
कारक त�वह�लाई िबस�र िनरपे��पले 
आय �ययको िनधा�रण गनु� �यायोिचत 
मा�न नसिकने ह�दँा कितपय अव�थामा 
�यायोिचत अनुमानको आधारमा आय 
�यय िनधा�रण गनु�पदा� आय र �ययको 
फरक रकमले मा� रा��सेवक 
�ितवादीको उ�च जीवन�तरलाई 
िनधा�रण गन� नसिकने । 

 कितपय य�ता �ोतह� ह��छन् जसबाट 
�यावहा�रक�पमा आ�दानी त भएको 
ह��छ तर कागज �माण ह�दैँनन् । कागज 
�माणको अभावमा यो यो शीष�कबाट 
यित यित आय भयो भनी िन�कष� 
िनका�न किठनाई ह�ने ह�ँदा कितपय 
आयका �ोत एवम ् खच�को रकम �याियक 
अनुमानबाट पिन यिकन गनु�पन� । 

४५७ 

50.  

९३६७ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

�वज धामी 
िव�� 

िज�ला �हरी 
काया�लय, 

क�चनपुरसमेत 

 रा�यको िनकायसँग स�बि�धत 
अिधकारीह�को कत��य नाग�रकको िजउ 
�यानको संर�ण गनु�पन� ह�न आउँछ, 
तसथ� जो र�क उही भ�क िकमाथ� ब�न 
स�दैन । कुनै �यि� िकन मा�रयो �यसको 
अनुस�धान गन� तथा खोजिवन गन� 
दािय�व रा�यको हो र िबना कारण 
िनह�था मािनसको ह�या ह��छ भने 
�यसलाई प�ा लगाई, द�ड िदने कत��य 
पिन रा�यको ह��छ । जुन �यि� मा�र�छ 
�य�तो मृतकका �वजनको वैध अपे�ा 
भनेको दोषीलाई कानूनबमोिजम कारवाही 
भई सजाय भोगेको हने� रह�छ । �यो 
अपे�ाको प�रपूित� गन� दािय�व पिन रा�य 
र �यसिभ�को �हरी, सरकारी विकल 
ज�ता अङ्गबाट ह�नुपन� । 

४९८ 
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51.  

९३६८ 
 

संयु� 
 

करारबमोिजम 
ग�रपाउँ 

�िदपराज पा�डे 
िव�� 

कम�ल�मी 
कंशाकार 

 �ाकृितक, कानूनी कारणले, करार गन� 
प�ह�को काबुबािहरको प�र�थितबाट  
करारको सत� पूरा ह�न नस�ने भएको 
अव�थामा Frustration को िस�ा�त 
लाग ूह�ने ।  

 Frustration को िस�ा�तअनुसार करार 
पूरा गन� कानूनी प�रवत�न भई करार नै 
गैरकानूनी भएमा, करारको िवषयव�तु न� 
भएमा, करार गन� �यि�को मृ�यु भएको 
प�र�थित वा घटनुपन� खास घटना 
नघटेको अव�था भएमा मा� करारको 
पालना गन� प� बा�य नह�ने ।  

५१० 

52.  

९३६९ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

मो.अिजज खाँ 
िव�� 

िज�ला �हरी 
काया�लय, 

सला�हीसमेत 

 सामा�यतया नेपाली नाग�रकल े आ�नो 
मौिलक हक र सा�पि�क हक जीवनको 
उ�राध�मा मा� भोग गन� नभई कितपय 
मौिलक हक ज�मेदेिख नै तथा बािलग 
भएपिछ अझ सि�य भई उपभोग गन� 
गरकेो पाइने ।  

 फैसला काया��वयनको कुरामा िनिव�वाद 
शङ्कारिहत �माणको मापद�ड �हण 
गन� नसिकने ह�दँा काया��वयनकता�बाट 
��तुत स�तोषजनक �माणलाई ख�डन 
ह�ने गरी �ित �माण पु� याउने भार 
(reverse burden of proof) 
िनवेदकउपर रहने ।  

५२४ 

53.  

९३७० 
 

संयु� 
 

�ितषेध / 
उ��ेषण / 
परमादेश 

ल�मी 
इ�टरकि�टने�टल 

�ा.िल.समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 आिथ�क ��ताव एउटा मा� खोिलने 
भ�दैमा �यो खोिलएको आिथ�क ��ताव 
नेपाल सरकारले �वीकार गनु� नै पछ� भ�ने 
होइन, अिपत ु स�झौता ह�दँा िनजी 
लगानीस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १४ 
ले खोिलनु पन� भनी उ�लेख गरकेा 
कुराह�मा सव�साधारणको िहतमा नभए 
सरकारले स�झौता गन� इ�कार गन� पिन 
स�छ । �ित�पधा� ह�ँदा अ�ततः कोही 

५२९ 
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कोही एक जना त ह�न पु�छ नै �ित�पधा� 
ह�दैँ अ�तमा एक जना र�ो भ�दैमा उसले 
जे ��ताव गछ� �यसलाई �वीकान� सरकार 
बा�य ह��छ भ�न निम�ने । 

54.  

९३७१ 
 

संयु� 
 

िनण�य दता� बदर 
दता� हक कायम 

�काश पा�ड े
िव�� 

बुि�माया �े�समेत 

 कुनैपिन ज�गास�ब�धी मु�ाको िववादमा 
हकदैया, हद�याद र हकको �ोतको 
िववेचना ह�न ज�री ह��छ । आयकर 
अदालतको काय�बाट कुनै ज�गामा कसको 
हक पुगेको छ छैन भनी ह�ेरन े काय� ह�न 
नस�ने । 

 आ�नो हक कायम भएको ज�गा हो र 
�य�तो ज�गा अ� कसैले दता� गराएको 
रहछे भने ज�गा पजनीका १७ नं. समेतको 
आधारमा दूिषत दता� भएका िमितल े ६ 
मिहनािभ� नालेस गनु�पन� । 

५४१ 

55.  

९३७२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

रिवना थापा भुजेल 
िव�� 

पुनरावेदन 
अदालत, 

पोखरासमेत 

 साधारण �े�ािधकारको अवल�बन गन� 
िसलिसलामा भएका �ुिटलाई स�याउन 
कानूनबमोिजमको माग� नभएमा वा 
कानूनल े अव�� गरमेा �यसलाई 
असाधारण अिधकारको दुहाई मा�दै कोही 
अदालतमा शरण पद�छ भने अदालतले 
शरणको मरण गद�न । �य�ता ��य� 
�ुिटपूण� काय� गन�बाट रो�न, भइसकेका 
काय� बदर गरी हक अिधकारको 
सुिनि�तताको लािग उपयु� आदेश जारी 
गन� असाधारण अिधकार �े� यस 
अदालतलाई संिवधानले नै िदएको पाइने ।  

५४७ 

56.  

९३७३ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

शोभाच�� िम� 
िव�� 

�वा��य तथा 
जनसङ्�या 
म��ालय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

 �वा��य सेवा ज�तो संवेदनशील र 
अ�याव�यक�य सेवाअ�तग�तको कम�चारी 
भएको देिख�छ । िनवेदक कम�चारीले 
सरकारले खटाएको काया�लयमा गई 
�वा��य सेवा �दान गनु�पन�मा स�वा 
भएको क�रब तीन मिहनास�ममा पिन 
बरबुझारथ नगरी �वा��य सेवा ज�तो 
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अ�याव�यक सेवामा आलटाल गरी 
स�वा भएको काया�लयमा नगई आ�नो 
कत��य पूरा नगन� तर स�वा भएको क�रब 
तीन मिहनापिछ केवल प� बुझेको 
िमितलाई आधार िलई �रट िनवेदनको 
मा�यमबाट अिधकारको मा� खोजी गनु� 
�यायसङ्गत ह�ने नदेिखने । 

57.  

९३७४ 
 

संयु� 
 

��ाचार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िवनयकुमार 
गामीसमेत 

 काया�लयका पदािधकारीले जब मन 
ला�यो जसरी मन ला�यो काम गन� होइन । 
काया�लयमा ह�ने कामकारवाही एउटा 
प�ित र �चलनमा आधा�रत ह��छ । 
��येक कामको काया�लयमा अिभलेख 
रहने ।  

 कुनै योजनाको कामको काया�लय आफँैले 
अनुगमन र िनरी�ण गन� स�ैन भ�ने 
देिख�छ भने �य�तो आयोजना स�चालन 
गन� नह�ने कुरामा काया�लय �मुख लगायत 
सबै सचेत रहनुपछ� । तर योजना �वीकृत 
गरपेिछ �यसलाई ऐन िनयमबमोिजम 
स�प�न गराउनका लािग िज�मेवार 
कम�चारीह�ले आ�नो दािय�वलाई 
इमानदारीपूव�क िनव�हन गनु�पन� ।  

५५९ 

58.  

९३७५ 
 

संयु� 
 

मोही बेदखली 

स�तराम अहीर 
िव�� 

गंगाराम अहीर 

 �ितवादी ��यथ�ल े मोही बेदखली गरकेो 
�प� देिखएको अव�थामा वादी दाबी पु�न 
नस�ने गरी भएको सु� भूिमसुधार 
काया�लय, बाँकेको िमित २०६२।२।२९ 
को फैसला, �यसैलाई सदर गरकेो 
पुनरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित 
२०६७।१२।१६ को फैसलासमेत िमलेको 
नदेिखँदा ती दुवै फैसला उ�टी भई 
�ितवादी ��यथ�ल े मोही बेदखली गरकेो 
ह�दँा ��यथ�लाई भूिमस�ब�धी ऐन, 
२०२१ को दफा ३२ को उपदफा (१) (क) 
(ख) बमोिजम �.१०००।- ज�रवाना भई 
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ऐ. ३२(२) (क) बमोिजम वादीलाई फे�र 
भोगचलन गन� िदनु भनी िवप�ी 
ज�गाधनीका नाममा िनद�शसमेत गन� । 

साउन 

59.  

९३७६ 

 

िवशेष 

 

उ��ेषण 

िवशाल दुरासमेत 

िव�� 

सङ्घीय मािमला 

तथा �थानीय 

िवकास म��ालय, 

पु�चोकसमेत 

 �याियक िनकायले �माणको मू�याङ्कन गरी 

नाता कायमस�ब�धी िववादको िन�पण गन� 

गद�छन् । यसअ�तग�त परकेा िववादमा दाबी 

पुि� गन� वा ख�डन गन� आव�यक पन� 

�माणह� मु�ाका प�ह�ल े िनवेदकले 

िनवेदनमा उ�लेख गरेका िवशेष ऐन 

कानूनअ�तग�त स�बि�धत नाता �माणप� 

जारी गन� िनकायबाट �ा� गरी आव�यक 

परकेो ख�डमा अदालतसम� पेस गरी 

दाबीलाई पुि� वा ख�डन गन� स�दछन् । 

पितप�नी बीचको नाता कायम, बाबु छोराको 

नाता कायम इ�यािद िववािदत िवषय 

भएकामा अदालतले िविभ�न �माणह� 

सङ्कलन गररे ती िववादको िन�टारा गन� 

स�ने । 

५८९ 

60.  

९३७७ 

 

िवशेष 

 

उ��ेषण /  

परमादेश 

अिधव�ा अन�त 

काक� 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 ज�गा नापी भएर पिन स�बि�धत �यि�का 

नाम दता� ह�न नसकेका, भोग भएको तर 

बेिन�सा देिखएका �य�ता ज�गा वा�तिवक 

भोगकता�लाई �वामीकता� बनाई भूिमको 

उिचत �यव�थापन गन� औिच�य देखेर नै 

रा�यले नीितगत �यव�था गरी ज�गा दता� 

�ि�यालाई िनयिमत र िनयमन गन� खोजेको 

�य�तो अव�थामा कानून र उ� कानूनका 

आधारमा गठन भएको सिमित र 

काय�िविधसमेत बदर माग गरकेो िनवेदकको 

दाबी नै साधक नभई बाधकको �पमा देिखन 

आउने । 
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61.  

९३७८ 

 

िवशेष 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अिधव�ा 

अ�युत�साद खरले 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को 

काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत 

 मातृ ऐनले िदएको अिधकारभ�दा बढी ह�ने 

गरी कुनै िनयम बनेको भए �यो अव�थामा 

कानूनको संवैधािनकताको परी�ण र 

�याियक पुनरावलोकनको िवषय ह�न स�ने 

छु�ै िवषय हो । तर मातृ ऐनिवपरीत िनयम 

बनेको छैन भने �यो अव�थामा �याियक 

पुनरावलोकन र संवैधािनक परी�णको �� 

उठाउनु संिवधानस�मत मा�न नसिकने ।  

६०९ 

62.  

९३७९ 

 

िवशेष 

 

उ��ेषण 

अिधव�ा च��लाल 

�े�समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 ज�गा बाँडफाँड गन� �याद �यतीत ह�दैँमा मोही 

र ज�गाधनीको हैिसयत तथा हकमा कुनै 

�ितकूल असर पन� अव�था नह�दँा सोही 

कारणबाट हक गु�न गएको भ�ने अथ� गन� 

िम�ने नदेिखने ।  

६१९ 

63.  

९३८० 

 

पूण� 

 

ब�दी  

��य�ीकरण 

आरती पौडेल 

िव�� 

सुख�त िज�ला 

अदालत, 

वीर�े�नगर, 

सुख�तसमेत 

 कैदको सजाय ठहर भएको �यि�ले नाम 

ढाँटी अक�  नाम, थर र वतन देखाई 

नाग�रकताको �माणप� िलएकै आधारमा 

सजायबाट उ�मुि� नपाउने तथा िनद�ष 

�यि�ले सजाय भो�नु नपन� अव�थाको 

सुिनि�तताको लािग �यि�को यिकन गन� 

फैसला काया��वयनका स�दभ�मा 

सनाखतलगायतका आव�यक कागज तयार 

पान� काय� अ�यथा नभई अ�याव�यक ह�ने ।  

६२९ 

64.  

९३८१ 

 

संयु� 

 

अपहरण 

नेपाल सरकार 

िव�� 

मुरारी भुजेल 

 सजायमा त�लो र मािथ�लो हद रा�नु 

भनेको अपराध गदा�को अव�था, प�रि�थित 

र �ितवादीको कसुरमा संल�नता 

आिदसमेतको आधारमा �यायकता�ल े

आफूमा िनहीत �विववेक�य अिधकारको 

�योग�ारा �ितवादीलाई सजायको िनधा�रण 

गन�कै लािग भएको ह��छ । कानूनमा �यव�था 

भएअनुसार यी �ितवादीलाई सजाय 

तोिकएको देिखँदा �यसलाई अ�यथा मा�न 

निम�ने । 

६४३ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

25 

65.  

९३८२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिनता 
कंसाकारसमेत 

िव�� 
पुनरावेदन अदालत, 

पाटनसमेत 

 आफूसम� परकेो अंश मु�ाको िफरादमा 
उ�लेख भएको िमितमा वा �ितउ�र परपेिछ 
सोमा उ�लेख भएको िमित वा अ�य कुनै 
िमितमा मानो छु��एको िमित कायम गनु�पन� 
हो सो कुरा िज�ला अदालतल ेत�य, �माण, 
कानून र �यायका िस�ा�त एवम ् �याियक 
�चलनसमेतको आधारमा सो िमित कायम 
गन� हो । िज�ला अदालतबाट सोबमोिजमको 
कुनै िमित नै कायम नभएको वा नगरकेो 
अव�थामा िफरादमा उ�लखे भएको कुनै 
श�दावली वा �यहोरालाई स�याउन ेिवषयको 
िनवेदनबाट स�याउन िम�ने वा निम�ने 
भ�नेस�मको आदेश गनु�पन�मा मानो छु��एको 
िमित नै कायम गन� गरी पुनरावेदन 
अदालतबाट भएको आदेशबाट िज�ला 
अदालतल ेसोस�ब�धमा गन� िनण�य �भािवत 
ह�न स�ने । 

६५२ 

66.  

९३८३ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

अिधव�ा सुिनल 
र�जन िसंह 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 नेपालको अिवभा�यता जोगाउन एवम ् 
यसको अख�डतामािथ कुनै ��समेत 
उपि�थत ह�न निदन देशका स�पूण� 
जनतालाई समानताको अिधकारको 
��याभूित एवम ् अवसर �दान गन� सचे� 
रहनुपन�को साथसाथै सीमा�तीकृत 
समुदाय�ित सकारा�मक िवभेद (Positive 
discrimination) गनु�पन�समेतको अवसर 
धारा १३(३) को �ितब�धा�मक �यव�था 
(Proviso) अनुसार आव�यकता 
भएबमोिजम गनु�पन� ह�नाले संिवधानको धारा 
१५४ लाई म�यनजर राखी िनवेदन 
मागअनुसार मधेसी समुदायको सश��करण 
गन� र रा�यबाट समानताको हकितर उ�मुख 
गराउन �यास गनु� र आव�यकताअनुसारको 
आयोग एवम ् कानूनसमेत बनाउनु भनी 
नेपाल सरकारलगायतका िवप�ीह�को 
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 

६६२ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

26 

67.  

९३८४ 
 

संयु� 
 

करारीय 
दािय�वबाट मु� 

गरी �ितपूित� 
िदलाई पाउँ 

उ�वोल अनुप लामा 
िव�� 

िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, 

तनह� ँ

 करारनामाले प�ह�को बीचमा दािय�वसमेत 
िसज�ना गद�छ, जुन दािय�व प�ह�ल े
अिनवाय��पमा पालना गनु�पन� ह��छ । 
करारनामाको सत� पालना नगरेको कारणले 
कुनै प�लाई �ित पु�न गएमा सोको पूित� गन� 
दािय�व सो सत� उ�लङ्घन गन� प�को  
ह��छ । सामा�यतः करारको सत� उ�लङ्घन 
गन� प�ले दािय�व वा �ितपूित� नगरसे�म 
उपचारको बहानामा अदालतमा �वेश गन� 
पाउने अव�था नह�ने । 

६६९ 

68.  

९३८५ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

सुभाष रायसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 अिनि�त र संिद�ध कुरालाई प�रि�थितज�य 
�माणको जामा पिहराउनु �माणस�ब�धी 
कानूनी िस�ा�त र �याियक मा�यताको 
उपहास गनु�ह�नेछ । �ितवादीह� िव�� 
��य� �माण छँदैछैन । मानु�पन� कारण पिन 
शङ्कारिहत िकिसमबाट आउन सकेको   
छैन । फौजदारी कसुरमा �ितवादी िव��को 
अिभयोगदाबी ठोस, िनिव�वाद र शङ्कारिहत 
�माणबाट �मािणत गनु�पन� ।  

६७४ 

69.  

९३८६ 
 

संयु� 
 

�यान मान� उ�ोग 

नेपाल सरकार 
िव�� 

च�� नाथ 

 �यान मान� उ�ोगको अपराध ठहर ह�नका 
लािग �ितवादील े पीिडतलाई मान� मानसाय 
राखी सोहीबमोिजमको काय� गरेको �मािणत 
ह�नुपछ� र �य�तो काय�को प�रणाम�व�प 
पीिडतको कुनै कारणबस �यानस�म ब�न 
गएको अव�था �प��पमा �थािपत ह�नुपछ� । 
�यान बचेको कारण ते�ो प�को उपि�थित 
ह�नु नह�नुले अपराध घट्दाको 
प�रि�थितअनु�प केही िन�कष�मा पु�न 
सिजलो ह��छ, तर �यही एउटा कारणबाट 
मा� �यान मान� मानसाय िथयो िक िथएन 
भनी भ�न सिकने अव�था ह��छ नै भ�न 
िम�दैन । ते�ो प�को उपि�थित भ�दा पिन 
�यान मान� मनसाय ह�नु �यानमान� उ�ोगको 
अपराधमा आव�यक त�वको �पमा रहने । 

६९१ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

27 

70.  

९३८७ 
 

संयु� 
 

�ववासी घरज�गा 
दता� 

जगतबहादुर गु�ङ 
िव�� 

मालपोत काया�लय, 
लमजङु, मुकाम 

व�शीशहर, 
लमजुङसमेत 

 ज�गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा 
६(५) बमोिजम नापी गो�ाराले 
कानूनबमोिजम बु�नुपन� �माण बुझी 
तोिकएको सिमितमा पेस गरी दता� गन� 
िसफा�रस / िनण�य गरेको कुरालाई मालपोत 
काया�लयले पुनः छानिबन गरी मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७(१) अनुसार तोिकएको 
सिमितमा राखी नापी गो�ाराको िनण�य 
प�रवत�न गन� पाउने अिधकार मालपोत 
काया�लयलाई मालपोत ऐनको उ� दफाल े
कानूनी अिधकार िदएको देिखँदैन । मालपोत 
काया�लयल े पिछ�लो िनण�य गदा� कानूनको 
अि�तयारी देखाई िमित २०४२।१।५ मा ६ 
नं. नापी गो�ारा लमजुङबाट भएको 
िनण�यलाई बदर गन� सकेको नपाइएको ह�दँा 
मालपोत काया�लयले गरकेो िनण�य कानूनको 
अि�तयारीिभ� रही भए गरकेो देिखन 
नआउने । 

७०१ 

71.  

९३८८ 
 

संयु� 
 

लेनेदेन 

िदलपकुमार 
साहसमेत 

िव�� 
िव�ाकर�साद साह 

 कानूनमा �प� भएका कुरामा अदालतल े
अनुमान गरी रिज��ेसन गन� अड्डामा 
तोिकएको अिधकारीसँग पेस भई सनाखत 
ग�रसिकएको तर पा�रत ह�न नपाएको 
ि�थितमा मा� कपाली सरहको अिधकार 
वादी साह�मा सृजना ह��छ भनी �या�या र 
िव�ेषण गरी �याियक िन�कष�मा पु�न 
मनािसब ह�ने नदेिखने ।  

७०९ 

72.  

९३८९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

केशवमान अमा�य 
िव�� 

नेपाल िव�ुत 
�ािधकरण, के��ीय 

काया�लय, 
काठमाड�समेत 

 िवदेशी पुँजी आकिष�त गन�को लािग िविभ�न 
कर छुटदेिख मुनाफाको रा�ो �ितशत 
िवदेशी मु�ामा लान सिकने ज�ता सुिवधा 
िदने कुरा आम �चलन भैसकेको छ । िव� 
�यापार सङ्गठनको सद�यता िलइसकेको 
नेपालले �यस�ितको �ितब�ता पूरा गन�  
पछ� । जित नेपाल आ�मिनभ�र ह��छ उित 
�वदेशी पुँजीको िवकास ह��छ र उि� 
राि��यता बिलयो ह��छ । रा��को 
पछौटेपनमा राि��यता िवकिसत ह�न   

७१८ 
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स�दैन । भोका नाङ्गा र िवप�नह� सँधै 
पराधीन रह�छन् । नेपालको आ�नै �ोत 
साधनले न�याउने तर दाताले �दान गरेको 
सहायताअनुसार आयोजना स�प�न गन� 
कुरामा स�म सीिमत रहकेो ��तुत 
आयोजनाबाट रा��िहत संव��न नै ह�ने 
देिख�छ । ऋणको रा�ो सहयोग होस् भ�ने 
दातृ देशको चाहनालाई अ�यथा भ�नै 
निम�ने ।  

73.  

९३९० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध / 

अिधकारपृ�छा 

अिधव�ा 
ओम�काश अया�ल 

िव�� 
रा��पितको 

काया�लय, िसतल 
िनवास, 

काठमाड�समेत 

 जाँचबुझ आयोगको िनण�य वा �ितवेदनको 
िवषयले ��य�तः कसैको हक हैिसयतमा 
असर पाद�न । जाँचबुझ आयोग �वयम ्ल े
��य��पमा कसैलाई दोषी ठहर गन� 
स�दैन, कुनै अपराधको आरोप वा अिभयोग 
लािग �याियक �ि�याबाट पुि� र �मािणत 
ह�नु पद�छ । सो �ितवेदन हालस�म 
साव�जिनकसमेत भएको छैन । 
औपचा�रक�पमा साव�जिनक नै नभएको 
जाँचबुझ आयोगको �ितवेदनको ठहरलाई नै 
�यि�को �याती र च�र�सँग तुलना गन� 
निम�ने ।  

७३३ 

भदौ 

74.  

९३९१ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

धम��� िसंह 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 अदालतले कुनै पिन ऐन वा िनयम जिहले 
पिन वैध र अिधकार�े�िभ� रही िनमा�ण 
ग�रएको छ, संिवधानस�मत रहकेो छ 
भ�ने अनुमान गन� ह�नाले कुनै ऐन वा 
िनयम बािझएको छ भनी दाबी गन� प�ल े
दाबी गरअेनुसारको कानूनी �यव�था के 
कसरी संिवधानसँग बािझएको हो भ�ने 
कुरा �मािणत गरी अदालतलाई िव�ास 
िदलाउन स�नुपन� ।  

७५९ 

75.  

९३९२ 
 

पूण� 
जालसाजी 

खैतुन तेसा 
िव�� 

तेतरी िमयाइनीसमेत 

 एउटै िलखत िव�� दुई िवषयमा छु�ाछु�ै 
मु�ा गन� पाउने गरी कानूनल े दुई बाटो 
�दान गरकेामा कुनै एक वा दुवै बाटो 
रो�ने अिधकार वादीको ह��छ । ��तुत 

७६५ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

29 

मु�ाको िववािदत िलखतका आधारमा 
वादील े देवानीतफ�  िलखत बदर र 
फौजदारीतफ�  जालसाजी मु�ा िलई 
आएको देिखयो । यसरी दुई िवषयमा 
नालेस परकेो अव�थामा अदालतले 
िनण�य गदा� मु�ामा भएको त�य, 
उपचारको �कृित, हानी नो�सानीको 
प�रपूरण ह�न स�ने नस�ने अव�था र 
दुईम�ये मूलभूत उपचार के ह�न स�छ 
ज�ता यावत ् कुरामा �ि� पु� याई िनण�य 
गनु� �यायोिचत ह�ने ।  

76.  

९३९३ 
 

संयु� 
 

जबज��ती करणी 

धनराज खड्का 
िव�� 

नेपाल सरका 

 मौकामा गरकेो सािबती बयानलाई अ�य 
�माणबाट समिथ�त भएको त�यगत 
अव�था िमिसल संल�न �माणह�बाट 
�प��पमा पुि� भएको अव�थामा 
अदालतको इ�कारी बयानबाटमा� 
�ितवादी बेकसुर रहकेो मा�न नह�न े। 

७७२ 

77.  

९३९४ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

धनबहादुर नाथ 
िव�� 

नेपार सरकार 

 पुनरावेदकल े पुनरावेदन प�मा िजिकर 
िलएज�तो त�यको एक�कारको 
सािबतीमा� नभै कसुरको स�ब�धमा पूण� 
सािबती न� भएको र िनजको सो सािबती 
अ�य �वत�� �माणह�बाट समिथ�त 
भएको अव�थामा केवल पुनरावेदनमा 
िलएको िजिकर कै आधारमा मा� िनद�ष 
रहछेन् भनी मा�न िम�ने नदेिखने ।  

७७९ 

78.  

९३९५ 
 

संयु� 
 

अंश नामसारी 

जोगे�� अिहरसमेत 
िव�� 

रवडी अिहरनीसमेत 

 प�नील े पितबाट अंश पाउन �य�तो 
मिहला पितको स�यमा रहेको ह�नुपन� र 
छोरा छोरीले िपताबाट अंश पाउनका 
लािग िनज आ�नो आमाबाबुबाट ज�मेको 
जैिवक स�तान ह�नुपन� वा कानूनबमोिजम 
धम�पु� वा धम�पु�ी राखेको ह�नुपद�छ । 
सोबाहके अ�य अव�थाका कुनै �यि�ले 
प�नी र छोरा छोरीको �पमा अंशमा दाबी 
गन� स�ने अव�था रहदैँन । िविधवत् 

७८५ 
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पितप�नी नरहकेो अव�था र जैिवक 
स�तान नदेिखएको अव�थामा �य�ता 
�यि�लाई अदालतले अंश िदलाउनु 
कानूनिवपरीत ह�न जाने । 

79.  

९३९६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

रामलखन यादव 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहल,   

काठमाड�समेत 

 व�तुतः लेनदेन मु�ाको स�ब�धमा पेस 
भएको कपाली तमसुकमा उ�लेख भएको 
ऋणीको वतनमा नै �याद जारी गरी 
तामेल ह�नुपद�छ । सो वतनभ�दा फरक 
वतनमा �याद तामेल ग�रएको अव�थामा 
�य�तो तामेलीलाई रीतपूव�क तामेल 
भएको भ�न निम�ने । 

७९५ 

80.  

९३९७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

बस�त रायमाझी 
िव�� 

मि��प�रषद् , 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
काठमाड�समेत 

 काम गरी खाईपाई आएको तलब, 
भ�ालगायतका सुिवधा िफता� िदनुपन� 
भ�नु �यायसङ्गत ह�दैँन । िनजामती 
िकताबखाना वा आफू काय�रत 
काया�लयमा जानकारी निदई वा आफूलाई 
अवकाश िमित थाहा ह�दँाह�ँदै बढी अविध 
जानाजान सेवा गरकेो अव�थामा 
बदिनयतपूव�क वा छल गरी सेवा गरकेो 
देिखए पृथक अव�था ह�नस�छ । पर�तु 
��तुत िववादमा िनवेदकले आफू 
अवकाश ह�ने िमित स�ब�धमा कुनै 
�कारको छलकपट गरकेो वा 
बिद् नयतपूव�क गलत मनसाय िलई बढी 
अविध सेवा गरी तलब भ�ा सुिवधा �ा� 
गरकेो भ�ने देिखन नआउने । 

८०२ 

81.  

९३९८ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

धनबहादुर राईसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 आ�मर�ाको लािग चािहनेभ�दा बढी बल 
�योग ह�नुह�दैँन । �ितवादीबाट भएको बल 
�हारको मा�ाले िनजको िनयत वा 
मनसाय के क�तो छ भ�ने इङ्िगत गद�छ । 
मृतक बलहीन रहकेो ि�थितमा समेत 
�ितवादीले टाउको अनुहार, घाँटी ज�ता 
संवेदनशील अङ्गमा खुकुरी �हार गरी 
मृतकलाई िनयतवश मारेको �मािणत ह�दँा 
�ितवादीको पुनरावेदन िजिकरसँग 
सहमत ह�न नसिकने । 

८१३ 
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82.  

९३९९ 
 

संयु� 
 

जबज��ती करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

सेतु भ�ने साबुि�न 
िमया 

 फौजदारी कसुरमा संल�न ह�ने कसुरदारले 
एउटै �यि�उपर एकै बखत िविभ�न 
�कारका कसुर गरकेो ख�डमा सो 
�ितवादीउपर एउटै वारदातबाट सृिजत 
प�रणामलाई िलएर कसुरअनुसारको 
सजाय माग गरी एउटै मु�ा चलाउन स�ने 
भए पिन ��तुत वारदात फरक फरक 
िमितमा भै फरक फरक नाबािलकाउपर 
जबज��ती करणी भएको भनी �वयम ्
अिभयोजन गन� िनकायले अिभयोग 
दाबीमा माग गरकेो देिखँदा अलग 
अलग�पमा अिभयोजन गरी मु�ा दायर 
गनु�पन�मा सो नगरी एउटै वारदात ज�तो 
�पमा बुझी अिभयोग प� दायर भएको 
देिखएको र य�तो संवेदनशील िवषयमा 
अिभयोजनको िज�मेवारी िनव�हन गन� 
िनकायको �पमा रहकेो 
महा�यायािधव�ाको काया�लयले 
मातहतका काया�लयलाई थप िनद�शन 
िदई अिभयोजनको िवषयलाई थप 
�भावकारी बनाउनुपन� ह�दँा अब आइ�दा 
य�तो �कारको �ुिट ह�न निदन र 
अिभयोजनको �भावका�रतामा जोड िदन 
तालुक काया�लयले िवशेष �यान िदनु भनी 
महा�यायािधव�ाको काया�लयका नाउँमा 
�यानाकष�ण गराउने ।  

८२७ 

83.  

९४०० 
 

संयु� 
 

लागु औषध सेतो 
हरेोइन 

ओबुनमी माइकल 
ओजोर 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िवदेशी नाग�रकका हकमा भाषागत 
किठनाइका कारण ह�न स�ने किठनाइले 
�याियक �ि�यालाई नै कमजोर गराउन 
स�ने ह��छ । �याियक �ि�यािभ� �याउन 
य�ता िवदेशी नाग�रकलाई प�ाउ गदा�, 
अिभयोजन गदा� तथा िनज िव�� भएको 
जुनसुकै �याियक कारवाहीमा िनजलाई 
सोधपुछ, िनजको बयान तथा 
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िनजउपरको �याियक दािय�व वहन 
गराउनसमेतका लािग िनजले बु�न स�ने 
दोभाषेसमेतको �यव�था गन� अनुस�धान 
िनकाय अिभयोजनको िनकाय एवम ् यस 
अदालत र मातहतका सबै अदालतह�मा 
यथास�भव �ितवादीले बु�न वा बो�न 
स�ने भाषा जा�ने �यि�ह�को सूची 
तयार पारी िनयिमत वा पटके जुन�पमा 
�यव�था गन� �यावहा�रक र स�भव ह��छ 
सोही�पमा आव�यकताअनुसार सेवा 
िलने र सेवा उपल�ध गराउन ेनीितगत र 
काय�गत�पमा िनि�त �यव�था अिवल�ब 
गराउनु, भाषागत एवम ् भाषा जा�ने 
�यि�को सेवा िलनुपन� �थानको �े�गत 
आधारमा दोभाषेह�को सूची तयार गरी 
रा�ने �यव�था गनु�, दोभाषेको सेवा िलने 
गदा� �य�तो दोभाषे छनौट गन�, सेवा िलए 
बापतको शु�क वा पा�र�िमक िदने 
�यव�था, दोभाषेको जवाफदेिहताको 
अित�र� दोभाषेको सेवालाई िनयिमत 
बनाउन आव�यक िनद�िशकासिहतको 
�यव�था गनु� र त�कालको लािग कि�तमा 
अङ्�ेजी िवषयमा �नातक उ�ीण� गरकेो 
दोभाषेसमेत िनयु� गन� जो चािहने 
आव�यक �ब�ध गनु� भनी �हरी �धान 
काया�लय, महा�यायािधव�ाको काया�लय 
एवम ् यस अदालतका रिज��ारको नाउँमा 
िनद�शनसमेत जारी ह�ने । 

84. 

९४०१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िवराद� बडुसमेत 
िव�� 

सु�तली धामीसमेत 

 �रट अिधकार�े�अ�तग�त यसै 
अदालतबाट एकपटक आदेश भई सो 
आदेश अि�तम भएर रिहरहकेो अव�थामा 
हालस�म �य�तो आदेशलाई चुनौती िदई 
अक� �रट िनवेदन िदन पाउने हक 
�वीकार ग�रएको छैन र �य�तो पर�परा 
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�थािपत भएको अव�था नह�दँा अि�तम 
तहको �याियक िनकायबाट िनण�य भै सो 
िनण�य अिभलेखको �पमा रहकेो 
अव�थामा सोही िवषयलाई उही 
िनकायको समान तहको इजलासबाट 
�य�तो िनण�य बदर गन� स�ने अव�था 
पिन नरहने ।  

85.  

९४०२ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण 

केशव दुवाडी 

िव�� 

�म अदालत, 

अनामनगर, 

काठमाड�समेत 

 अमूक क�पनी वा �ित�ानको नाफा 

िनधा�रण गदा� क�पनी वा �ित�ानले �ा� 

गरकेो समि�गत नाफा �यसमा पिन खास 

गरी राज�व ितनु�पन� रकम र पँुजीगत 

आयलाई मािनने भएपिन लगानीका 

क�पनीह�मा यसको �योग ह�न स�दैन । 

क�पनीको चालु आिथ�क वष�को 

अव�थाबाट यसलाई अलग-अलग गन� 

पिन निम�ने ।  

८५६ 

86.  

९४०३ 

 

संयु� 

 

��ाचार 

नेपाल सरकार 

िव�� 

िदलीपकुमार म�ल 

ठकुरी 

 िव�ालयको स�पि�को सुर�ा गनु� सबैको 

िज�मेवारी हो भ�दैमा कसैको 

िज�मेवारीमा नपन� गरी अथ� गनु� 

युि�सङ्गत ह�ँदैन । दािय�व सबैको 

आआ�नो ह��छ । आरोप को कसलाई 

लगाउने हो भ�ने िवषय आरोपप� 

��तुतकता�को ह��छ तर िनण�यको रोहमा 

अ�को पिन स�पि�को रेखदेख गन� 

िज�मेवारी छ भ�दैमा आरोिपत 

�यि�उपर लागेको कसुरको गा�भीय�मा 

कमीचािह ँ आउँदैन । �धाना�यापक 

िव�ालयको �शासक�य �मुख भई 

िनजको िज�मेवारीमा छोिडएको िवषयमा 

आ�नो िज�माको होइन भ�न निम�न े। 

८७१ 
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87.  

९४०४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

राम�साद सापकोटा 
िव�� 

िव�ालय िश�क 
िकताबखाना, 
छाउनीमाग�, 

काठमाड�समेत 

 ऐन र िनयममा भएको कुनै पिन 
�यव�थाह� िनरपे� नभई सापे��पमा 
�योग भएका ह��छन् । समयमै पूव� 
जानकारी नगराई अवकाश निदई िनर�तर 
काममा लगाई सेवा िलई रहकेो 
िव�ालयले सेवा गरबेापत िनजलाई 
उपल�ध गराएको तलब भ�ा िफता� गनु� 
वा क�ा गनु� भ�ने िनण�य काम गर ेबापत 
उिचत �याला पाउने भ�ने �मस�ब�धी 
िविधशा�ीय अवधारणाको िवपरीतसमेत 
ह�ने देिखने । 

८८२ 

88.  

९४०५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

नवराज चापागाई ं
िव�� 

नेपाल सरकार 

 एउटै िनण�यउपर असाधारण अिधकार 
�े� र साधारण अिधकार �े�बाट मु�ा 
परकेो छ भने साधारण अिधकार �े� नै 
आकिष�त ह�न आउने । 

८९० 

89.  

९४०६ 
 

संयु� 
 

स�पि� 
शु�ीकरण 

माधवकुमार भगत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 अपहरण, ��ाचार, आतङ्कवाद, 
राज�वको छली आिद गैरकानूनी काय�बाट 
आिज�त स�पि� भूिमगत �पमा पुनः 
�य�तै गैरकानूनी काय�मा लगानी ह�ने र 
शु�ीकरण गन� च�ह� चिलरहने ह�दँा 
पुनः �यो गैरकानूनी काय�बाट आिज�त 
स�पि� आपरािधक काय�मा �योग नहोस् 
आपरािधक काय� रोिकयोस् भनी 
िनवारणा�मक �यव�था (Preventive 
Measures) को �योजनाथ� स�पि� 
शु�ीकरण ऐन आएको हो । स�पि� 
शु�ीकरण आफँैमा स�ब� कसुर 
(Predicate offence) होइन अिपतु मूल 
कसुरको सह उ�पादन (By Product) 
को �पमा सह अपराध (Secondary 
Offence) हो । मूल कसुरलाई लुकाई 
िछपाई �यसबाट आिज�त स�पि�लाई 
लुकाउन शु�ीकरण ग�रएको कसुर यस 
ऐनअ�तग�त पन�  । 

९०० 
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90.  

९४०७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

खुसवुकुमारी 
�यारसमेत 

िव�� 
पुनरावेदन अदालत, 

जनकपुरसमेत 

 नाबालकको वा�तिवक संर�क भनेका 
आमा र बाबु नै ह�न् । बाबु आमा छँदा छँदै 
कुनै खास कारणबाहके नाबालकह�को 
संर�क अ� ह�न स�ने अव�था ह�दैँन । 
एउटै प�रवारक� आमाले �यवहार गरी मु�ा 
हार िजत भएपिछ स�पि� जान ला�यो 
भनी बाबुले िनवेदन गरी आ�नो भाग 
छुट्याई िलई सकेप�ात् पुनः 
नाबालकह�को बाबु आमा छँदा छँदै 
मावली हजुरबुवाल े नाित नाितनीको 
हकमा िनवेदन गन� र बाबु आमाको 
िलिखतजवाफसमेतको �यहोरा हदेा� पिन 
�रट िनवेदकलाई सघाउ पु�न े खालको 
देिखएको अव�थामा �थम �ि� मै िनवेदक 
सफा हात िलई आएको देिखन नआउने । 

९१० 

91.  

९४०८ 
 

संयु� 
 

लेनदेन 

शा�तबहादुर शाही 
(खड्गे) 
िव�� 

भाजुर�न 
महज�नसमेत  

 िलखत परी�णमा द�ता हािसल गरकेा 
िवशेष�ह�को राय �याय स�पादनको 
सहजताको लािग भएको त�यमा िववाद 
छैन । िलखत परी�ण वै�ािनक काय� हो । 
वै�ािनक त�रकाले िववािदत िलखतको 
परी�ण ह�ने ह�ँदा िवशेष�को राय िव�ास 
नगन� मनािसब आधार र कारण 
भएमाबाहके िनजले �य� गरेको रायलाई 
अ�वीकार गन� निम�ने । 

९१४ 

92.  

९४०९ 
 

संयु� 
 

दता� फोड गरी 
दता� ग�रपाउँ 

िबजु� महतो 
िव�� 

बेचन महतो 

 अपुतालीको िववादलाई संयु� दता�ले 
टुङ्� याई सकेको छ । संयु� दता�भ�दा 
पिहलेको अपुताली हक िह�साको 
कुरालाई फेरी �युँताउनका लािग 
िवब�धन, समप�ण, �यवहार तथा 
कारोबारको िनि�तता (certainty of 
transactions), असल िनयत, सदाचार 
र नैितकता सबै कुराले �ितवादीलाई 
छेकेको छ । ती छेकबारह� िनरथ�क ह�ने 
गरी अपुतालीको महल लगायतका 

९२३ 
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कानूनल े �ितवादीलाई म�त गरेको र 
�ितवादीले ती कानूनको आधार िलन 
सकेको देिखँदैन । उ�टो यसमा 
अपुतालीको महलको २० नं. को 
हद�यादको छेकबारसमेत ला�न े अव�था 
रहने । 

93.  

९४१० 
 

संयु� 
 

उ��षेण 

शोभाच�� िम� 
िव�� 

�वा��य तथा 
जनसङ्�या 
म��ालय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

 कानून�ारा तोिकएको िनकाय वा 
पदािधकारीलाई भएको स�वा गन� 
अिधकार त�लो िनकायलाई भएकामा 
मािथ�लो िनकायले �योग गन� निम�ने 
भनी �या�या गन� निम�ने ।  

९२८ 

असोज 

94.  

९४११ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

यादव�साद 
थपिलया 
िव�� 

मि��प�रषद् , 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 िनजामती सेवालाई क�तो बनाउने, यसको 
संगठना�मक �व�प क�तो ह�ने, 
पदसोपानको संरचना कुन �कारको रा�ने, 
िनजामती कम�चारीको िनयु��, बढुवा र 
बखा�सीका मापद�ड के क�तो आधारबाट 
िनधा�रण गन�, सेवाका शत� र सुिवधाह� के 
क�तो �दान गन� भ�ने िवषयह� कम�चारी 
�शासनको �े�मा िवकिसत मा�यता, 
िस�ा�त र �चलनलाई �यान िदई देशको 
अव�था र आव�यकताअनु�प रा�यले 
अि�तयार गन� नीितमा भर पन� िवषय भएको 
ह�दँा �याियक�पमा �यव�थापन ह�ने िवषय 
मा�न निम�ने । 

९३५ 

95.  

९४१२ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

माधवकुमार 
ब�नेतसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 िव�ुत◌ ् �वयम◌म्ा �ाकृितक �ोत साधन 
नभई �ाकृितक �ोत पानीको मा�यमबाट 
उ�पािदत व�तु ह�दँा िव�ुत उ�पादन र 
�यसको �यव�थापन पिन रा�य वा रा�य र 
अ�तरा�ि��य अ�तर सरकारी संगठनबीच 
भएको स�झौता नभई नेपाल सरकार र िनजी 
क�पनीह�बीच िनि�त अविधस�मको लािग 
स�झौता भएको र उ� स�झौतामा �ाकृितक 

९४२ 
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�ोतको बाँडफाँड नगरी �ाकृितक �ोतबाट 
व�तु उ�पादन गन� र �यसको �यव�थापन 
गन� लािगएको ह�दँा नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १५६(२) 
बमोिजमको �ि�या अवल�बन गनु� नपन� ह�ँदा 
�य�तो िवषयमा करार वा स�झौताको 
मा�यमबाट िव�ुतको उ�पादन, �सारण, 
िवतरण र अ�य �यव�था गन� स�ने गरी 
िव�ुत ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा 
जल�ोत ऐन, २०४९ को दफा १२ ले नेपाल 
सरकारलाई अिधकार �दान गरकेो उ� 
�यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १५६(२) तथा (३) सँग 
बाँिझएको नदेिखएकाले बदर ग�ररहन नपन� । 

96.  

९४१३ 

 

पूण� 

 

उ��ेषण /  

परमादेश 

हरगोिव�द लुइटेल 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 स�बि�धत ऐनमा पदाविधको �� �यव�था 

भएको, तर िनयुि� िद◌दँा िनयुि�कता�ले  

पदाविध उ�लेख नगरकेो वा घटी पदाविध 

उ�लेख गरकेो वा बढीमा भ�ने श�द �योग 

गरी सो पदाविधलाई घटबढ गराउने गरी 

िनण�य गरकेो देिखए �य�तो िनण�यलाई 

कानूनसङ्गत भ�न िम�ने ह�◌दैँन । कानूनले 

खास पदाविध तोिकएको अव�थामा सो 

िकटानी तोिकएको पदाविधस�म िनजले काम 

काज गन� पाउने नै ह�न आउने ।  

९६२ 

97.  

९४१४ 

 

संयु� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

नरिसंह राणासमेत 

िव�� 

नेपाल रा�यका 

महा�यायािधव�ा, 

महा�यायािधव�ाको 

काया�लयसमेत 

 िनवेदकह� उपर परकेो पिहलो उजुरीमा 

अनुस�धानको �ममा �रट िनवेदकह�लाई 

कानूनबमोिजम बयान गराई �माण 

सङ्कलन गन�◌सेमेतका काम स�प�न 

भएको अव�थामा कसुरदार नदेिखएको 

आधारमा एकपटक िनवेदकह�लाई मु�ा नै 

नचलाउने भनी िनण�य ग�रसकेपिछ पुनः 

सोही अिभयोगमा मु�ा चलाउने भनी गरेको 

िनण�य कानूनतः िम�ने नदेिखने ।  

९७० 
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98.  

९४१५ 
 

संयु� 
 

गैरकानूनी 
स�पि� आज�न 
गरी ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

अ�युतकृ�ण 
खरलेसमेत 

 आरोपप�मा उ�लेख भएअनुसारको 
�ितवादीका िज�मामा रहकेो कुल 
स�पि�भ�दा �ितवादीको वैधािनक 
आ�दानीको �ोत बढी नै रहकेो देिखएको 
उि�लिखत ि�थितमा अनुमानका भरमा 
�ितवादीलाई कसुरदार कायम गन� र 
सजायको भागीदार बनाउनु कानूनको 
मनसायिवपरीत ह�ने । 

९८० 

99.  

९४१६ 
 

संयु� 
 

जालसाजी 

िसमा दमैसमेत 
िव�� 

�ेमबहादुर दमैसमेत 

 �यवहार चलाउनलाई घर ज�गा िब�� 
गन�देिख बाहकेको उ� उपाय नभएको 
अव�थामा घर ज�गा िब�� गरेको काय�लाई 
मा� जालसाजी ग� यो भ�न िम�दैन । 
जालसाजी ह�नलाई �य�तो काय� गन� 
�यि�को बदिनयत एवम ् सो िकिसमको 
आचरण देिखनु पन� ।  

१०७३ 

100. 

९४१७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

क�पना कुमारी कण� 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
जनकपुरसमेत 

 �वा�नी छोराह� सँगसँगै रहकेो अव�थामा 
घरको मु�यको हैिसयतले गरकेो 
�यवहार�ित िनजको �थम िज�मेवारी ह�ने 
भए पिन �य�तो �यवहारमा ऋण खा◌दँा 
सँगै ब�नेले िज�मेवारी िलनै नपन� भ�ने 
ह�◌दैँन । एकासगोलको प�रवारमा िलएको 
ऋण पिन सगोलक◌ ैस�पि�बाट ितन�◌पुन� 
कुरामा िववाद ह�न नस�ने । 

१०७९ 

101. 

९४१८ 
 

संयु� 
 

�यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�ेम शाही 

 वारदातमा पीिडतको शरीरमा भएको घाउ 
चोटको अव�था सामा�य �कृितको देिखन 
आएको र सो कुरालाई �ितवादीका सा�ीले 
अदालतमा गरेको बकप� र जाहरेवाला 
�वयलंे अदालतमा आई झगडास�म भएको 
भनी िदएको िनवेदन �यहोराबाट समिथ�त 
गरकेो देिखदँा ��तुत वारदात �यान मान� 
उ�ोगको �ेणीअ�तग�त पन� नदेिखई 
कुटिपटस�म भएको पुि� ह�न आउने । 

१०८५ 
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102. 

९४१९ 
 

संयु� 
 

मोही नामसारी 

िव�णु�साद �वगिमखा 
िव�� 

िसताराम प�कासमेत 

 मोहीको मृ�युप�ात् मोहीले कमाई आएको 
ज�गाको मोहीयानी हक �ा� गन�को लािग 
िनजपिछ िनजको पित, प�नी, छोरा, छोरी, 
आमा, बाबु, धम�पु�, धम�पु�ी, छोरा बुहारी, 
नाती, नाितनी बुहारी, दाजुभाइ वा 
िददीबिहनीह� म�ये जो मोहीसँगै 
एकासगोलमै रह े बसेक◌ा छन �य�त◌ो 
�यि�लाई ज�गाधनीले मोहीको �पमा 
प�याउन स�ने र सोही �यि�ले नै मोहील े
कमाई आएको ज�गाको मोिहयानी हक �ा� 
गन� कुरामा दुिवधा नदेिखने । 

१०९१ 

103. 

९४२० 
 

संयु� 
 

हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार 
िव�� 

सोनुकुमार िसंहसमेत 

 हातहितयार बोकेर िहड्ँने अपराध देशभर 
फैिलएको अव�थामा अदालतले हलुका 
�पमा िलएको भ� ने ज�ता आ�मगत तक� ह� 
पुनरावेदनमा िलएको स�दभ�मा िवचार गदा� 
�याय स�पादन कानूनबमोिजम कानूनले 
तोकेको �कृयाअनु�प कानूनी 
िस�ा�तह�को प�ृभूिममा ग�र�छ । फगत 
कुरै कुराको संवदेनिसलताको आधारमा 
िनण�य नह�ने । 

१०९८ 

104. 

९४२१ 
 

संयु� 
 

 उ��ेषण /  
परमादेश 

िसताराम दाहाल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 टोकन �णालीबाट काम कारवाही गदा� 
काया�लयका कम�चारीलाई काय� स�पादन गन� 
सरल ह�न जाने तथा सेवा�ाहीलाई सेवा 
िलनसमेत सरल ह�न जाने देिखँदा टोकन 
�णालीलाई समेत अ�यथा भ�न सिकने 
ि�थित देिखँदैन । िनवेदकले म��ालयको 
िनण�यले लेखापढी �यवसायीको कुन पेसा 
गन� अिधकार कसरी हनन् ह�न गयो �प� 
खुलाएकोसमेत नदेिखने । 

११०६ 

105. 

९४२२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

राजे�� यादव 
िव�� 

मालपोत काया�लय, 
महो�रीसमेत 

 सरकारी कागज िकत� गरी िनवेदकले आफूल े
गरकेो अपराध लुकाउनको लािग यस 
अदालतको असाधारण अिधकार�े� �हण 
गरी अदालत �वेश गरकेो देिखँदा िनवेदक 
�याय �ा� गन� असल िनयतका साथ 
अदालत �वेश गरकेो नदेिखने । 

१११२ 
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106. 

९४२३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

नारायण�साद 
सापकोटा 

िव�� 
मानिनय िश�ा 
म��ी, िश�ा 
म��ालय, 

केशरमहलसमेत 

 कुनै काम कारवाहीमा सबैको िच� बु�नै पछ� 
भ�ने होइन । �यो स�भव ह�दैँन । 
कामकारवाहीमा िनि�तता र कानूनको 
स�मान ह�नै पछ� । यसमा सिह�णुताको 
अपे�ा ग�र�छ । िव�ालयको नाम 
प�रवत�नस�ब�धी िनण�य फेनु� पन� कारण 
मूलतः असिह�णुताको �ोतक हो । सो 
िनण�यबाट िवप�ीह�लाई मका� पन� गरी 
आकाश खसेको छैन । तर िनवेदकबाट रकम 
ज�मा भएको छ । �यसको सावाँ �याज 
िव�ालयले नै हालस�म उपभोग गरेको 
अव�था छ । सहमितको मूल आधार रकम 
िदने िलने काय� स�प�न भएको छ । 
नामाकरण गन�स�ब�धी कानूनको रीत पुगेको 
अव�थामा िनवेदकले पिन कानूनको संर�ण 
पाउनु पन� ह�न आउने । 

११२० 

107. 

९४२४ 
 

संयु� 
 

िनण�य दता� बदर 
हक कायमसमेत 

भूपालदास �े� 
िव�� 

देवे���साद �े� 

 �माणको �पमा ��तुत भएको म�जुरनामा 
िलखतका स�ब�धमा नै प�ले जालसाजीको 
�� खडा गरकेो अव�थामा सो िवषयलाई 
टुङ्गोमा नपु� याई मु�ाको फैसला गनु� 
कानूनसङ्गत ह�ने देिखँदैन । 

११२९ 

108. 

९४२५ 
 

संयु� 
 

�यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�यागराय 
यादवसमेत 

 ते�ो त�वको अ��यािसत ह�त�ेपल े गदा� 
�यान मान� काय� गन�मा अिभयु�ले कुनै 
कसुर नराखेपिन �यो प�रणाम िन�लन 
पाएको   ह�दैँन । �यान मान� उ�ोगको 
अपराधको स�ब�धमा पिन �यान मान� 
अपराध ज�तै शङ्का िवहीन त�रकाले 
�भािवत ह�न स�ने �मािणक �ाचुय�ताको 
अव�था िव�मान ह�नुपन� । �यान मान� उ�ोग 
अपराधका िनमा�णक त�वह�ले एकाितर 
�यानमाराको अपराध र अक�तफ�  कुटिपटको 
कसुरसँगको िभ� नता �� ट पाइ�छ । 
�यानमाराको अपराधमा पिन �यान मान� 
मनसाय (Means rea) र सो मनसायको 
साकारीकरण गन� काय� (Actus rea)  

११३३ 
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समान�पले िव�मान ह��छ । तर �यान मान� 
उ�ोगको अपराधको िनमा�णको ते�ो त�वको 
अ��यािसत अपझ�ट उपि�थित िव�मान 
नह�ने ह�दँा �यानमाराको अपराधबाट िभ� न   
बनाउने । 

काि�क 

109. 

९४२६ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

लालकुमारी 
पोखरलेसमेत 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 ि�भुवन िव�िव�ालय सभाले िमित 
२०६९।१२।२३ को िनण�यानुसार आ�ना 
आङ्िगक �या�पसह�मा ह�ने �वत�� 
िव�ाथ� युिनयनको िनवा�चनमा ��य� र 
समानुपाितक �णालीबाट ह�ने गरी ि�.िव. 
संगठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, 
२०५० मा संशोधन गरकेो र सो संशोधन 
�वत�� िव�ाथ� युिनयनको िनवा�चनमा 
समानुपाितक �ितिनिध�व होस् भ�ने 
उ�े�यले ग�रएको हो भ�न े ि�भुवन 
िव�िव�ालय सभा क�ित�पुरको िलिखत 
जवाफ रहकेो स�दभ�मा हदेा� रा�यले आ�ना 
नाग�रकको हरके �े�मा समान पह�चँ होस् 
भनी �थानीय एवम ् राि��य �तरका हरेक 
िनवा�चनलाई अझ बढी समावशेी बनाउने 
नीितअनु�प नेपालको अ�त�रम संिवधानमा 
नै समानुपाितक िनवा�चन �णालीलाई 
सै�ाि�तक�पमा अवल�बन ग�रसकेको छ । 
सोही संवैधािनक दािय�व पूरा गन� रा�यका 
िनकायको �पमा रहेको ि�भुवन 
िव�िव�ालयको उ� ि�.िव. सभाल े सो 
िनण�य गरकेो देिखन े। 

११४५ 

110. 

९४२७ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, 

कमलपोखरी 
िव�� 

िशवकुमार ब�नेत 

 कुनै दुई मु�ाह� त�यगत�पमा केही मा�मा 
समानता देिखएको भ�ने आधारमा मा� ती 
मु�ाह�को स�पूण� िवषयव�तु एकै �कृित र 
अव�थाका ह�न् भ�न िम�ने ह�दैँन । मूलतः दुवै 
�रट िनवेदनमा िनवेदकह�लाई िनजामती 
सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२७ 
बमोिजम लोक सेवा आयोगल े गरकेो 

११५२ 
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िनण�यउपर ��तुत �रट िनवेदन परकेो 
त�यगत अव�था भए पिन यस अदालतबाट 
लोक सेवा आयोगसमेतको नाममा आदेश 
गदा� मु�य�पमा िलइएका आधारलाई नहरेी 
दुवै �रट िनवेदनमा उपि�थत भएको िन�पण 
गनु�पन� िवषयव�तु एक समान रहकेो मा�न 
निम�ने ह�दँा यस अदालतबाट िमित 
२०६५।९।११ मा पुनरावलोकन गरी हने� 
�दान ग�रएको िन�सासँग यो इजलास 
सहमत ह�न नस�ने । 

111. 

९४२८ 
 

संयु� 
 

करारको यथावत् 
प�रपालना 
ग�रपाउँ 

पृ�वी�साद रोका 
िव�� 

िवनोद मोहन आचाय� 

 करारको वैधािनकता कायम रहकेो 
अव�थामा करारका कुनै प�ले गन� लागेको 
कुनै काम कारवाही वा �यवहारबाट 
करारबमोिजमको दािय�व पूरा गन� नसिकने 
अव�था उ�प�न ह�न गएमा करारबमोिजमको 
काय� सुचा� �पले स�चालन गन�का लािग 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोिजम 
पुनरावेदन अदालतल े अ�त�रम �कृितको 
आदेश जारी गरी सो करारलाई यथावत ्
प�रपालन गराउन आदेश जारी गन�   स�ने । 

११६३ 

112. 

९४२९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
िनषेधा�ा 

जीवनकुमार राई 
िव�� 

रानु �े�ीसमेत 

 कुनै दुई प�बीच भएको करारनामाबमोिजम 
एक प�ले अक� प�लाई बहन गनु�पन� 
दािय�व करारीय दािय�व हो । करारीय 
दािय�वको अव�था रहसे�म थुना वा कैदमा 
रा�न निम�ने अ�तरा�ि��य नाग�रक तथा 
राजनीितक अिधकारस�ब�धी अिभसि�ध” 
१९६६ को अवधारणा हो । तर �य�तो 
करारीय दािय�व स�बि�धत करारको प�ल े
पालना नगरकेाले पालना गराइपाउँ भनी 
अिधकार�े� रहकेो अदालतमा मु�ा दायर 
गरी भएको फैसलाबमोिजम कुनै प�ले अक� 
प�लाई ितनु� बुझाउनुपन� दािय�व करारीय 
दािय�व नभई कानूनी दािय�व ह��छ । 
करारीय दािय�व अदालतको फैसलाबाट 
कानूनी दािय�वमा �पा�तरण भएपिछ 
�य�तो कानूनी दािय�व स�बि�धत प�ले 
पूरा गनु�पन� । 

११६६ 
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113. 

९४३० 

 

संयु� 

 

आयकर 

आ�त�रक राज� 

काया�लय, 

िवराटनगर 

िव�� 

पशुपित ट्युब िम�स 

�ा.िल. 

 बोनसबापत छुट् याएको रकम सो आिथ�क वष� 

समा� भएपिछ क�पनीको लखेा परी�ण 

भएप�ात ् क�पनीको आयबाट िवतरण 

गनु�पन� रकम हो । क�पनीको दािय�वमा रहने 

धारा पानी, िबजुली, ब�कको �याज 

इ�यािदबापत ितनु�पन� रकम सोही आिथ�क 

वष� खच� ह�ने रकम भए पिन बोनसबापतको 

रकम चालु आिथ�क वष�मा छुट् याई आगामी 

वष�मा िवतरण ग�रने रकम हो । आगामी 

वष�मा पिन बोनसबापत छुट् याएको रकम 

िवतरण नग�रएको अव�थामा सो रकम 

क�पनीको खुद आयमा गणना ह��छ र 

करयो�य ह�न जा�छ ।  

११७२ 

114. 

९४३१ 

 

संयु� 

 

जबज��ती 

करणी 

मानबहादुर काक� 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 आफँैले करणी गरकेो भनी अदालतमा 

�वत���पमा सािबत भएकालाई डा�टरले 

करणी पुि� गर े वा नगरकेो भ�ने कुरा �प� 

नगनु�को कुनै अथ�समेत रहदैँन । य�तो 

अव�थामा िनज पुनरावेदक �ितवादीलाई 

अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरेको 

सु�को फैसला सदर गरकेो पुनरावेदन 

अदालत िवराटनगरको फैसलालाई अ�यथा 

भ�न निम�न । 

११७५ 

115. 

९४३२ 

 

संयु� 

 

कत��य �यान 

गणेशबहादुर 

ब�नेतसमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादी �दीप ब�नेत पिन अ� पुनरावेदक 

�ितवादीह�सँग साथ वारदात �थलमा 

गएको अ�य �ितवादीह�ल े मृतकलाई 

कुटिपट गदा� िनज वारदात�थलमा उपि�थत 

रही केही नगरी हरेी बसेको ि�थितबाट 

वारदातको मितयार (Accessory on the 

fact) भई वारदातमा संल�न रहकेो देिखँदा 

िनजले आपरािधक दािय�वबाट उ�मुि� 

पाउने अव�था नरहने । 

११८२ 
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116. 

९४३३ 
 

संयु� 
 

गैरकानूनी�पमा 
स�पि� आज�न 
गरी ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

हरकृे�ण भगत 

 वादी नेपाल सरकारले गैरकानूनी स�पि� 
आज�न मु�ामा उि�लिखत ��ा�तको 
आधारमा सफाइ िदन निम�न े भनी 
पुनरावेदन िजिकर गरेको पाइ�छ । ��ाचार 
िनवारण ऐन, २०५९ को २०(१) को कानूनी 
�यव�थालाई हदेा� मनािसब आधार र कारण 
िवना रा��सेवकले अिम�दो र अ�वाभािवक 
जीवन�तर यापन गरमेा मा� आरोिपत कसुर 
�मािणत ह�ने �यव�था भएकाल े अिम�दो र 
अ�वाभािवक जीवन�तर झि�कने जीवन 
यापन गरमेा मा� कसुरदार ठहर ह�न स�ने 
देिखयो । सामािजक प�लाई हदेा� पिन 
�यि�को पैतृक स�पि�, सामािजक हैिसयत, 
पदीय हैिसयत लगायतका कारक त�वह� नै 
मापनको �पमा रहरे िनजको जीवन�तर 
अिम�दो, उ�च अ�वाभािवक छ भ�ने कुराको 
िन�कष�मा पु�न म�त िम�दछ । कितपय 
आयका �ोतह� �ितवादील े भनेबमोिजम 
िव�सनीय भएपिन समयको अ�तरालल े
�माण कागज नह�न स�छ । सबै कुराको 
कागज �माण �े�ता रा�नु पन� हा�ो कानूनी 
�यव�था पिन छैन । तसथ� सामािजक 
कानूनी, आिथ�क त�वह�लाई �ि�गत गदा� 
स�पि�को िबगो र आयको फरक रकम १० 
�ितशतस�म �यून ह�नुलाई अिम�दो र 
अ�वाभािवक भ�न िम�दैन । यसको 
अित�र� ��तुत मु�ामा कुनै खास काय� 
समयको वारदातको अपराध नभै अनुमानको 
आधारमा आय �ययको रकम अनुमान गरी 
अिभयोग दाबी भएकामा अनुमानको 
आधारमा कायम ग�रएको िबगोको 
आधारलाई पूण�तया वा�तिवक भएको भनी 
मा�न निम�ने । 

१२०३ 
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117. 

९४३४ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 
जबज��ती चोरी 

कालुराम भ�ने पृथी 
राईसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कसुर गदा� नाबालक रहकेामा �यसतफ�  
िवचार गरी सजाय नतोिकएको पुनरावेदन 
अदालत राजिवराजको फैसला उ�टी गरी 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा 
११(२) अनुसार �यूनतम सजाय तोिकपाउँ 
भनी �ितवादीह�को पुनरावेदन िजिकर  
रहकेो भएपिन िनजह�ले सु� अदालतमा 
�वत���पले बयान गरी लेखाएको उमेरले नै 
�ा�ता पाउने भई सु� फैसलाउपर 
पुनरावेदन गदा� छु�ै िजिकर िलई पेस 
ग�रएका थप �माणह�ले मा�यता नपाउने 
भएकाले िनजह�ले िजिकर िलएको 
नाबालकतफ� को पुनरावेदन िजिकर पु�न 
नस�ने । 

१२४२ 

118. 

९४३५ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

राम�ताप खड्का 
िव�� 

महानगरीय �हरी 
प�रसर, 

हनुमानढोका 
काठमाड� 

 अनािधकृत�पमा िविभ�न वेबसाइटह�मा 
रािखएका कोिहनुर चलिच� नरो�ने हो भने 
चलिच� िनमा�तालाई अपूरणीय �ितसमेत 
ह�न जाने देिखएकाले नेपाल िव�ुतीय 
कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ 
र ४७  तथा �ितिलिप अिधकार ऐन, २०५९ 
को दफा २५ िवपरीतको कसुरमा यस 
ऐनबमोिजम सरकारी मु�ास�ब�धी ऐन, 
२०४९ को दफा ३ बमोिजम िनवेदकको 
जाहरेी दरखा�त दता� गरी कोहीनुर 
चलिच�को अनािधकृत�पमा िविभ�न 
वेबसाइटमा अपलोड गरी �दश�न रािखएको 
काय�का स�ब�धमा जो जसले गरकेो भए 
तापिन अनुस�धान गरी कारवाहीको �ि�या 
अगािड बढाउन िनवेदकको उजुरी दता� गरी 
अनुस�धान गरी उ� आपरािधक काय� प�ा 
लगाई रो�ने काय�समेत गनु� भनी 
िवप�ीह�को नाउँमा परमादशेको आदेश 
जारी ह�ने । 

१२५० 
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119. 

९४३६ 
 

संयु� 
 

 उ��ेषण /  
परमादेश 

िदिलपबहादुर भ�ने 
ताराबहादुर 
रानामगर 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�वा��य तथा 
जनसङ्�या 
म��ालय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड� 

 कुनै पिन कम�चारी िव�� उसको आचरण 
�यवहारस�ब�धमा कारवाही गदा� बढो 
सतक� तासाथ कानून र िनयमको पालना गरी 
गनु�पन� ह��छ । िकनिक रोजगारीको अिधकार 
जीवनको अिधकारसँग जोिडएको ह��छ र 
स�बि�धत �यि�मा� होइन उससँग आि�त 
प�रवारमािथ पिन य�ता कारवाहीले �ितकूल 
�भाव पान� स�दछ । यसरी रोजगारीको 
अिधकारबाट वि�चत गन� गरी िनण�य गदा� 
स�बि�धत िनयमले तोिकिदएको िविध र 
�ि�याह�को पूण��पमा अवल�बन गरी 
गनु�पन�मा सो नगरी िनवेदकलाई िमित 
२०६६।१२।१ देिख लागू ह�ने गरी नोकरीबाट 
बखा��त गन� गरी िवप�ी अ�पतालबाट 
ग�रएको िनण�य Patan Hospital 
Personnel Policy REVISED 
P.H.B.OCT.१९९५ को �ितकूल भएको 
देिखन आउने । 

१२५७ 

120. 

९४३७ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िदनेश वलीसमेत 

 मुलुक� ऐनको �यानस�ब�धी महलको १ नं. 
मा कानुनबमोिजम बाहके कसैल े कुनै 
मािनसको �यान मान�, मान� लगाउन वा 
मान�को उ�ोग गन� ह�दैँन भ�ने �यव�था रहकेो 
छ । मुलुक� ऐनको �यानस�ब�धी महलको 
१३ नं. को देहाय (१) मा धार भएको वा 
नभएको जोिखमी हितयार गै�ले हानी रोपी 
घोची �यान मारमेा …सव��वसिहत ज�म 
कैद गनु�पछ� भ�ने �यव�था छ । देहाय (३) मा 
लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना 
हातहितयारल ेकुटी हानी रोपी घोची वा अ� 
�यान मन� गै� कुरा गरी �यान मरमेा एकै 
जनाले मा� सो काम गरी �यान मारमेा सोही 
एक जना र धेर ैजनाको ह�ल भै मारमेा यसैल े
मारकेो वा यसको चोटले मरकेो भ�ने 
�माणबाट देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस 
मु�य �यानमारा ठहछ� । �य�तालाई 
सव��वसिहत ज�म कैद गनु�पछ� । सोबाहके 
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नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

47 

अ�लाई र यसैल े मारकेो वा यसैका चोटले 
मरकेो भ�ने कुरा सो हात हितयार छाड्ने 
कसैउपर कुनै �माणबाट देिखने ठहन� 
नआएमा सबैलाई ज�म कैद गनु�पछ� भ�ने 
कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा �ितवादी 
जगत �याकुरेलले िवकाश �े�लाई धा�रलो 
हितयार च�कुले शरीरको िविभ�न ठाउँमा 
�हार गरेको कारणले िवकास �े�को मृ�यु 
भएको पुि� ह�न आएकाले िनजलाई मलुुक� 
ऐन �यानस�ब�धी महलको १३ नं. को देहाय 

(१) अनुसार सव��वसिहत ज�म कैदको 

सजाय ह�ने ।  

121. 

९४३८ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

अिधव�ा पु�पराज 
पौडेल 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत 

 िनवेदकले धरौट रा�न नसकेको भनी हािजर 
जमानी, अिभभावकको िज�मा 
लगाउनेलगायतका अ�य िवक�प ह�दँा ह�दैँ 
अि�तम िवक�पको �पमा िनजलाई थुनामा 
नै रािखएको देिखँदा उपयु�� काय� बाल 
अिधकार महासि�धको मम� अनु�पको भएको 
देिखन आएन । 

१२८५ 

122. 

९४३९ 
 

संयु� 
 

डाँका चोरी 

बिलराम कोहार 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मुलुक� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २०५ नं. 
ल े एकै मु�ाका हान� झगिडया म�य े कसैको 
पुनरावेदन परी इ�साफ जाँिचदा सजाय 
उ�टीन जाने भयो भने पुनरावेदन नगन�को 
हकमा समेत इ�साफ जाँिच िदनुपन� �यव�था 
गरकेो देिख�छ । ��तुत िववादमा वारदात नै 
डाँकाबाट रहजनी भई केही उ�टी भएको र 
सजाय पिन कम ह�ने अव�था रहकेो ह�दँा 
पुनरावेदन नगन� �कुल िमयाँको हकमा 
पुनरावेदन नगरेकै कारणले मा� पुनरावेदन 
अदालतको फैसला सदर गन� िमलेन । 

१२९२ 

123. 

९४४० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

सुनैना यादवनी 
िव�� 

ल�वती यादवसमेत 

 कुनै िवषयमा नािलस गन� त�काल बहाल 
कानूनले िकटान गरेको हद�याद गु�ी सकेको 
अव�थामा पिछ हद�यादस�ब�धी ऐन 
संशोधन भएकै कारणले मा� गु�ी सकेको 
हद�याद थािमन स�दैन । यस�कार काम भए 
गरकेो समयबाट २ वष�िभ� िफराद गरी 
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स�नुपन� हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�था 
आकिष�त ह�ने भै २०४७ सालमा भएको उ� 
काय�का स�ब�धमा २०५९।५।२७ मा 
संशोधन भई हाल बहाल रहकेो 
हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�न स�ने नदेिखने । 

124. 

९४४१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

जोगी राना था� 
िव�� 

कुव�रया रानासमेत 

 ज�गास�ब�धी िवषय कानूनी िवषय हो तर 
नाग�रकता ज�तो मािनसले ज�मका नाताले 
�ा� गन� संवैधािनक एवम ् नैसिग�क 
अिधकारको िवषयलाई ज�गा नामसारीको 
िवषयले ओझेलमा पान� स�दैन । 
कानूनबमोिजम आ�नो िपता तथा पितल े
सनाखत गरी अिधकार�ा� िनकायल े
नाग�रकता जारी गरीसकेको र पिछ 
सोस�ब�धमा उजुरीसमते छानिबन गरी 
�माण नपु�ने भिन टुङ्गो लगाइसकेपिछ पुनः 
�यही िवषयमा उजुरी सुनी नाग�रकता नै र� 
गन� गरी भएको िनण�य रा�यका कानून 
काया��वयन गन� अिधकारीह�का लािग 
शोभनीय   नदेिखने । 

१३०७ 

125. 

९४४२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

वीर�े��साद 
चौहानसमेत 

िव�� 
अजयकुमार 
चौहानसमेत 

 �करणमा िववेचना ग�रएका आधार एवम ्
कानूनी �यव�थाह�बाट बकसप� दाता र 
�ा� गन� �यि�समेतको मृ�यु भै सकेको 
अव�थामा िनजह�को दैयादारको हैिसयतल े
जनकदुलारी देवीको हक �थािपत भै सकेको 
अव�था ह�दँा कानूनबमोिजम अंश छुट् याउने 
�ममा अंश �ा� गन� �यि�म�येबाट आ�नो 
हक पुगेको स�पि�स�म शेषपिछको 
बकसप� लेिख िदएको र त�प�ात ्
शेषपिछको बकसप� पाउनेको मृ�यु भै 
िवप�ी जनकदुलारीले हक �ा� गरी मु�ा 
सकार गरी सकेको देिखँदा िववािदत 
स�पि�मा अंिसयार घटेकाल े घटेका 
अंिसयारम�येबाटै ब�डा गनु�पन� भ�ने िनवेदन 
दाबीसँग समेत सहमत नह�ने । 
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126. 

९४४३ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

रोिहतकुमार काक� 

 आफू िबरामी भै मृ�यु शै�यामा पु�दास�म 
होसमै रहकेो मृतकले समेत मृ�युको कारण 
नबताएको अव�थामा अनुमानको भरमा र 
�ितवादील े मृतक�ित गरकेा पूव� 
�यवहारलाई �यान ज�तो फौजदारी 
अपराधमा अदालत आफँैल े �माणको �ृि� 
गरी अिभयु�लाई दोषी करार गनु� 
िववेकपरक नह�नुको साथै �यायको िवपरीत 
ह�न जाने । 

१३२२ 

127. 

९४४४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

राजमान शा�य 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

बबरमहलसमेत 

 ऐनल े बेरीतपूव�क �याद तामेल 
भएकोस�ब�धमा हद�यादको �यव�था 
ग�रिदएको अव�थामा उ� २०८ नं. को 
बेवा�ता गरी �रट जारी गनु� उपयु� ह�दैँन । 
अ.ब.ं २०८ नं. एक बा�या�मक �यव�था हो । 
िनवेदकका नाममा अदालतले आ�नो 
�मताले �याएस�म �याद तामेल गन� 
खोजेको तर िनवेदकको घर�ार प�ा 
नलागेकाले िनवेदक बसेको वडा काया�लयमा 
�याद बुझाएर आ�नो दािय�वलाई 
कानूनबमोिजम पूरा गरेको काय�बाट िनवेदक 
सुनवाइको मौकाबाट वि�चत भएको भनी 
मा�न र ��तुत िववादमा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको उ�लङ्घन भएको भ�न   
निम�ने । 

१३३५ 

128. 

९४४५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

िभ�म�साद जोशी 
िव�� 
ि�भुवन 

िव�िव�ालय, 
के��ीय काया�लय, 

क�ित�पुरसमेत 

 स�म र समथ� िनकायबाट परी�ा स�चालन 
भएको र संशोिधत समयतािलका तथा 
पूणा�ङ्कसमेतका कुरालाई �वीकार गरी 
िनवेदक �यसमा सहभागी भएकामा िनवेदक 
उ� परी�ामा रा�ो अङ्क �याउन 
नसकेपिछ मा� ��तुत �रट िनवेदन परकेो 
िनवेदकको य�तो अवसरवादी आचरणतफ�  
आँखा िच�लेर �रट जारी गनु� उपयु�   ह�दैँन । 
यसमा सफल परी�ाथ�ह� समेतले पुनः 
परी�ा िदँदा िनजह�को समय, �म र 
पैसाको खित ह�ने �प� छ । य�तोमा �रट 
जारी गनु� सुिवधा र स�तुलनको िहसाबले 
पिन मुनािसब नह�ने । 
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मङ्िसर 

129. 

९४४६ 
 

पूण� 
 

गैरकानूनी 
स�पि� 

आज�न गरी 
��ाचार गरकेो 

नेपाल सरकार  
िव�� 

गोकण� पौडेल 

 नयाँ ऐन लागू ह�नुपूव� भए गरेको काय�लाई 
खारजे भएको अथा�त् �चिलत कानूनल े
कसुरको प�रभाषािभ� समेटेको भएमा 
�य�तो कानूनको सीमािभ� रही कारवाही 
�ि�या अगािड बढाउन िम�ने ह��छ । नयाँ 
कानूनल े कसुरको �पमा िलँदैमा यिद 
कसुर गदा�को समयमा �चिलत कानूनल े
अपराध मा�दैन भने �वतः �यसले 
उ�मुि� �ा� गन� । 

१३४५ 

130. 

९४४७ 
 

पूण� 
 

अंश चलन 

सु�दरीकुमारी 
�े�समेत 
िव�� 

राजकुमार 
�े�समेत 

 मुलुक� ऐन, अ.बं ३० नं ल े दुई वा 
दुईभ�दा बढी अंिसयारह�िबचमा 
अंशब�डा भएको छ वा छैन भ�ने िववािदत 
त�यको िनण�य गन� एउटा िनि�त 
मापद�ड िनधा�रण गरकेो छ । िमिसलमा 
उ�लेख भएका त�य र व�तुि�थितको 
मू�याङ्कनबाट मा� िववादको िन�पण 
ह��छ । अंिसयारिबच ब�डाप�को 
मा�यमबाट वा �यवहार �माणबाट अलग 
भै ब�ने �चलन रही आएको ह�दँा जुनसुकै 
मा�यमबाट होस् िभ�न भै िभ�न �यवहार 
गरी िभ�न भएको पुि� ह�ने आधार 
देिखएमा अंिसयारिबचको ब�डामा िववाद 
नउठोस् भ�नका लािग कानूनमा 
रिज��ेसन नभए पिन ब�डा भएको सदर 
ह�ने �यव�था समावेश गरकेो देिखन े।  

१३९४ 

131. 

९४४८ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण 

धनकुमारी गौचन 
िव�� 

पुनरावेदन 
अदालत, 

बागलुङसमेत 

 िववादरत दुवै प�लाई �यायको अनुभूित 
ह�ने गरी �याय स�पादन गनु� पिन �यायका 
मा�य िस�ा�तिभ�ै पन� कुरा हो । �रट 
िनवेदनमा उठाइएका िववािदत िवषयका 
स�ब�धमा िनवेदक र िवप�ीह�ल ेिदएको 
संयु� िनवेदनबमोिजम आदेश जारी गन� 
कुनै कानूनल े �ितब�ध लगाएको छैन र 
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यस आदेशबाट अ�य प�लाई कुनै 
िकिसमको असर पन� अव�था र ि�थित 
पिन छैन । य�तो ि�थितमा िनवेदक र 
िवप�ीह�को संयु� िनवेदनबमोिजम 
आदेश जारी गदा� दुवै प�ले �यायको 
अनुभूित गन� भई पूण� �याय �ा� ह�ने 
देिखन आउँछ, जुन संिवधानको मम� र 
भावना तथा प�ह�को चाहनाअनुकूल 
ह�ने देिखने । 

132. 

९४४९ 
 

संयु� 
 

��ाचार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

ब�ीनाथ �े� 

 कुनै पिन �यि�को नाममा रहकेो स�पि� 
िनजले गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो 
भनी उजुरी परपेिछ मा� �य�तो स�पि� 
िववािदत स�पि� मािनने ह��छ । 
स�पि�को �ोत खुलेको नखुलेको भ�ने 
कुरा िववादको रोहमा अदालतको अि�तम 
िनण�यले ठहर ह�ने कुरा भएको ह�दँा िववाद 
पनु�अिघ जसको नाममा उ� स�पि� 
रहकेो छ कानूनी�पमा उ� स�पि� 
उसैको ह�नेमा िववाद रहँदैन र �य�तो 
स�पि�बाट बढे बढाएको स�पि� पिन 
�य�तो �यि�को आ�दानीको �ोत ब�नै 
नस�ने भ�ने ह�दैँन । तर आधारभूत 
स�पि�को �ोत पुि� गन� सकेको अव�था 
भने ह�नैपन� । 

१४१० 

133. 

९४५० 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िशवराज 
उपा�यायसमेत 

 �कुलबाट फक� क� छोरीले घरिभ� 
पसेपिछ मृतकलाई झुि�डएको देखी 
ए�कासी िच�याएपिछ मा� घटनाको 
बारमेा थाहा जानकारी पाएका �ितवादीले 
मृतकलाई बा�ँछ िक भनी �यास�व�प 
मृतकको घाँटीमा रहकेो पासो काट्ने 
काय�लाई आफँैमा अपराध भ�न िम�ने 
ह�दैँन । �ितवादीह�ले मृतकलाई 
मानु�पन�स�मको पूव� �रसइबी िथयो भ�ने 
कुरा अनुस�धानको �ममा कही ँकतै केही 
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पिन नदेिखएको अव�थामा �यित नै 
कारणले मा� िनज �ितवादीह� दोषी 
रहछेन् भनी िबनासबुद �माण भ�न िम�ने 
अव�था नरहने ।  

134. 

९४५१ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

िव�णु लामासमेत 
िव�� 

िज�ला �शासन 
काया�लय, 

काठमाड�समेत 

 काय� �कृितका �ि�कोणबाट मूलतः �मुख 
िज�ला अिधकारीले नै हनेु�पन� तथा 
िज�ला �यायाधीशलाई नसुहाउने ज�तो 
देिखने उ� अिधकार�े� त�कालका 
लािग अदालतमा नसादा� पिन संिवधानको 
मूल मम� र भावना परािजत ह�ने देिख�न । 
तथािप जब संिवधानले अदालतबाहके 
अ�य िनकायमा िवचाराधीन एक वष�भ�दा 
बढी कैद सजाय ह�ने फौजदारी 
कसुरस�ब�धी मु�ा िज�ला अदालतमा 
सन� भनी �प� �यव�था गद�छ भने 
�य�तोमा उ�े�यमूलक �या�याको कुनै 
गु�जाइस नदेिखन े। 

१४३९ 

135. 

९४५२ 
 

संयु� 
 

ब�िकङ्ग कसुर 

नेपाल सरकार 
िव�� 

दुगा� काक� 

 कानूनी ि�थितको सही समझ भएको भए 
गलत कानूनी उपाय खोजी गररे समय 
बबा�द गन� नपन� र समयमा नै कानूनको 
सही उपचार �श�त गन� स�ने अव�था 
रह��यो, जसल ेकाया��वयनमा सहजता र 
�यायको अनुभूित वृि� गराउँ�यो । 
कितपय य�तो अनपेि�त प�रणामह� 
समयको अ�तरालमा अपूरणीय ह�न 
जा�छन ् । यसको जवाफदेिहता कसले 
�यहोन� भ�ने पिन �� उठ्छ । तसथ� नयाँ 
नयाँ कानूनह� र एकै िवषयमा रहकेा 
िविभ�न कानूनह�को बारेमा कानून 
काया��वयन िनकायका अिधकृतह�लाई 
कानूनी अनुिश�ण िदने िदलाउने नेपाल 
सरकार र िव�ीय सं�थाह�ले समेत 
गनु�पन� देिख�छ । �यसको लािग 
�यानाकष�ण गनु� गराउनु पन� देिखन 
आउने । 
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136. 

९४५३ 
 

संयु� 
 

लागु औषध 
खैरो हरेोइन 

रामबहादुर गु�ङ 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सङ्गिठत�पमा ग�रने अपराधमा को 
कसको साथबाट बरामद भएको भ�ने 
कुराले �यित मह�व रा�दैन । २ वा २ 
भ�दा बढी �यि�ह�को �यि�गत 
स�ब�धका आधारमा �ेणीब��पले 
अपराधमा संल�न भई य�ता अपराध ह�ने 
गद�छन् । आपरािधक काय�मा संल�न 
भएका �यि�ह�को मुनाफा आज�न गन� 
वा �ितफल �ा� गन� सामूिहक उ�े�य 
रहन जा�छ । य�तो �कृितको अपराधबाट 
कुनै �यि� �तािडत (Victim) ह�दैँन । 
साथ साथै य�ता �कृितका अपराधह� 
कसैलाई �ित पु� याउने वा हानी नो�सानी 
गन� उ�े�यभ�दा पिन आपरािधक लाभ 
�ा� गन� योजनासाथ स�प�न भएका 
ह��छन । लागु औषधको ओसारपसार र 
कारोबार कुनै एक �यि� िवशेषको 
�यासबाट मा� स�प�न ह�ने नभई लागु 
औषध स�चयकता�, ख�रदकता�, 
ओसारपसार गन� र िब�� िवतरणको 
�यव�था िमलाउने �यि�स�मको 
सङ्गिठत समूहबाट स�प�न ह�ने गद�छ । 
य�ता िकिसमका अपराधबाट �या� 
मुनाफा �ा� गन� सिकने भएको ह�नाले 
�ाय सङ्गिठत अपरािधक समूहले य�तो 
�कृितको अपराध गरी रहकेा ह�ने । 

१४७२ 

137. 

९४५४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

खड्गलाल महज�न 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ाकृितक �ोतह�को िबनास र 
�यीकरणको कारणले आज वातावरणमा 
�ितकूल असर परी मानव जीवन नै 
खतरामा परकेो छ । �कृितक �ोतह� 
भनेका �कृितका अनुपम उपहार ह�न् । यी 
�ोतह� मानव िनिम�त नभई 
�ाकृितक�पमा �द� ह�ने भएबाट 
ितिनह�को �योग गदा� मानव ब�ती र 
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वातावरणमा असर नपारी भावी 
पु�तालेसमेत उपभोग गन� गरी �योग 
ग�रनु पद�छ । ितनीह�को वाि�छत र 
िववेकपूण� सदुपयोग नगरमेा �वयम ्रा��, 
समाज र �यि�को अि�त�व र िवकास नै 
खतरामा पन� । 

138. 

९४५५ 
 

संयु� 
 

अवैध र�च�दन 
ओसारपसार 

होमनाथ 
अिधकारीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 कसैबाट कुनै अवैध साम�ी बरामद भएमा 
थाहा नपाएर रा�ने काम गरकेो हो भने 
पिन कसुरबाट सहज�पमा छुटकारा 
िम�ने ह�दैँन । थाहा पाएर गरे पिन थाहा 
नपाएर गर ेपिन कसुर त कसुर नै ह��छ । 
अ�यथा िजिकर िलने हो भने सो �मािणत 
गन� भार �ितवादीमै रह�छ । थाहा 
नपाएको त�यको िजिकरले मा� 
िनद�िषता सािबत गन� पया�� ह�दैँन, तसथ� 
कुनै त�यको गलत बुझाइबाट आफूसँग 
अवैध साम�ी रहन गएको हो भ�दैमा 
िनद�ष भनी मािनँदैन  । अिपतु िनद�ष 
भएको �माण �ितवादीले िदनुपन� ह��छ । 
�य�तो कुनै �माण �ितवादीह�बाट 
आउन सकेको देिखँदैन । पुन�: र�च�दन 
�वाभािवक �पमा बािहर देिखने गरी 
राखेको नभई जिमनमा खनी खा�टोमा 
गाडेको त�यबाट �ितवादीह�ले गरकेो 
काय� लुकाए िछपाएको देिखई 
�ितवादीह�को िनयत सफा रहकेो भ�न 
सिकने अव�था नरहन े। 

१४८८ 

139. 

९४५६ 
 

संयु� 
 

 उ��ेषण /  
परमादेश 

िडकबहादुर िल�बू 
िव�� 

पाथीभरा बचत 
तथा ऋण सहकारी 
सं�था िल. समेत 

 �वशािसत संगिठत सं�थाह� कानूनी 
�यि�को �पमा रहकेा ह��छन् । ियनीह� 
आ�नो िविनयमअनुसार काय� गन� �वत�� 
रहकेा ह��छन् । य�ता �वत�� संगिठत 
सं�थाह�ल े कुनै अक� �यि�लाई मु�ा 
चलाउने र य�ता �यि�ह�लाई कसैले 
िवप�ी बनाई मु�ा दायर गन� स�ने 

१५०७ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

55 

अिधकार रा�दछन् । िनवेदकले सहकारी 
सं�थाबाट कागज गरी कजा� िलएको कुरा 
�वीकार गरकेो देिखएको, केिह ऋण चु�ा 
ग�रसकेको र मेरो ठ�ने भा�ने उ�कने गलत 
िनयत िथएन भनी उ�लेख गरे देिखए पिन 
समयमै ऋण चु�ा नगरकेाले ऋण 
असुलीको लािग आ�नो िविनयममा 
भएको �यव�थाबमोिजम प�ाचार गनु� 
कानूनी �यि�को �पमा रहेको िवप�ी 
सहकारी सं�थाको कानूनी कत��य नै 
रहकेो देिखन आउन े। 

140. 

९४५७ 
 

संयु� 
 

सवारी �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

वीरबहादुर लो�चन 

 मोटरसाइकल दुघ�टना भई पैदलया�ू तथा 
अ�य ते�ो प�को मृ�यु ह�न गएको नभई 
मोटरसाइकलमै सवार �यि�को नै मृ�यु 
भएको ��तुत दुघ�टनालाई पूवा�नुमानयो�य 
लापरवाहीपूण� काय� मा�न सिकँदैन । 
�यि�गत �योजनको लािग �योग ह�ने 
सवारी साधन मोटरसाइकल चलाउँदा 
अ�य सवारी साधन चलाउँदा ज�तो ते�ो 
प�को �यान जान स�ने जोिखम कम ह�ने 
ह�दँा मोटरसाइकल दुघ�टना भई कायम ह�न 
आएको वारदातलाई अ�य सवारी दुघ�टना 
भै उ�प�न ह�ने प�रणामसँग तुलना गनु� 
उपयु� नदेिखन े।  

१५१२ 

141. 

९४५८ 
 

संयु� 
 

सेवाबाट 
हटाइएको 

योगे�� िगरी 
िव�� 

�वा��य तथा 
जनसङ्�या 
म��ालय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

 अिधकार�े�को �� मु�ाको िवषयव�तुमा 
�वेश गनु�भ�दा पिहले नै िनण�यकता�ले 
िन�य�ल गनु� पन� िवषय हो । उि�लिखत 
िस�ा�त तथा कानूनी �यव�थासमेतको 
आधारमा ��तुत मु�ामा �वा��य सेवा 
िवभागका का.मु. महािनद�शकले कानूनल े
नतोकेको र आफूमा नभएको अिधकार 
�योग गरी पुनरावेदकलाई िवभागीय 
सजाय गरी अिधकार�े�ा�मक �ुिट गरकेो 
देिखने । 
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पुस 

142. 

९४५९ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अमतृकुमार शमा� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 नाग�रकता �ा� गन� के क�तो काय�िविध र 
�ि�या पूरा गन� भ�न े स�ब�धमा मा� 
�यव�था गरकेो देिख�छ । नेपालले 
संिवधानमा नै नाग�रकताको स�ब�धमा 
�प� र सुसङ्गत (Consistent) नीित 
कायम गरी नेपालको साव�भौमस�ा, 
राि��य �वािधनता, अख�डता र नेपाली 
जनताको अगाध रा�� �मेलाई अ�ु�ण 
रा�न नाग�रकता स�ब�धमा उपरो� 
नीित अवल�बन गनु� आव�यक ह�ने । 

१५३९ 

143. 

९४६० 
 

संयु� 
 

मोही नामसारी 

ल�मी राउत अिहर 
िव�� 

तेतरी कनुईन 

 मोही लागेको ज�गाको लगत र िववरण 
अ�ाविधक रा�ने आिधका�रक िनकाय 
भूिमसुधार काया�लय हो । भूिमसुधार 
काया�लयको रकेड�मा नै मोही लगत क�ा 
भएको भ�ने कुरा नदेिखएको अव�थामा 
�य�तो मोहीको लगत क�ा भई सकेको 
भनी अदालतले अनुमान गन� निम�ने । 

१५५० 

144. 

९४६१ 
 

संयु� 
 

गैरकानूनी�पमा 
स�पि� आज�न 
ग�र ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

ई�र�साद 
पोखरलेसमेत 

 वा�तिवक �यायको अनुभूित अदालत 
ए�लैको �यासबाट मा� ह�न स�दैन । मु�ा 
चलाउने र अनुस�धान गन� अिधकारीले 
�माण सङ्कलन र अनुस�धानका 
पाटाह� अदालतकै िज�मामा छाड्ने र 
अ�प� दाबी िलने ज�ता कमजोरीह� 
वादी प�ले िसज�ना ग�र िदएको ख�डमा 
��ाचार िनवारण गन� ऐनको मनसाय पूरा 
ह�न स�दैन । �ितवादी प�ले िलएको 
िजिकर �याियक, िववेकस�मत र तािक� क 
छ र वादी प�ले ख�डन गरेको छैन भने 
अदालतले �यसै अनु�प िववादको 
िन�पण गनु� पन� ह�न आउने ।  
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145. 

९४६२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

पु�षो�म �े� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 दसी �यव�थापनका स�ब�धमा कानूनमा 
भएको �ावधान काया��वयन नगदा� 
एकातफ�  स�बि�धत मालधनीलाई 
नो�सान पन� जाने कुरा अपेि�त नै ह��छ 
भने अक�तफ�  वैदेिशक मु�ा खच� गरी 
िवदेशबाट आयात ग�रने सवारी साधन 
ज�ता मालव�तु मु�ाको िकनारा ह�न 
ला�न ेलामो समयस�म �यि�कै थ��याएर 
रा�दा िखया ला�ने, इि�जन नै िसज ह�ने र 
िविभ�न कारणबाट नो�सान भई 
प�रणामतः रा�यकै लािग अपुरणीय 
�ितको अव�था िसज�ना ह�न पु�दछ । 
य�तो ि�थित आउन निदनेतफ�  
स�बि�धत िज�मेवार िनकाय र 
पदािधकारी िज�मेवार ह�नै पद�छ । अ�यथा 
�य�तो हािन नो�सानीको िज�मेवारी पिन 
आ�नो कत��य �ित उदािसन रहने 
स�बि�धत िनकाय वा पदािधकारी नै ह�नु 
पद�छ । �यि�गत �ुिटको दािय�व 
रा�यमािथ थोपरी रहने कुरा 
�यायोिचतसमेत ह�न नस�ने । 

१६१३ 

146. 

९४६३ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

िदपे�� काक� 
िव�� 

गोपालबहादुर रोका 

 स�पि�स�ब�धी हक मौिलक हक हो । 
यसमा हकवालाले आ�नो स�पि� हक 
ह�ता�तरण गन� ख�रद िब�� गन�, उपभोग 
गन� कुरा �यि�का संिवधानले �यार�ेटी 
गरकेा अिधकारह� ह�न् । आ�नो नाममा 
किहले ज�गा दािखल खारजे नामसारी 
गन� भनी िनवेदकह�लाई िवप�ी बैङ्कले 
िसकाउन े भ�ने होइन । सुर�ण िलँदा 
कानूनस�मत त�रकाले कानूनल े िलन ह�ने 
स�पि� कानूनको �रत पु� याई िलनुपन� हो, 
मनपरी त�रकाले िलन पाउने होइन । 
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147. 

९४६४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

नरशे डगौरा 
िव�� 

सश� �हरी बल, 
�धान काया�लय, 

हलचोक, 
काठमाड�समेत 

 कुनै पिन कम�चारी िव�� उसको आचरण 
�यवहार स�ब�धमा कारवाही गदा� बढो 
सतक� ताका साथ कानून र िनयमको 
पालना गरी गनु�पन� ह��छ । िकनक� 
रोजगारीको अिधकार जीवनको 
अिधकारसँग जोिडएको ह��छ र स�बि�धत 
�यि�मा� होइन उससँग आि�त 
प�रवारमािथ पिन य�ता कारवाहीले 
�ितकूल �भाव पान� स�दछ । यसरी 
रोजगारीको अिधकारबाट वि�चत गन� गरी 
िनण�य गदा� स�बि�धत िनयमल े�प��पले 
तोिकिदएको िविध र �ि�याह�को 
पूण��पमा अवल�बन गरी गनु� पन� । 

१६२४ 

148. 

९४६५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा कमलेश 
ि�वेदीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 संर�णको दािय�व रा�यको ह��छ । 
संर�कको दािय�व बोकेको रा�यका 
िनकायह�ले आ�नो संर�क�य अिधकार 
�े� दु�पयोग गरी वत�मान तथा भावी 
स�तितको लािग आ�ना पूव�जह��ारा 
िनमा�ण ग�रएका ऐितहािसक �मारक, 
दैव�थल, रमणीय �थलह�को अि�त�व 
मािथ असर पन� तथा पन� स�ने कुनै पिन 
काम कारवाही गनु� गन� िदनु कानूनी 
रा�यको अवधारणा िव�� ह�न जाने ।  

 नेपाल सरकारको हरेचाहमा रहकेो वा 
पूरात�वस�ब�धी वा ऐितहािसक मह�वको 
�मारकमा कुनै िकिसमको बेिहसाब ह�न 
निदई नेपाल सरकारले  स�पदाको 
संर�ण र स�ब��न  गनु� पन� ह�न आउने ।  

१६३३ 

149. 

९४६६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

शंकर पि�डत 
िव�� 

�हरी �धान 
काया�लय, न�साल, 

काठमाड�समेत 

 कुनै पिन �े�मा काय�रत्  �यि�लाई 
आ�नो पेसासँग स�बि�धत अनुशासन र 
आचरणको जानकारी ह�नु र ितनको 
पालना गनु� सामा�य समझको कुरा हो । 
२४ घ�टा नाग�रकको िजउ �यानको 
सुर�ा र समाजको शाि�त सुर�ामा 
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खिटनु पन� �हरी सेवा ज�तो संवेदनशील 
�े�मा काय�रत्  �हरी कम�चारीले त 
आ�नो कत��य �ित अझ संवेदनशील 
रहनुपद�छ । तर ��तुत मु�ाका यी �रट 
िनवेदकले आ�नो कत��य र अनुशासन 
भुली लामो समयस�म काया�लयको 
स�पक� मा नआएको कारण िनजलाई 
सेवाबाट हटाउने िनण�य गरेकामा �य�तो 
िनण�य गन� अिधकारीले सफाइ पेस गन� 
मौका िदएन भनी िजिकर िलने �यि�ले 
आ�नो लापरवाही र आ�नो ग�ती पिन 
हेनु� पन� ह��छ । अिधकारको खोजी गन�ले 
आ�नो कत��य िबस�न निम�ने । 

150. 

९४६७ 
 

संयु� 
 

 िवष सेवन ग�र 
कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

नुमा बजगाई 

 ज�म िदने आमाल े आ�नो छोराछोरीको 
सधै ँिहत नै िचताएको ह��छ । छोराछोरीको 
ह�या गन� ज�तो गि�भर अपराध गन� 
मनसाय कुनै पिन आमासँग रहदैँन । 
��तुत वारदातमा आ�नो मृ�युप�ात् 
छोराछोरीले झन् दुःख पाउने अव�थाको 
क�पना ग�र धेरै दुःख नपाउन् भनी 
एकैपटक आफूसँगै मान� खोजेको काय�लाई 
अ�य सुिनयोिजत ह�या (Intentional 
Homicide) गन�लाई ज�तो कठोर 
सजाय गनु� �यायको �ि�ले उिचत   
नदेिखने । 

१६५० 

151. 

९४६८ 
 

संयु� 
 

अंश चलन 

�ुव के.सी.समेत 
िव�� 

भ�बहादुर ख�ी 
(के.सी.) 

 समान पु�ताका भाइभाइ िबचमा ब�डा 
नह�दैँ सोही पु�ताको एक अंिसयार 
�ितवादीका नाममा रहकेा ज�गा िनजले 
छोडप� ग�र आ�नी �ीमती  र छोरालाई 
िदँदैमा �य�तो �यवहारले वादीको उ� 
स�पि�मा �ितकूल �भाव पान� स�दैन । 
कानूनल े उ� छोडप� िलखतका 
ज�गाह�मा वादीह�को अंश हक िनिहत 
रहने नै ह�दँा छोडप�बाट हक ह�ता�तरण 
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गरकेा ज�गामा समते ब�डा लगाएको 
िमलेन भ�ने �ितवादीको िजिकर कानून र 
�याय सङ्गत रहकेो नपाइने । 

152. 

९४६९ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

अिधव�ा पु�पराज 
पौडेल 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत 

 पुप��को िनिम� माग गरकेो धरौटी िदन 
नसकेको बालकलाई थुनछेकको 
�योजनका लािग थुनाको िवक�पको 
�पमा बालसुधार गृहमा राखकेो काय�लाई 
उिचत र मुनािसब मा�न सिक�न, ब� 
यसले उ�टै द�डको सुधारा�मक 
अवधारणालाई इ�कार गरकेो मा�न 
सिक�छ । बालबािलकाको हकमा 
कानूनको ���मा परी िनजले गरकेो 
फौजदारी कसुरका स�ब�धमा द�ड 
िनधा�रण गदा�समेत उनीह�को सव��म 
िहतलाई नजरअ�दाज गन� सिकँदैन । 
��तुत मु�ामा अि�तम फैसलाबमोिजम 
थुनामा बसेको अव�था नभै चोरी मु�ामा 
पूव�सत�को �पमा धरौट माग गरी धरौट 
िदन नसकेको आधार बनाई थुनामा रा�न े
गरी भएको काय�लाई अि�तम उपायको 
�पमा मा� थुनाको �योग ग�रने भ�ने 
बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ 
को धारा ३७(२) समेतको अनुकूल रहकेो 
मा�न निम�ने । 

१६६७ 

153. 

९४७० 
 

संयु� 
 

खुन डाँका 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िव�ान�द राय 
यादवसमेत 

 नेपाल सरकारले �ितवादीह�ले यित 
रकम डाँका गरी लगे भनी माग दाबी गनु� 
मा� पया�� ह�दैँन । डकैती भएको भिनएको 
रकम देिखन ुपन� पिन ह��छ । यसरी डकैती 
भएको रकम नै स�माण यिकन ह�न 
नसकेको र �यसलाई पुि� ह�ने सबुद 
�माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
देिखँदैन । ठोससबूद �माणको अभावमा 
��यथ� �ितवादीह�ले अिभयोगप�मा 
उि�लिखत रकम डाँका गरी लगेको भ�ने 
वादी दाबीसँग यो इजलास सहमत ह�न 
नस�ने । 
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154. 

९४७१ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

रमावती पासीसमेत 

 घटनाको स�ब�धमा मृतक र 
�ितवादीिबच रोजगारदाता र 
कामदारिबचको वा मािलक वा सेवक 
िबचको स�ब�धज�य कठोर दािय�वको 
कुरालाई अ�वीकार गन� सिकएला । तर 
�यसरी अ�वीकार गन� हो भने पिन “�. 
िदनेश यादवको कसुर यितमा मा�ै सीिमत 
रहकेो देिखँदैन । बेहोस अव�थाका 
िवनेशलाई िमलमा अलप� छािड 
म�यरातको स�नाटामा िनजलाई बोरामा 
हालेर पानी भएको खा�डोमा फालेको र 
मृतकको मृ�यु भएको देिखँदा यसलाई 
मनसाय �े�रत ह�या मा�नु पन� अव�था 
पिन छ । यो केवल omission मा� 
नभएर �यो भ�दा ग�भीर �कृितको 
culpable homicide तहकै काय� भएको 
छ ।” भ�ने िन�कष�लाई अमा�य गनु� िन�कै 
चुनौितपूण� ह�ने । 

१६९२ 

155. 

९४७२ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी, 

जबरज�ती 
चोरी 

दीपक च�दसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 हा�ो सामािजक मू�य मा�यता िह�दू 
स�यता र सं�कारबाट िवकिसत भएको 
अव�थामा मिहलाको सवाल 
सामािजक�पमा अ�य�त संवेदनशील 
रहकेो मािन�छ । सामािजक लोकलाजका 
कारण गो�य�पमा कुनै मिहला तथा 
पु�षले यौनस�ब�ध कायम गन� गर े
तापिन सङ्कुिचत यौन िवचारधारा रहकेो 
हा�ो समाजमा खुलम खु�ला�पमा 
जाहेरवालीले आ�नो सामािजक 
�ित�ाको समेत िवचार नै नगरी 
साव�जिनक �थलमा चार-चार जना 
पु�षलाई एकै-पटक करणी गन� �वेि�छक 
म�जुरी िदएक� होिलन् भनी मा�न 
नसिकने ।  
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156. 

९४७३ 
 

संयु� 
 

�ितपूित� रकम 
िदलाई भराई 

पाऊँ 

उिम�ला �े� 
िव�� 

�च�डबहादुर बम 

 करारको समय २०६३ चैत 
मसा�तस�मको रहकेाले पुनरावेदक 
वादील े सो समयाविध बाँक� छँदै िबचैमा 
अक�प�सँग स�झौता गरी िवप�ीलाई 
करारीय दािय�व पूरा गन� मौकाबाट 
वि�चत गरी करार उ�लङ्घन गरकेो भनी 
अथ� गन� िम�न े देिखएन । करार स�झौता 
ह�दँा सहमित भएबमोिजम िवप�ीले 
करारीय दािय�व पूरा नगरकेा कारण 
पुनरावेदक कप�रसेनल ेअक�प�सँग उ� 
िज�लाह�मा नुन ढुवानी गराउन 
स�झौता गनु� परकेो अव�थामा िवप�ी 
�ितवादीले कबूल गरकेोभ�दा हालका 
ढुवानीकता�ले कबुल गरकेो रकम बृि� भई 
पुनरावेदक कप�रसेनलाई पन� गएको 
नो�सानी िवप�ीबाट भरी पाउने होइन 
भनी अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

१७२० 

माघ 

157. 

९४७४ 
 

पूण� 
 

धम�लोप 

रशेमान 
तुलाधरसमेत 

िव�� 
�ाने��र�न तुलाधर 

 अ�यकोषको �याज रकमबाट गुठीको 
स�चालन गदा� गुठीको �रत, पर�परा, धम�, 
सं�कृितमा कुनै असर नपन� र गुठीको 
िनर�तरता यथावत्  रहनेमा पिन िववाद छैन । 
य�तो ि�थितमा नेपाल सरकारबाट जारी सो 
िनद�िशकाबमोिजम अ�यकोष खडा ग�र 
सोको �याजबाट गुठी स�चालन गन� भएका 
काम कारवाहीलाई धम�लोप गर े भ�न िम�ने 
नदेिखने । 

१७३१ 

158. 

९४७५ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

अिधव�ा स�तोष 
भ�राईसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 ज�म, मृ�यु, िववाह, स�ब�ध िव�छेद तथा 
बसाइँसराई ज�ता �यि�गत घटना दता� गन� 
बनेको कानूनी �यव�थाअ�तग�त �ाकृितक 
स�तानको ज�म दता� गन� िवषय र कुनै दुई 
प�िबचमा सहमित भै कानूनी�पमा िपता 
माता र धम�पु� धम�पु�ीको स�ब�ध �थािपत 
गन� िलखत पा�रत गन� िवषय िनता�त फरक 
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फरक िवषय ह�दँा धम�पु� धम�प�ुीको िलखत 
पि�जकािधकारीसम� दता� नग�र मालपोत 
काया�लयमा रिज��ेसन गरकेो काय� 
समानताको हक �ितकूल मा�न निम�ने । 

159. 

९४७६ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 

शंकर पौडेलसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम 
२९(१क) मा भएको �ावधानअनु�प ग�भीर 
�कृितका अपराधमा कसुरदार ठहर भई 
सजाय पाएका कैदीलाई चौिकदार वा नाइके 
वा सहनाइके पदमा िनयुि�को लािग 
कारागार �यव�थापन काया�िविध िनद�िशका, 
२०६१ मा अयो�य मािननु कारागार ऐन तथा 
िनयमावलीको �ितकूल मा�न निम�ने । 

१७६२ 

160. 

९४७७ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

बि�कुमार ख�ी 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 कानूनमा ग�रएको हद�यादस�ब�धी �यव�था 
साव�जिनक िहत र �यायमा आधा�रत रहकेो 
ह��छ । जसले िववादको िवषयलाई 
अन�तकालस�म कायम नरािख िनि�त 
समयमा अि�तम िव�दुमा प�ु याउने गद�छ । 
कुनै िववािदत िवषयमा अदालतबाट 
कानूनको उिचत �ि�या अवल�बन ग�र 
भएको फैसलाउपर चुनौित गन� कानूनमा नै 
िनि�त अविधको समय िसमासिहतको 
�यादको �यव�था गनु� �यायको सव�मा�य 
िस�ा�त हो । िनवेदकको मागअनुसार मुलुक� 
ऐन, अ.बं. २०८ मा रहकेो "६ 
मिहनािभ�मा" भ�ने वा�यांशलाई बदर 
घोिषत गन� हो भने अदालतबाट भएको 
फैसलाल े किह�यै अि�तमता �ा� नगनु�का 
साथै �याियक अ�यौलता र अ�प�ता भई 
�याय दु�ह र अ�भावकारी ह�न जाने । 

१७७२ 

161. 

९४७८ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा 
िविनतकुमार झा 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको 
अ�य� वा सद�य भइसकेको �यि� अ�य 
सरकारी सेवामा िनयुि� ह�नको िनिम� �ा� 
ह�ने छैन भ�ने �यव�था रहकेो छ । उ� 
धारामा उि�लिखत �यव�थाल े लोक सेवा 
आयोगको अ�य� वा सद�य भइसकेका 
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�यि� सरकारी सेवामा िनयुि�का लािग 
�ा� नह�ने �यव�था रहकेो भए पिन सो 
�यव�था लोक सेवा आयोगका अ�य� तथा 
सद�य पदमा बहाल रिह रहकेा �यि�का 
हकमा आकिष�त ह�ने �यव�था नभई सो 
पदबाट अवकाश �ा� ग�र सकेका �यि�का 
हकमा आकिष�त ह�ने �यव�था रहकेो देिखन 
आएकाले साव�जिनक सं�थान िनद�शन बोड� 
(गठन तथा काय� स�चालन) आदेश, २०६९ 
को दफा ११ को �यव�था नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) को 
�ितकूल रहकेो मा�न निम�ने । 

162. 

९४७९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

डा. मायाकुमारी शमा� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 नेपाल पररा�� सेवास�ब�धी िनयमह�, 
२०६८ नेपाल सरकारल ेिनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ को दफा ७५ ले िदएको अिधकार 
�योग ग�र बनाएको देिखएकाले सो 
िनयमावलीको �ोत िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ भएको भ�ने कुरामा िववाद छैन । �रट 
िनवेदक िनजामती कम�चारी वा नेपाल 
पररा�� सेवाको कम�चारी नभई राजनीितक 
�कृितबाट िनयु� राजदूत भएको देिख�छ । 
�यसका अित�र� नेपाल पररा�� 
सेवास�ब�धी िनयमह�, २०६८ को िनयम ७ 
स�वास�ब�धी �यव�थासँग स�बि�धत भई 
उपिनयम (३) मा “अविध तोक� स�वा 
ग�रएमा बाहके िनयोगमा काय�रत् 
कम�चारीलाई सामा�यतया चार वष�को सेवा 
अविध पुरा भएपिछ स�वा ग�रनेछ” भ�ने 
�यव�था भएकाले िनयोगमा काय�रत पररा�� 
सेवाका कम�चारीको स�वाको स�ब�धमा 
लागू ह�ने उ� िनयमको �यव�था िनयोग 
�मुख राजदूतको पदाविध स�ब�धमा पिन 
लागू ह�ने भ�न िम�ने नदेिखने । 

१७९३ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

65 

163. 

९४८० 
 

संयु� 
 

िलखत दता� 
बदर 

ममता �यौपाने 
िव�� 

मेनका भ�राई 
(ितवारी) 

 फैसलामा कुनै तफ�  उ�लखे नभएको 
अव�थामा पिछ संशोधनको मा�यमबाट 
“तफ� ” खुलाई “पवू�तफ� बाट” भ�ने वा�यांश 
थप गनु� �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा 
१९(२) र फैसला अि�तमता (Finality of 
Judgment) को िस�ा�तिवपरीत ह�न   
जाने । 

१८०३ 

164. 

९४८१ 
 

संयु� 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

ह�रशरण सुनार 
िव�� 

दाङ देउखुरी िज�ला 
अदालतसमेत 

 नाग�रकतामा थर से�चुरी लेखेको भए पिन 
आफू सुनार रहकेो कुरा अदालतमा कागज 
गदा� िनवेदक �वयम ्ले खलुाइ िदएका छन् । 
यसरी �यान मान� उ�ोग मु�ामा कैद ठहर 
भएका सो मु�ाका �ितवादी ह�रशरण सुनार 
र यी िनवेदक ह�रशरण से�चुरी दुई 
फरकफरक �यि� नभई एउटै �यि� रहकेो 
त�य �प� ह�न आउने । 

१८१० 

165. 

९४८२ 
 

संयु� 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

कुमार तामाङ 
िव�� 

िस�धुपा�चोक 
िज�ला अदालत, 

चौतारा, 
िस�धुपा�चोकसमेत 

 चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी 
�यव�था जबरज�ती चोरीको कसुर कायम 
भएको अव�थामा ह�ने कैदको सजाय तथा 
ज�रवानाबापत समेत कैद नै गनु�पन� भ�ने 
सजायस�ब�धी सारवान् �यव�था हो । सो 
�यव�थाबमोिजम कुनै �यि�लाई कैद तथा 
ज�रवानाबापत समेत कैद ह�ने ठहरेको 
अव�थामा कैद तथा ज�रवानाबापतको 
कैदसमेत ग�र चोरीको २७ नं. मा विण�त हद 
ननघाई कैदको अिधकतम हद कायम गनु� पन� 
देिख�छ । तर ज�रवानाबापत कैद ठे�दाको 
अव�थामा द�ड सजायको ३८(१) नं. को 
�यव�थालाई अलग ग�र िनरपे��पमा 
चोरीको २७ नं. लाई मा�ै समाई 
ज�रवानाबापतको कैदसमेत ४ वष�भ�दा बढी 
गनु�पन� भिन अथ� गन� िम�ने    देिखँदैन । 
ज�रवानाबापतको कैद असुल गन� अथा�त्  
कैद ठे�ने �यव�था द�ड सजायको ३८(१) 
नं. नै हो । चोरीको १४(२) नं. ल ेसजाय गदा� 
ठहर गन� सिकने कैदको िवषय उद् घोषस�म 
गरकेो देिख�छ भने �यसरी ठहरेको 
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ज�रवानाबापतको कैद के कसरी असुल गन� 
भ�ने स�ब�धमा द�ड सजायको ३८(१) नं. 
ल े�प� िसमाङ्कन गरकेो देिख�छ । �यसैल े
ज�रवानाबापत कैद ठे�दा सो ३८(१) नं. 
लाई बवेा�ता गन� निम�ने । 

166. 

९४८३ 
 

संयु� 
 

अदालतको 
मानहािन 

अिधव�ा िदनेश 
ि�पाठी 
िव�� 

एक�कृत नेपाल 
क�युिन� पाट�का 
अ�य� पु�पकमल 
दाहाल (�च�ड) 

 अदालतले आफू�ित स�बि�धत कितपय 
कुरा अि�य भए पिन वाि�छत हदस�म 
अिभ�यि�को �वत��ताको स�मानको 
�पमा सहन वा �हण गनु� पन� ह��छ, जुन 
अदालतले ग�रआएको पिन छ । अ�य�त 
सू�मसंवेदी भएर राजनीितक नेता वा 
काय�कता�को हरेक अिभ�यि�िव�� 
अवहेलनामा कारवाही आकिष�त ग�ररहन 
िम�ने ह�दैँन । �यु� श�दको �वाभािवक र 
�यूनतम अथ�मा बुझी िवचार गनु� पन� । 

१८२१ 

167. 

९४८४ 
 

संयु� 
 

माना चामल नाता 
कायम 

ड�बरबहादुर  
म�लसमेत 

िव�� 
गुमा िगरी 

 अदालतल ेिड.एन.ए. परी�ण गराउने आदेश 
ग�र �ितवेदन आइसकेपिछ उ� परी�ण 
�ितवेदनमा उि�लिखत रायलाई �वीकार वा 
अ�वीकार ग�र िनण�य गन� अदालत �वत�� 
ह�ने भए तापिन �यसको ठोस कारण उ�लेख 
गन� स�नु पद�छ । िड.एन.ए. परी�ण सत 
�ितशत स�य ह��छ भिन मा�न नस�ने तक�  
गन� हो भने �य�तो परी�णबाट �ा� 
नितजालाई िमिसल संल�न अ�य 
�माणह�सँग िभडाई हदेा� मेल नखाएको र 
शङ्का�पद अव�थामा मा� �यसलाई 
नजरअ�दाज गन� सिकने । 

१८२५ 

168. 

९४८५ 
 

संयु� 
 

मोही लगत क�ा 

ल�मीकुमारी ढकाल 
िव�� 

चु�डा से�रत सतार 

 भूिमसुधार काया�लयमा रहकेो त�यगत 
�माणको िव�� अ�य� खडा भएको 
कागजह� मोहीको लगत स�ब�धमा 
�माणयो�य मा�न िम�ने पिन होइन । 
मोहीको लगत स�ब�धमा वादी प�ले 
आिधका�रक िनकायबाहके अ�य 
काया�लयबाट �ा� गरकेो कागजातमा मोही 
उ�लेख नह�दैँमा भूिमसुधार काया�लयमा 
रहकेो त�यगत �माणको िवपरीत 
�ितवादीका बाबु सुफल सतार मोही ह�दैँ 
होइन भ�न सिकने अव�था देिखन नआउने । 
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169. 

९४८६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

तेजबहादुर खड्का 
िव�� 

म�यपि�म �े�ीय 
�हरी काया�लय, 

सुख�तसमेत 

 अदालतल े आ�नो �े�ािधकारको �योग 
कानूनबमोिजम गद�छ । अदालतको 
�े�ािधकार कानूनले नै िनि�त गरकेो ह��छ । 
कानूनले िनि�त गरेको �े�ािधकार नािघ 
काम कारवाही वा िनण�य अदालतले गन� 
िम�दैन । �य�तो काम कारवाही अनिधकृत 
ह�न पु�दछ । पुनरावेदन अदालतले 
कानूनबमोिजम पाएको आ�नो �ादेिशक 
अिधकार �े�िभ�को मािमलामा ह�ेर 
कामकारवाही वा िनण�य गन� स�ने । 

१८३८ 

170. 

९४८७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�ीमती दुखनी देवी 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
जनकपुरसमेत 

 लेनदेन �यवहारको ८ नं. ले घरको मु�यबाट 
भएको लेनदेन �यवहार गो�ारा धनबाट च�ने 
भयो । तर, �य�तो सगोल गो�ारा धनमा बा� 
वष�मुिनको नाबालकको पिन हक रहछे भने 
सो हकस�म चलाउन पाउने ह�दैँन । ��तुत 
िववादमा ऋण िलने �यि� िनवेिदकाको बाबु 
र पित ह�दँा घरको मु�य �यि�ल ेगरकेो घर 
�यवहार लेनदेन �यवहारको ८ नं. ले 
सगोलको गो�ारा धनबाट नै च�ने भयो । तर, 
सगोलमा रहकेो बा� वष�मुिनका 
बालबािलकाको हकमा भने अंश हक सुरि�त 
रा�दै द�ड सजायको २६ नं. ल े िबगोबापत 
जायजात गदा� बा� वष�देिख मािथकाको मा� 
अंश जायजात ह�न स�ने देिख�छ । यस�कार 
दुिनयाँको िबगोबापत जायजात गदा� बा� 
वष�मुिनका बालबािलकाको अंश सव��व गन� 
िम�ने ह�दैँन । यी दुवै कानूनी �ावधानको 
आधारबाट दुिनयाँको िबगोबापत जायजात 
गदा� ऋणी घरक� मु�य रहछे भने सगोलको 
गो�ारा धनबाट ह�ने तर सगोलमा बा� 
वष�मुिनका बालबािलका रहछेन् भने 
िनजह�को अंश भाग जायजात ह�दँा छुट्याई 
िदनुपन� ह��छ । बा� वष�मािथका अंिशयारको 
मा�ै अंश जायजात गनु�पन� भिन कानूनले नै 
��ट गरकेो अव�थामा बा� वष�मुिनका 
िनवेिदकाह�को अंश भाग पर सारी फैसला 
काया��वयन गनु� पन� । 
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171. 

९४८८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

कमलबहादुर 
रानाभाट 
िव�� 

राजे��मणी पौडेल 

 ि�वेणी पि�लक �कुल नामक िनजी िव�ालय 
क�पनी ऐन, २०५३ बमोिजम क�पनी 
रिज��ारको काया�लय, ि�पुर�ेर 
काठमाड�मा दता� भई स�चालन भएको 
�ा.िल. भएकाले �य�तो िनजी क�पनीको 
�पमा दता� भएको िव�ालयबाट भएको काम 
कारवाहीमा उ��ेषणको �रटबाट ह�त�ेप 
गन� िम�ने अव�था नदेिखने । 

१८४८ 

172. 

९४८९ 
 

संयु� 
 

अंश नामसारी 

सोना गडे�रया 
िव�� 
अकाली 

गडे�रयासमेत 

 अंश र अपुताली एउटै कुरा नभई यो फरक 
फरक कुरा हो । हा�ो �चिलत कानूनी 
�यव�थाअनुसार अंश ज�मिस� नैसिग�क 
हकको �पमा रहकेो पाइ�छ भने �यसरी अंश 
हक�ारा �ा� स�पि� �योगकता�को 
मु�युप�ात्  �मानुसारका �यि�ले अपुताली 
पाउने �यव�था कानूनले गरेको पाइ�छ । 
अपुतालीस�ब�धी कानूनी �यव�थाअनुसार 
अपुताली हकवालाबाहके �याहार स�भार 
गन� �यि�ले समेत पाउने �यव�था गरकेो 
पाइ�छ भने अंश बाब,ु आमा, लो�ने, �वा�नी, 
छोरा, छोरीह�को जीयजीयैको 
अिनवाय��पमा गन�पन� ह��छ । अंश िववािहता 
छोरीले �ा� गन� स�दैनन जबिक अपुताली 
िववािहता छोरील े पिन पाउने उि�लिखत 
अपुतालीको २ नं. समेतले �यव�था गरबेाट 
कानूनी �यव�था र स�पि�को �वािम�व सन� 
�कृित र �ि�यासमेतबाट अपुताली र अंश 
एकै र एउटै अवधारणाका िवषयव�तु होइनन् 
भ�ने कुरा �प� देिखने ।  

१८५४ 

173. 

९४९० 
 

संयु� 
 

��ाचार 
(न�कली 
�माणप�) 

ह�र�साद दमासे 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 पुनरावेदकको प�मा रहने िनद�िषताको 
अनुमान र फौजदारी मु�ामा अिभयु�को 
कसुर �मािणत गन� भार ज�ता कानूनी 
�ावधानसँग यसलाई जोड्न िम�दैन । 
पिहलो अव�थामा अिभयोजक र 
�ितवादीको �माण बािझएमा के आधारमा 
कसले पेस गरकेो �माणलाई िव�सनीय 
मा�नु पन� भ�ने कुराको िन�पणको �� 
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िव�मान रह�छ भने दो�ोमा �यो �माणले 
अिभयु�को िनद�िषताको अनुमानलाई 
िव�थािपत गन� सके नसकेको र वादीले 
अिभयु�को कसुरलाई शङ्कारिहत 
तवरबाट �मािणत गन� सके नसकेको भ�ने 
कुराको िन�पणको �� रहने । 

फागुन 

174. 

९४९१ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे���साद 
पौडेलसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 वग� िवभाजन गनु�को बोधग�य आधार र वग� 
िवभाजन ग�रएका सं�थाले �ा� गन� 
सुिवधािबच िववेकपरक स�ब�ध छ र सो कुरा 
�यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत छैन भने 
�यसरी ग�रएको िवभाजनमा परकेा कुनै 
सं�थाले अक�  हैिसयत र िभ�न काय� 
�कृितको सं�थाको समान ह�नु पन� भिन 
समानताको िनरपे� अथ� ग�र दाबी गन� 
िम�दैन । “क” र “ख” वग�का सं�थाह�को 
काय��कृित, सं�था दता� ह�दँा �वीकार गरेको 
सत� र िनजह�ले �ा� गरकेो इजाजतप�को 
वग�समेत फरक रहकेाले फरक हैिसयत 
भएका सं�थाले फरक सुिवधा �ा� गन� 
कुराले समानताको हक उ�लङ्घन भएको 
भिन अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

१८७७ 

175. 

९४९२ 
 

संयु� 
 

गैरकानूनी�पमा 
स�पि� आज�न 
ग�र ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

भरत�साद 
नेपालसमेत 

 कम�चारी सुिवधाअ�तग�त �ितिक�ा १००।– 
का दरले ५३० िक�ा सेयरको �. 
५३,०००।– ह�ने भिन उ�लेख ग�र आरोप 
प�मा कुनै पिन िजिकर िलएको नदेिखए 
तापिन सो सेयर वीरग�ज फाइना�सबाट 
कम�चारी सुिवधा अ�तग�त मौि�क रकम 
नित�र िलएको भ�ने कुरा देखाउन सकेको 
पाइँदैन । िबगोमा कायम गरकेो िमलेन भनेर 
िजिकर िलएर मा� ह�दैँन । �प� आधार र 
कारण देखाएर अदालतलाई िव�व�त पानु� 
पन� ह��छ । यो दािय�व पुनरावेदक 
�ितवादीको नै हो । यसरी एकाघरक� छोरी 
सु�मा नेपालले कम�चारी सुिवधाअ�तग�त 
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मौि�क रकम नित�र �.५३,०००।– रकम 
बराबरको ५३० िक�ा सेयर �ा� गरकेो भ�ने 
कुरा �थािपत ह�न नआएबाट िवशेष अदालत, 
काठमाड�को फैसला अ�यथा देिखन  
नआउने । 

176. 

९४९३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

सोमे�� गौतमसमेत 
िव�� 

नेपाल सं�कृत 
िव�िव�ालय 

के��ीय काया�लय, 
बेलझु�डी, 
दाङसमेत 

 समानताको हकले िनरपे��पमा सबैलाई 
समान �यवहार गनु� पछ� भ�ने अथ� बोध गन� 
नभई समान अव�थाका �यि�ह�का िबचमा 
मा� समान �यवहार ग�रनु पछ� भ�ने मा�यता 
रा�दछ । अव�था समान नरहेकामा आ�नो 
हकको आधार सुिनि�त नग�र उनाउ 
�यि�को हकमा िवना हकदैया दाबी गन� वा 
�� गन� पिन िम�दैन । िवप�ीले िनवृि�भरण 
पाउने भएकाले आफूह�ले पिन पाउनु पछ� 
भ�ने िनवेदकह�को भनाई कुनै कानून र 
तक� मा आधा�रत रहकेो देिखँदैन । �युनतम 
सेवा अविध नपुिग िनवृि�भरण िदन िम�ने 
पिन नह�ने । 

१९४८ 

177. 

९४९४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा स�लु 
ितवारी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 व�तुतः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा 
२४(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
�यव�थाअ�तग�त �य�तो कुनै काय�नीित 
िवना पिन नेपाल सरकारले आ�नो अिधकार 
�योग ग�र सरकारी वा साव�जिनक ज�गाको 
�यव�थापन ग�र रहकेो प�र�े�यमा ��तुत 
काय�नीितमाफ� त �प� मापद�ड, �ि�या र 
सत�ह� कबुल ग�र काय�नीितको मा�यमबाट 
�यवि�थत गन� काय�लाई �वे�छाचारी काय� 
भएको भ�न निम�ने ।  

१९५४ 

178. 

९४९५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�व�ती पौड्याल 
(आचाय�) 
िव�� 

�वा��य तथा 
जनसङ्�या 
म��ालय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

 स�वा बदर गनु� पना�को कारणमा कानूनको 
सम�या नभई �यव�थापक�य सम�यालाई 
िवप�ीह�ले िलिखत जवाफमा उठाएको 
देिख�छ । �वा��य सवेा िवभागका 
महािनद�शक र �ेड युिनयनिबच ग�रएको 
सहमितले कानूनी �यव�थालाई �ित�थापन 
गन� स�दैन । महािनद�शक र �ेड युिनयनका 
िबचमा कानूनी �यव�थालाई �ित�थापन गन� 
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ग�र कुनै सहमित भए पिन �य�तो सहमितले 
कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दैन । 
कानूनबमोिजम ह�ने स�वाको िवषयमा �ेड 
युिनयन बाधाको �पमा रहन पिन ह�दैँन । 
िवप�ी �वा��य सेवा िवभागले आफँैल ेिमित 
२०६९।४।२३ मा गरेको स�वा िनण�यलाई 
मौजुद �वा��य सेवास�ब�धी ऐन 
िनयमिवपरीत रहकेो नदेिखएस�म आफँैल े
बदर गन� निम�ने । 

179. 

९४९६ 
 

संयु� 
 

मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार 

ला�पा तामाङ 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादीले पीिडतलाई काठमाड�बाट 
नेपालसरहदको काकडिभ�ास�म पु� याएको 
देिखएको र कानूनले पिन िब��समेतको 
लािग नेपालसरहदिभ�को एक ठाउँबाट अक� 
ठाउँमा पु� याएको काय�लाई कसुर मानेको 
ह�दँा �ितवादीले मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को 
दफा ४ को उपदफा (१) को ख�ड (क) र 
उपदफा (२) को ख�ड (क) को कसुर गरेको 
देिखने । 

१९७३ 

180. 

९४९७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

रामआधार साह 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

टंगाल, 
काठमाड�समेत 

 िनजामती कम�चारीलाई िनजामती सेवा ऐन, 
२०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० िवशेष ऐनबमोिजम िवभागीय 
कारवाही गदा� सो ऐन िनयममा उ�लेख 
ग�रएको िविध र त�रकाबाट िवभागीय 
कारवाही ग�रने �यव�था ग�रएको छ । सो 
िवभागीय कारवाहीमा िच� नबुझे कानूनले नै 
यी �रट िनवेदकलाई पुनरावदेनको लािग 
�शासक�य अदालतमा पुनरावेदन ला�ने 
�यव�था ग�रएको छ । िववादको िवषयव�त ु
यी �रट िनवेदक गुण�तर तथा नापतौल 
�े�ीय काया�लय, िवराटनगरमा िमित 
२०६४।२।१७ मा काय�रत्  रहदँा सोही 
िमितको घटनालाई िलएर पुनः अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगबाट िवभागीय 
कारवाहीको लािग लेिख पठाएको देिखयो र 
सोही प�बाट पुनः यी �रट िनवेदकलाई 
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िवभागीय कारवाही गन� लािगएको पिन 
देिखँदा सोही िवषयको आरोपमा �शासक�य 
अदालतबाट समेत एकपटक फैसला भई �रट 
िनवेदकउपरको २(दुई) तलब वृि� रो�का 
गन� गरकेो िवभागीय कारवाही बदर भएको 
देिखँदा अदालतको फैसला अि�तमताको 
िस�ा�तअनुसार िवप�ी अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगसमेतबाट यी 
�रट िनवेदकउपर पटकपटक एकै िमितको 
एकै घटनाको िवषय व�तुउपरमा कारवाही 
गन� नपाउने । 

181. 

९४९८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे�� के.सी. 
िव�� 

वन तथा भू-संर�ण 
म��ालय, 

िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

 िनधा��रत समयाविधिभ� िनवेदकले माग 
गरकेो िबदा अ�वीकृत भएको देिखँदैन । 
िनवेदकले माग गरकेो असाधारण अ�ययन 
िबदा िमित २०६६।६।६ मा वन िवभागमा 
दता� भएपिछ सो िमितले ६० िदनिभ� 
अथा�त्  िमित २०६६।८।५ िभ�मा 
अिनवाय��पमा िबदा �वीकृत वा 
अ�वीकृतको काय� अि�तयार �ा� 
अिधकारीले अिनवाय��पमा गनु�पन� कानूनी 
�यव�था रहकेो देिखने । 

१९८९ 

182. 

९४९९ 
 

संयु� 
 

स�पि�  
शु�ीकरण 

दावा टासी लामा 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनकै ठूलो प�रमाणको रकम कसैले बोकेको 
सुटकेसबाट बरामद ह��छ र �यसको साँचो 
पिन िनजबाटै बरामद भएको अव�थामा 
रकमको मािलक यो हो भिन यिकन 
वतनसमेत देखाई पिहचान गराउन नसकेको 
अव�थामा जसको साथबाट बरामद भएको 
हो उ� रकम िवषयको स�पूण� कानूनी 
दािय�व िनवा�ह गनु�पन� िज�मेवारी उसैमा 
रह�छ । स�पि� शु�ीकरण (Money 
Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को 
दफा २८ मा कुनै �यि�मा भएको स�पि� के 
क�तो �ोतबाट �ा� गरकेो हो ? सो 
स�पि�को �ोत खुलाउने भार िनज �यि�मा 
नै रहकेो देिख�छ । तर, �ितवादीले उ� 
बरामद भएको स�पि�को वैधािनक �ोत 
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खुलाउन सकेको देिखएन । तसथ� अ�यथा 
�मािणत नभएस�म उ� रकम िवषयमा 
जवाफदेिहता िनज �ितवादीमै रहने । 

183. 

९५०० 
 

संयु� 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

बलबहादुर िव.क. 
िव�� 

कारागार काया�लय, 
जग�नाथदेवल, 

ि�पुर�ेर, 
काठमाड�समेत 

 कत��य �यान मु�ामा भएको सव��सिहत 
ज�मकैदको सजाय भु�ान गरपेिछ एकै 
�यि�लाई एकभ�दा धेरै मु�ाह�मा भएको 
कैद सजायको लगत कारागार ऐन, २०१९ 
को दफा २४(६) र कत��य �यान मु�ामा 
सव�� भएपिछ एकभ�दा धेरै मु�ाह�मा 
भएको ज�रवानाको सजाय मुलुक� ऐन, द�ड 
सजायको १० नं. बमोिजम �वतः क�ा ह�ने 
ह�दँा �याङ् जा िज�ला अदालतको पिछ�लो 
कैदी पुज�अनु�प िमित २०७२।४।१० 
देिखको िनवेदकको थुना गैरकानूनी रहकेो 
देिखने । 

२००५ 

184. 

९५०१ 
 

संयु� 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

�ीमती झलककुमारी 
�े� 

िव�� 
काठमाड� िज�ला 

अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

 पुनरावेदन अदालतबाट िवदेशी िविनमय 
मु�ामा तामेल भएको �याद र फैसलासमेत 
कानूनबमोिजमको ठह�र अि�तम आदेश 
भइरहकेो अव�थामा सोही िवषयलाई िलएर 
िनवेदनको �व�प प�रवत�न ग�र �ितवादी 
िनवेदकका हकमा ��तुत 
ब�दी��य�ीकरणको िनवेदन दता� गरेको 
पाइने ।  

२०१७ 

185. 

९५०२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

�ा.डा.संिगता 
भ�डारी 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 �ित�ानलाई सुचा� रा�ने �ित�ानका 
कम�चारी, िश�क तथा िचिक�सक एवम ् 
�ित�ानको सव��च िनकाय मािनएको 
सभाको कत��य िज�मेवारीलाई अनदेखा ग�र 
�ित�ानको स�पूण� िज�मेवारी 
उपकुलपितको मा� हो भ�ने अथ� ग�र 
�ित�ानका कम�चारी, िश�क तथा 
िचिक�सक र िव�ाथ�ह�ले �वयम ् 
उपकुलपितको राजीनामा माग ग�र वाता� 
इ�कार ग�र चलाएको आ�दोलनलाई 
समाधान गन� नसकेको भ�ने िफतलो 
आधारमा िनवेिदका उपकुलपितको काय� 
�मताको अभाव वा उपकुलपितल े
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सं�था�ित नकारा�मक भूिमका िनभाएको 
भ�ने िवप�ीह�को भनाइिसत सहमत ह�न 
सिकने आधार नदेिखने । 

186. 

९५०३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

गोखुल महतो 
नुिनयासमेत 

िव�� 
भुखल महतोसमेत 

 कानूनले िनिद�� �ि�या अवल�बन ग�र 
अदालतसम� �ितर�ा गनु� पन�मा due 
process of law लाई छलेर िनवेदकह� 
��तुत िनवेदन गन� आएको देिखँदा कानूनको 
�यव�था र काय�िविधलाई िन�तेज पान� ग�र 
वा सु� अदालतसम� िवचाराधीन मु�ाको 
त�यमा �वेश ग�र वा सु� अदालतको 
�याियक �े�ािधकारमा ह�त�ेप ह�ने ग�र 
िनवेदन मागबमोिजम उ��ेषण एवम ् 
परमादेशको आदेश जारी गन� निम�ने । 

२०४१ 

चैत 

187. 

९५०४ 
 

पूण� 
 

दता� बदर 

तु�सीमाया महज�न 
िव�� 

प�चनारायण 
महज�नसमेत 

 गुठी तैनाथी ज�गा गुठी अिधन�थ 
ज�गामा, गुठी अिधन�थ ज�गा गुठी रैतान 
न�बरी ज�गामा वा गुठीको घर वा ज�गा 
रैकरमा दता� ह�नबाट जोगाउन जुनसुकै 
चरणमा पिन ह�त�ेप गन� स�ने 
सं�थानको अिधकार गुठी सं�थान ऐन, 
२०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ल े
सुिनि�त गरकेो पाइने । 

२०४७ 

188. 

९५०५ 
 

संयु� 
 

गैरकानूनी�पमा 
स�पि� आज�न 
गरी ��ाचार 

गरेको 

नेपाल सरकार 
िव�� 

उमेशकुमार 
र�ेमीसमेत 

 आय�ोतको तुलनामा अ�वाभािवक र 
अिम�दो स�पि� रा�ने तथा िदने र उ�च 
जीवनयापन गरकेो भ�न े िवषय िवगतमा 
रा�दै नरािखएको र रा�नै नपन� अित 
सू�मतम ् िहसाब िकताबबाट मा�ै 
िन�पण ह�न स�ने िवषय होइन । ब� 
�य�तो अ�वाभािवकता र अिम�दोपनको 
च�र�लाई अनुस�धानले टड्कारो �पमा 
झ�काउन सकेको ह�नुपद�छ । िठक 
ढङ्गबाट लगत नराखेकै कारणले आयका 
�ोतह� असीिमत ह�दैँनन् । रा��सेवकले 
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साव�जिनक पदमा रहदँा �ा� गन� आय 
�ोतको दायरा त झनै साँगुरो ह�ने ह�दँा 
�यसको मोटामोटी आँकलन गन� खासै 
किठनाइ ह�नुपन� देिख�न । साव�जिनक 
पदका अित�र� रा��सेवकले पैतृक 
स�पि�, दान दात�य तथा कुनै 
वर�यवसायबाट पिन वैधािनक�पमा आय 
�ा� गरकेो ह�न स�न े। 

189. 

९५०६ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती   
करणी र चोरी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

बलराम दवाडी भ�ने 
�यानबहादुर खड्का 

 अनुस�धान र अिभयोजन बयानमुखी 
भैरहने तर �याियक िनण�यमा मा�ै 
वै�ािनक र भौितक सबुद �माणको 
िव�ेषण खोजी गन� िम�दैन । चोरीभ�दा 
जबरज�ती करणीको कसुर बढी गि�भर 
खालको कसुर हो । जुन कुराको पीडा 
पीिडतले जीवन पय��तस�म भो�न पन� 
ह��छ । �य�तो गहन र संगीन खालको 
कसुरमा जाहरे गरपेिछ सोभ�दा कम 
गि�भरको कसुर मािनने चोरीमा पिन 
जाहेरी पनु�ले चोरी भएको कुरालाई पुि� 
गद�छ । मािनस आवतजावत गन� �थानमा 
कसैल े पिन कुनै मिहलालाई जबरज�ती 
करणी नगन� र य�तो वारदातको 
��य�दश� गवाह भनेको पिन पीिडत नै 
ह�ने ह��छ । गर गहनासमेत लुटी 
जबरज�ती करणी गरकेो भनी पीिडतले 
�ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई 
पीिडतको जाहरेीका साथै जाहरेीलाई 
समथ�न ह�ने गरी पीिडतले अदालतमा 
गरकेो बकप�ल ेपुि� गरकैे देिखन े। 

२१२८ 

190. 

९५०७ 
 

संयु� 
 

हक कायम दता� 
बदर 

�काशरवी 
�धानसमेत 

िव�� 
सुनमाया �े�समेत 

 सािबकको नापीमा दता� बाँक� रहन गएको 
ज�गाको हक �वािम�व िन�पण गदा� सो 
नापीमा खडा भएको िफ�डबुकमा 
लेिखएका �यहोराह� मह�वपूण� �माण 
ह��छ । उस बखतको नापीमा खडा भएको 
िफ�डबुकमा लेिखने �यहोराह� सो 
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ज�गाको �वािम�वको स�ब�धमा 
काला�तरमा िववाद उठ्ला भनी अनुमान 
गरी लेिखएका का�पिनक कुराह�  
होइनन् । �यसैले सो िफ�डबुकलाई सो 
ज�गाको �वािम�व िनधा�रक �माणको 
�पमा उ�च मह�व िदनु पन� । 

191. 

९५०८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

डा.भाइकाजी 
ितवारी 
िव�� 

चतुभू�ज भ�समेत 

 रा�यले नाग�रकको बसोबासको 
अिधकारको सकारा�मक काया��वयनको 
लािग संिवधानले नै दािय�व िसज�ना 
ग�रराखेको अव�थामा कुनै नाग�रकले 
आ�नो साम�य�बाट िसज�ना गरकेो 
बसोबाससँग स�बि�धत सा�पि�क हकमा 
अित�मण गन� कुरा सामा�य अव�थामा 
क�पनासमेत गन� सिकँदैन । नाग�रकको 
मौिलक हकको �पमा संिवधानल े
�थािपत गरकेो य�तो अिधकार 
काया��वयन गन� रा�यलाई केही पूव�तयारी 
आव�यक पनु� एउटा प� ह�न स�छ तर 
भैरहकेो बसोबासमािथ ह�त�ेप गरी यो 
हकको िनवा�ध�पमा उपभोगमा असर 
पुर् याउने काममा रा�य ि�याशील ह�न 
नह�ने । 

२१४५ 

192. 

९५०९ 
 

संयु� 
 

उ��षेण 

अिधव�ा भरतकुमार 
लकाईसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 वत�मान युग आधुिनक स�चारको युग 
भएको र �यि� आफँै उपि�थत भई 
स�बि�धत काया�लयमा गई पेस गनु� पन� 
िववरणह� बुझाउन समय अभावले 
न�याउने मा� हैन झ�झिटलोसमेत ह�ने 
ह�दँा स�भव भएस�म अिधकांश सरकारी, 
गैरसरकारी तथा सं�थानह�ले समेत 
Online Service लाई मा�यता िदई 
Paperless Office बनाउने अिभयानमा 
नै जुटेको पाइ�छ । यो �ि�याबाट 
सेवा�ाहीह�ले सहज, सुगम र िबना 
झ�झट शी��पमा सेवा �ा� गन�मा� 
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नभई कागजमा खच� ह�ने लाख� करोड� 
रकमको बचतसमेत ह�ने गरकेो ��ा�त 
�वयम ् कितपय Online सेवा �योग ह�ने 
काया�लयह�मा देिखएको छ । �वयम ् 
िवप�ीको िलिखत जवाफमा अब पुरानो 
प�ित अपनाई रहमेा �वदेश एवम ् 
िवदेशमा रहकेा क�पनी तथा 
सं�थाह�सँग Correspondent गन� 
किठन ह�ने भ�न े कुरा उ�लेख गरकेो 
देिख�छ । िनवेदकह� ज�ता २१ औ ं
शता�दीका युवा कानून �यवसायीह�ले 
आ-आ�ना सेवा�ाहीह�लाई Online 
�ि�या तथा सेवाको स�ब�धमा �े�रत गनु� 
पन�मा िनजह�ले नै �य�तो काय� रोक� 
पाउँ भनी ��तुत िनवेदन दायर गरकेो 
वत�मान प�र�े�यमा सुहाउँदोसमेत देिखन 
नआउने । 

193. 

९५१० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

नारायण�साद 
सुवेदीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 अनुिचत काय�को स�ब�धमा सोको 
दु�प�रणाम स�याउने अि�तयारी 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगलाई भएकोमा राि��य वािण�य 
ब�कले बोनस िवतरण गन� लागेको िवषय 
अनुिचत काय� भएको िन�य�ल नभई सो 
बोनस िवतरण रो�न ेअि�तयारी कुनै पिन 
ऐन, कानूनले अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगलाई �दान गरकेो 
नदेिखने । 

२१६२ 

194. 

९५११ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

�ितभा कुमारी िसंह 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 संिवधानले �रट उपचारको �यव�था गरकेो 
भएपिन यो उपचार सम�यायको उपचार 
हो । यसमा अदालतको िववेकलाई �श�त 
ठाउँ रह�छ । िनवेिदकाको सेवा यथावत्  
छ । तलब सुिवधामा कुनै कटौती छैन । 
कामको अविध बढेको छैन । ७ माइल 
टाढा उही िज�लािभ� स�वा भएको छ । 

२१७८ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

78 

िनवेिदका सधै ँ अपायक ठाउँमा स�वा 
भएक� अव�था पिन छैन । िनवेिदका 
भेदभावको िशकार ह�नु भएक� छैन । 
स�वाबाट केही असुिवधा भए होला तर 
हक हनन् भएको छैन । असुिवधाको 
कारणले स�वा बदर नह�ने । 

195. 

९५१२ 
 

संयु� 
 

अंश दपोट 

�ेमलाल लोध 
िव�� 

औधराजी लोध 

 अंश हक ज�मका आधारमा 
कानूनबमोिजम �ा� ह�ने नैसिग�क हक हो । 
अंश मु�ामा वादी �ितवादील े पेस गरकेो 
तायदाती फाँटवारीमा उि�लिखत 
स�पि�बाहके अ�य सगोलको अब�डा 
स�पि� रह े भएको अव�थामा वादीका 
पित र ससुराले पेस भएको तायदाती 
फाँटवारीमा आपि� गरनेन् भ�दैमा उ� 
अब�डा स�पि�बाट यी वादीको अंश 
पाउने हकबाट वि�चत गन� िम�दैन । 
तायदाती सुनी पाएको बखत त�काल सबै 
स�पि�को पुरा जानकारी सबै 
अंिशयारलाई ह��छ भ�न िम�दैन । जब 
कुनै स�पि� ब�डा ह�न बाँक� र 
तायदातीमा देखाइएको िथएन भनी 
जानकारी ह��छ तब नालेस गन� कुरा   
ह��छ । स�पि�को जानकारी िबना नै 
नालेस गन� सिकने अव�था नै ह�दैँन । 
तसथ� तायदाती सुनी पाएको कागज गदा� 
िवरोध गरने भ�दैमा कसैको अंश हक 
�वतः समा� ह�ने होइन । वादी दाबीका 
ज�गाह� २०३४ सालमा िनजी तवरबाट 
वा आ�नो िनजी �ान, सीप, �यासबाट 
वा कसैबाट दान, बकस वा अपुतालीबाट 
�ा� गरकेो िमिसल �माणबाट देिखँदैन । 
सगोलमा रह ेबसेको अव�थामा सगोलका 
कुनै अंिशयारल े ख�रद गरकेो स�पि�मा 
यी वादीको अंश हक ला�न स�दैन भ�न 
निम�ने ।  

२१८४ 
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196. 

९५१३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

उ�व�साद पने� 
िव�� 

िनजामती 
िकताबखाना, ह�रहर 

भवन, पु�चोक, 
लिलतपुरसमेत 

 ज�मिमित खो�ने महल नराखी वष�मा� 
खो�नु पन� ठाउँमा िनवेदक १७ वष� ९ 
मिहना पुगेको मािनसले १८ वष� ले�नु 
�वभािवक नै ह��छ । �यसैले िसटरोल 
फाराममा उमेर वष� ले�न ु पन� खाली 
ठाउँमा िनवेदक १७ वष� ९ मिहना पुगेको 
मािनसले १८ वष� लखेेकोबाट उसको 
ज�मिमित नै अक� हो भनी ज�रत नै 
नपरकेो कानून समाई ज�मिमितको 
अनुमान गनु� कानून र �यायसङ्गत   
नह�ने । 

२१८९ 

197. 

९५१४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

राजकुमार शाहसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सुनुवाइको मौका िदइयो वा िदइएन भ�ने 
�� यहाँ रहने । घरले ुतथा साना उ�ोग 
काया�लयबाट िनवेदकलाई उ�ोग ब�द गनु� 
भ�ने प� �ेिषत भएको पिन देिखँदैन । 
यसरी पिहला �दुषण िनय��ण गनु� भनी 
िनवेदकलाई जानकारी गराउँदा पिन 
िनवेदकले आ�नो कत��य र िज�मेवारी 
पुरा नगरकेो अव�थामा अब पिन 
वातावरण िनय��णको �ि�या अवल�बन 
नगरमेा सो नगरसे�मको लािग उ�ोग ब�द 
ग�रने जानकारी गराएको िवषयका 
स�ब�धमा िनवेदकलाई सुनुवाइको मौका 
िदनुपन� र �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तिवपरीत उ�ोग ब�द गन� 
लािगएको भनी मा�न निम�ने । 

२१९५ 

198. 

९५१५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 
 

भरतमिण जङ्गम 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै सरकारी पद �हण गन� जुनसुकै धम� 
वा सं�कृितका �यि�ले पिन पाउँछन ् । 
�यहाँ कुनै धम�को भेद ग�रदैँन । तर, देवी 
देवताको स�दभ�मा आ-आ�नो 
चिलआएको रीित ि�थितअनुसार आ-
आ�नो धम�को पर�परा र नीितबाट 
िनधा��रत ह��छ । �ी पशुपितनाथ िह�दु 
धमा�वल�बीह�को मा� आरा�यदेव ह�न् । 

२२०२ 
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तसथ� पशुपितनाथको पूजा अच�ना 
�यहाँको सरसामानलगायत कुनै पिन 
�यव�थापक�य काय�मा संल�न ह�न 
सव��थम ऊ िह�दु धमा�वल�बी ह�नु 
अिनवाय� ह��छ । त�प�ात् मा� िह�दु 
धम�का �ाता लगायतका गुणह� �य�ता 
�यि�मा ह�नु ज�री ह�ने ।  

199. 

९५१६ 
 

संयु� 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

रामजी गौतम 
िव�� 

का�ेपला�चोक 
िज�ला 

अदालतसमेत 

 अदालतले मु�ा फैसला गदा� कानूनल े
तोकेको िनि�त काय�िविध र �ि�याको 
अ�रशः पालना गनु�पद�छ । कानूनले 
तोकेको िनि�त काय�िविध र �ि�याको 
अवल�बन नगरी भएको फैसला 
काय�िविधगत �ुिट भएको मा�न ु पद�छ । 
िनवेदक �ितवादी भएको जबरज�ती 
करणी मु�ामा मुलुक� ऐन, १९० नं. 
अनु�प �ितवादीको अंश रो�का गन� र 
मु�ा मु�तबीमा रा�ने काय� नै नभई 
�ितवादीलाई जबरज�ती करणी मु�ामा 
कसुरदार ठहर गरकेो का�ेपला�चोक 
िज�ला अदालतको फैसला, सो फैसलाका 
आधारमा रहकेो कैदको लगत तथा कैदी 
पुज�समेत कायम रहन स�ने नदेिखने । 

२२०९ 

200. 

९५१७ 
 

संयु� 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

सर�वती भ�डारी 
(पुडासैनी) 

िव�� 
काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत 

 नाग�रकता �माणप�को वतन ज�म मृ�यु 
तथा अ�य �यि�गत घटना (दता� गन�) 
ऐन, २०३३ वा �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ वा नाग�रकता ऐनलगायतका 
�य�तै अ�य ऐन िनयमबमोिजमको 
�मािणत िलखत र कामकारवाहीबाट 
प�रवत�न नभएस�म गा.िव.स.को एकतफ� 
िसफा�रसको कुनै अथ� छैन । यो 
अदालतले िसफा�रस होइन 
कानूनबमोिजमको िलखत �माणको 
अिभलेख खो�छ । बालुवा गा.िव.स. वडा 
नं. ६ मा रहकेो िनवेदकको घर यथावतै 

२२१४ 
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रहकेो अव�थामा सोबाहेक कदािचत 
िनवेदकको अ�य� पिन वतन रहकेो 
देिखँदैमा पु�य�ली थलोको वतन अमा�य 
ह�ने भ�न निम�ने ।  

201. 

९५१८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा राम�साद 
�जापितसमेत 

िव�� 
अ�य�, नेपाल बार 

एसोिसएसन 

 �रट िनवेदनमा िनवेदकले नेपाल बार 
एसोिसएसनको िवधान, २०४८ एवम ् 
नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, 
२०४९ अ�तग�तको हक �चलनको लािग 
धारा १३३(२) अ�तग�त िनवेदन िदएको र 
उ� िवधान एवम ् िविनयमावलीलाई 
�चिलत नेपाल कानूनको सं�ा िदन 
निम�ने भएबाट िनवेदकको कानूनी हक 
अपहरण भएको भ�न निम�ने । 

२२२५ 
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१. सवैंधािनक काननू 
1.  िनण�य नं. ९३७६ - उ��ेषण 

पितप�नीको स�ब�ध िव�ासमा आधा�रत भावना�मक �कारको ह�नुका साथै उनीह�बीच 
कानूनी ब�धन पिन ह��छ । िववाह एक धािम�क सं�कार हो । िववाहमाफ� त एक प�रवारको 
िनमा�ण ह��छ । प�रवार एउटा सामािजक सं�था हो । िववाहप�ात् पित र प�नीदुवैमा दािय�व 
िसज�ना ह��छन ्। एकअका�लाई माया ममता गन�, सुख दुखमा साथ िदने, सकेको सहयोग गन�, 
एक अका�लाई दुव�चन नबो�ने र दु�य�वहार नगन�, एक अका�को भावनाको कदर गन�, एक 
अका�लाई धोका निदन,े झुठो नबो�ने इ�यािद वैवािहक जीवनका आधारभूत मया�दा मािनने । 

(�करण न.ं२) 
वैवािहक जीवनको अ��य स�ब�ध िव�छेद हो । स�ब�ध िव�छेद पित र प�नीबीचको 
कानूनीस�ब�धको िवसज�न हो । स�ब�ध िव�छेदप�ात् पित र प�नी दुवै एक अका�को दािय�व 
िवमुख ह�ने ।  

(�करण नं.३) 
प�नीको म�जुरी नभै अ�ल े करणी गरमेा सो काय� जबज��ती करणी ह�न जा�छ । प�नीले 
म�जुरीले परपु�षसँग करणी गराएको अव�थामा पितप�नीबीचको स�ब�धमा आउन े ह�दँा 
स�ब�ध िव�छेद पिन ह�न स�ने । 

(�करण नं.४) 
पितप�नीबीच िविभ�न कारणले उ�प�न ह�ने कटुताले स�ब�ध िव�छेद गन� बा�यता ह�न   
जा�छ । िववाह उपरा�त प�नी�ित इमानदार ह�नुपन� पितको कत��य ह��छ । पितल ेपर�ीसँग 
स�ब�ध राखेको कुरा �वीकार गरमेा वा �मािणत भएमा सो काय� अपराधज�य ह�नुका 
साथसाथै प�नीले सो आधारमा पितसँग स�ब�ध िव�छेद गन� स�ने ।  

(�करण न.ं५) 
मिहलाको �जनन �वा��य तथा �जननस�ब�धी हकको संवैधािनक �यव�थालाई र�ा गनु� 
रा�यको दािय�व हो । मिहलाको �जनन �वा��यस�ब�धी हकअ�तग�त मिहलाह�लाई 
�जनन �वा��यस�ब�धी जानकारीमूलक सूचना िदनपुन�, �जनन �वा��यका लािग 
आव�यक पन� औषिध उपचार िनशु�क र सुलभ ह�नुपन�, पौि�क आहार रा�यले उपल�ध 
गराउनपुन� �वा��य सं�थाह� पया�� मा�ामा �थापना ह�नुपन� मिहलाले ब�चा ज�माउने वा 
नज�माउने छनौट गन� ज�मा�तर िनधा�रण गन�, कानूनबमोिजम गभ�पतन गन�, यौनिहसंाबाट 
मुि� पाउने प�रवार र समाजबाट यातना �ूर अमानवीय �यवहार िव��को अिधकार इ�यािद 
िवषयह� पन� । 

(�करण न.ं६) 
कुनै �यि� िवशेषको च�र�स�ब�धी कुरालाई िलएर नभै सम� िववािहत पु�ष तथा सम� 
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िववािहत मिहलासँग स�बि�धत िवषयको गरकेो अव�थामा �यि�गत च�र� ह�या गरेसरह 
गोपनीयतास�ब�धी मौिलक हकको उ�लङ्घन भएको मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं८) 
कानूनी �यव�थाह�को खास �योजन �यि�को नातास�ब�धी �माण िसज�ना गनु� हो । ियनै 
नाता देिखने �माण पेस गररे �यि�ल े�याियक िनकायमा हक अिधकारको दाबी गन� स�छन् । 
यितमा� नभै कुनै �यि�को अ�सँग नातास�ब�धी िववाद उ�प�न भयो भने य�ता 
�माणह�ल ेिववाद िन�पण गन� म�त गन� स�ने ।  

(�करण न.ं१०) 
�याियक िनकायले �माणको मू�याङ्कन गरी नाता कायमस�ब�धी िववादको िन�पण गन� 
गद�छन ्। यसअ�तग�त परकेा िववादमा दाबी पुि� गन� वा ख�डन गन� आव�यक पन� �माणह� 
मु�ाका प�ह�ले िनवेदकले िनवेदनमा उ�लेख गरकेा िवशेष ऐन कानूनअ�तग�त स�बि�धत 
नाता �माणप� जारी गन� िनकायबाट �ा� गरी आव�यक परकेो ख�डमा अदालतसम� पेस 
गरी दाबीलाई पुि� वा ख�डन गन� स�दछन् । पितप�नी बीचको नाता कायम, बाबु छोराको 
नाता कायम इ�यािद िववािदत िवषय भएकामा अदालतले िविभ�न �माणह� सङ्कलन गररे 
ती िववादको िन�टारा गन� स�ने । 

(�करण न.ं११) 
2.  िनण�य नं. ९३७७ - उ��ेषण / परमादेश 

साव�जिनक र वन �े�बाहकेका सािबकमा दता� ितरो केही नभएका �ववासी घर र सो घरले 
चच�को ज�गा वा बेिन�सा ज�गा दता�को सम�याको समाधान गरी �यि�लाई वा�तिवक �वामी 
बनाउने र ज�गा दता�को अ�यौलतालाई अ��य गन� मूल उ�े�यका साथ िवधाियकाले 
सकारा�मक मनसाय िलई िनमा�ण गरकेो ऐनको �ावधानबमोिजम नै नेपाल सरकारबाट 
सिमित गठन भई उ� सिमितले �योग गन� काय�िविधका स�ब�धमा गरकेो �यव�थासमेत बदर 
माग गनु� भनेको ज�गा दता� �ि�यालाई अझ जिटलतातफ�  लगेको मािनने । 

(�करण नं.६) 
ज�गा नापी भएर पिन स�बि�धत �यि�का नाम दता� ह�न नसकेका, भोग भएको तर बेिन�सा 
देिखएका �य�ता ज�गा वा�तिवक भोगकता�लाई �वामीकता� बनाई भूिमको उिचत 
�यव�थापन गन� औिच�य देखेर नै रा�यले नीितगत �यव�था गरी ज�गा दता� �ि�यालाई 
िनयिमत र िनयमन गन� खोजकेो �य�तो अव�थामा कानून र उ� कानूनका आधारमा गठन 
भएको सिमित र काय�िविधसमेत बदर माग गरकेो िनवेदकको दाबी नै साधक नभई बाधकको 
�पमा देिखन आउन े। 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) को कानूनी �यव�थाल े स�पि�मािथ 
अनुिचत ब�देज नगरकेो भई �यि�लाई स�पि�को �वािम�व बनाउन खोजेको य�तो 
अव�थामा पिन कानूनले अवल�बन गरकेो लोकक�याणकारी नीितगत �यव�था बदर माग 
ग�रएका अप�रप�क दाबीका आधारमा अदालत अित सू�मसंवेदी भई कानून बदर गनु� 
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�यायोिचत ह�ने नदेिखने । 
(�करण न.ं७) 

सूचना�ारा अविध थप भएको �य�तो अव�थामा समेत पिछ थप ह�नुभ�दा अगािडको सूचना 
बदरको माग रा�नु मनािसब होइन । दाबीकता�ले जुन कुरामा दाबी िलएको छ �यस �ावधान 
संशोधन वा प�रवत�न भएको छ छैन सो कुरामा पिन �यान िदन ु दाबीकता�को कत��य र 
िज�मेवारीसमेत ह�न आउन े। 

(�करण नं.९) 
कानूनी �यव�था तथा राजप�मा �कािशत सूचनाबाट छुट ज�गा दता�का लािग िनवेदन िदने 
तथा �य�ता िनवेदनह�को फछ् य�ट गन� िवषयमा समयसीमा िनधा�रण गरी यस िवषयलाई 
िनयिमत गन� खोजेको देिखन आएको ि�थितमा स�पि�को हकलाई कुि�ठत तु�याएको भ�ने 
िनवेदकको दाबी संिवधानस�मत देिखन नआउने । 

(�करण न.ं१०) 
रा�यकर नितरी ज�गाजिमन भोग गन� �थालाई अ�त गन� भनी रा�यले िलएको नीितगत 
�यव�थाबमोिजम �य�ता िबता� ज�गा दता�का लािग सदैव कानूनी �यव�था खु�ला रा�न 
उपयु� नभई िछटो छ�रतो�पमा य�ता ज�गाह�को टुङ्गो लगाउन कानूनल े समयाविध 
तोकेको �य�तो नीितगत औिच�यतामा �� उठाउनु कानून र संिवधानस�मत नह�ने ।  
ज�गा दता� िवषयलाई टुङ्गो लगाउन समयसमयमा �याद थप गन� वा सूचना �कािशत गन� 
काय� पिन भई आएको देिखएको �य�तो अव�थामा अविध तोिकएको कारणले हक गु�न गएको 
भ�ने अथ� गन� िम�ने देिखँदैन । “ख” �ेणीको ज�गा दता� गन�को लािग ज�गा कमाउने �यि�को 
हकको समाि� गरकेो नभई हक �दान गन� िनि�त समयमा ज�गा दता� गन� िनवेदन माग गरकेो 
िवधाियकाको असल मनसायलाई गलत अथ�बोध गरी समयसीमा वा हद�याद सदाको लािग 
खु�ला माग गनु� उिचत मा�न नसिकने । 

(�करण न.ं१३) 
हद�याद वा समयसीमास�ब�धी �यव�था �यि�का हक अिधकारमा अङ्कुश लगाउन वा 
समा� गन�का लािग नभई स�बि�धत प�ले िवल�ब नगरी िनि�त ग�रएको समयसीमािभ� 
उपचार खोजून ्भनी उपचार माग गन� समय िनधा�रण ग�रएको हो । हद�यादको �� �यि�को 
अिधकारसँग स�बि�धत ह�ने ह�दँा �यि�ले िनि�त समयसीमािभ� उपचार खोजी आ�नो हक 
सुरि�त ग�न ् भ�ने रा�यको मूल �वाथ� रहने र यही रा�यको मूल �वाथ�लाई िनयमन गन� 
िवधाियकाले हद�यादस�ब�धी कानून बनाउन े ह�ँदा हद�याद कानून बनाउन नह�ने भ�ने 
िनवेदकको दाबी कानून एवम ् संिवधानस�मत रहकेो देिखन नआउने ।  

(�करण न.ं१५) 
3.  िनण�य नं. ९३७८ - उ��ेषण / परमादेश 

िनजामती कम�चारीह�को आ�नो सेवा�ितको काय�शैली, �यवहार र आचारण ज�ता 
िवषयह� पालन नगरकेो भ�ने कुरामा आरोप लागेको अव�थामा �य�तो िवषयमा 
�ारि�भक�पबाट नै छानिबन वा आव�यक जाँचबुझ गराइरहनु पन� आव�यक नदेिखएमा 
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सामा�य िवभागीय सजाय गन� अिधकारीले �यसरी जाँचबुझ नगराएकै कारणले मा� ��तािवत 
सजायलाई अ�यथा भ�न िम�ने नदेिखने ।  

(�करण न.ं५) 
मातृ ऐनले िदएको अिधकारभ�दा बढी ह�ने गरी कुनै िनयम बनेको भए �यो अव�थामा 
कानूनको संवैधािनकताको परी�ण र �याियक पुनरावलोकनको िवषय ह�न स�ने छु�ै िवषय 
हो । तर मातृ ऐनिवपरीत िनयम बनेको छैन भने �यो अव�थामा �याियक पुनरावलोकन र 
संवैधािनक परी�णको �� उठाउनु संिवधानस�मत मा�न नसिकने ।  

(�करण न.ं६) 
पुरक िनवेदन िदनुको उ�े�य नै मूल िनवेदनमा िलएका कुराको पु�्याइँ गनु�मा� हो । नयाँ नयाँ 
दाबी रा�दै जाने भ�ने होइन । कुन सेवाका लािग के क�तो कानून बनाई िनयमन गन� भ�ने 
कुरा रा�यको नीितगत �यव�थाअ�तग�त पन� िवषय ह�दँा रा�यले आव�यक ठानेमा कानून 
बनाई िनयमन गन� नस�ने भ�ने नह�दँा मूल दाबी र पुरक िनवेदनको दाबीको ताद�यता नभई 
फरक रहबेाट समेत ��तुत दाबी औिच�यिवहीन देिखन आउने । 

(�करण नं.९) 
कम�चारी �शासनय��को सेवा सत�सँग स�बि�धत कम�चारीह� र �यो सेवा सत�स�ब�धी 
कानूनमा आब� रहकेा �याय सेवाका कम�चारीह�ल ेआ�नोतफ� बाट उिचत �ितिनिध�व गन� 
नस�ने प� ह�न् भ�न िम�दैन । आ�नो हक िहतमा आफँै �ितिनिध�व गन� सबल प�ले 
आ�नो सेवा सत�स�ब�धी कानूनमा कुनै चुनौती निदएको अव�थामा साव�जिनक िववादको 
नाममा बेसरोकारवालाले आ�नो लोकि�यताको लािग कानून बदरको माग रा�नु पिन उिचत 
मा�न नसिकने । 

(�करण न.ं१०) 

4.  िनण�य नं. ९३७९ - उ��ेषण 
ज�गा बाँडफाँड गन� िनवेदन िदने र बाँडफाँड गन� समयाविध तो�ने काय� भूिममािथको �ैध 
�वािम�व अ��य गन� �यव�थापनस�ब�धी िवषय भएकाले मोिहयानी हक लागेको ज�गा मोही 
र ज�गाधनीका बीच बाँडफाँडको काय� नसिकएस�म ज�गामा रहकेो मोहीको मोिहयानी हक 
समा� नह�ने । 

(�करण न.ं८) 
ज�गा बाँडफाँड गन� �याद �यतीत ह�दैँमा मोही र ज�गाधनीको हैिसयत तथा हकमा कुनै 
�ितकूल असर पन� अव�था नह�दँा सोही कारणबाट हक गु�न गएको भ�ने अथ� गन� िम�ने 
नदेिखन े।  
मोही हकको समाि� ह�ने वा मोहीको हैिसयतले ज�गा जो�न नपाउने भ�ने कुनै िकिसमको 
ब�देज लगाएकोसमेत नदेिखँदा भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. को 
कानूनी �यव�थाले नेपालको अ�त�रम सिवधान, २०६३ �ारा �द� हकको �चलनमा ब�देज 
लगाएको भ�न िम�ने अव�था नह�ने । 

(�करण नं.९) 
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5.  िनण�य नं. ९३९० - उ��ेषण / परमादेश / �ितषेध / अिधकारपृ�छा 
जाँचबुझ आयोगको िनण�य वा �ितवदेनको िवषयल े��य�तः कसैको हक हैिसयतमा असर 
पाद�न । जाँचबुझ आयोग �वयम ्ल े ��य��पमा कसैलाई दोषी ठहर गन� स�दैन, कुनै 
अपराधको आरोप वा अिभयोग लािग �याियक �ि�याबाट पुि� र �मािणत ह�नु पद�छ । सो 
�ितवेदन हालस�म साव�जिनकसमेत भएको छैन । औपचा�रक�पमा साव�जिनक नै नभएको 
जाँचबुझ आयोगको �ितवेदनको ठहरलाई नै �यि�को �याती र च�र�सँग तुलना गन�   
निम�ने ।  
िवप�ीले जनआ�दोलनको �पमा मु�य सिचव भै काय� गरकेो अव�थामा िनजबाटै 
मानवअिधकारको उ�लङ्घन भएको िथयो वा िथएन र िनजले उ�च नैितक च�र� �व��न 
गरकेा िथए िथएनन् र स�ा अिन शि�को दु�पयोग भएको िथयो िथएन भ�ने कुरा �याियक 
िनकाय र �याियक �ि�याबाट िन�य�ल भएको नदेिखने । 
कुनै स�म �याियक िनकायमा अिभयोग (Prosecution) नै नभएको अव�थामा जाँचबुझ 
आयोगको �ितवेदनकै आधारमा िनजलाई साव�जिनक पदको लािग अयो�य (Disqualify) 
कायम गदा� संवैधािनक �यव�थाको उ�लङ्घन ह�न जाने । 

(�करण न.ं११) 
िवप�ीका िव�� फौजदारी अिभयोग ला�न स�ने गरी ��टाचार मु�ा दायर भएकामा स�म 
�याियक िनकाय (अदालत) बाट तह तह फैसला भै यस अदालतबाटसमेत िनजउपरको कसुर 
ठहर ह�न नसक� सफाइ पाईसकेको अव�थामा िनज िव�� मु�ा दायर भएकै आधारमा 
िनजलाई अयो�य कायम गन� कुनै संवैधािनक तथा कानूनी आधार िनवेदकल े देखाउन 
सकेको पाइँदैन । कुनै �यि�का िव�� अिभयोग लगाउनु र �याियक �ि�याबमोिजम उ� 
कसुर अिभयोग �मािणत ह�नु भनेको िनता�त पृथक कुरा हो । कसुर अिभयोग �मािणत भएको 
अव�थामा मा� यसले दािय�वको िनधा�रण एवम ् अयो�यताको अव�थाको सृजना गन� हो । 
कानूनबमोिजम कसुर �मािणत नभएको �यि�लाई कसुरदार कायम ग�रदँा �यि�को 
फौजदारी �यायस�ब�धी आधारभूत मौिलक हकको उ�लङ्घन ह�ने । 

(�करण नं.१२) 
6.  िनण�य नं. ९४१२ - उ��षेण / परमादेश 

�ाकृितक �ोतको बाँडफाँड भ�नाले �य�ता �ोतको �वािम�व र साव�भौम अिधकारको 
स�दभ�मा हनेु�पन� ह��छ । रा�यिभ�को �ोतमा रा�यको साव�भौम अिधकार िनिहत रहने ह�नाले 
रा�यले आ�नो �ोतलाई उपयोग गरी व�तु वा सेवा उ�पादन गन� अनुमित िदंदा रा�यले 
�चिलत कानूनको अधीनमा रही सत�ह� तो�न स�छ । �यसरी तोिकएका सत� उ�लङ्घन 
भएमा िव�ुत्  उ�पादन गन� िदएको अनुमित नै र� गन� वा आ�नो क�जा वा भोग पुन��थािपत 
गन� स�न ेह��छ । यसरी रा�यले आ�नो कानूनअ�तग�त आफँैल े िनण�य वा िनय��णमा िलने 
िवषयव�तुको हकमा आफूले अनुमित िदएकोलाई �ाकृितक �ोत र �यसको उपयोगको 
रा�यको �े�ािधकार भ�दा बािहरको रा�� वा अ�तस�रकारी संगठनसँग बाँडफाडँ गरकेो भ�न 
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िम�ने नदेिखने । 
(�करण नं. ७) 

िव�ुत्  �वयम ्मा �ाकृितक �ोत नभई �ाकृितक �ोत पानीबाट उ�पादन ह�ने व�तु भएकाले 
अ�य व�तुसरह िव�ुत्  �यापारयो�य र िनया�तयो�य व�तु पिन हो । ��तुत जलिव�ुत्  
आयोजना स�ब�धमा दुई देशबीच वा अ�तरा�ि��य अ�तस�रकारी संगठनबीच �ाकृितक �ोत 
साधनको बाँडफाँडस�ब�धी स�झौता नभई �ाकृितक �ोतको �पमा रहकेो पानी �योग गरी 
सो पानीबाट उ�पािदत िव�ुत् लाई मा� �यापा�रक स�झौताबाट �यव�थापन गन� िनि�त 
सत�ह�सिहत खास अविधको लािग अनुमितस�म िदइएको ह�दँा �ाकृितक �ोतको बाँडफाँड 
गरकेो भ�न निम�ने । 

(�करण नं. १०) 
िव�ुत्  �वयम् मा �ाकृितक �ोत नभई �ाकृितक �ोतबाट उ�पािदत व�तु भएकाले यसको 
उ�पादन र �यव�थापन गन� रा�यले नीितगत �यव�था गरी नेपाल सरकारलाई अिधकार 
�दान गरकेो रा�यको �य�तो नीितगत �यव�था पुनरावलोकन गरी कानून बदर गनु� पिन 
उिचत ह�ने नदेिखने । 

(�करण नं. १४) 
के क�ता �यव�थाह� कायम छन ् र ती कानूनी �यव�थाको �ितकूल नह�ने गरी रा�� तथा 
जनताको िहतका लािग काय�पािलक�य िनकायले �चिलत कानूनको अधीनमा रही रा��का 
लािग आव�यक �य�ता आयोजनाह�को वग�करण, छनौट, स�चालन, रखेदेख तथा िनयमन 
गन� ज�ता िनयिमत काय�पािलक�य काय�मा अदालतले ह�त�ेप गरी �य�ता आयोजनाह�को 
िनमा�ण, स�चालन तथा अ�य िनयिमत �ि�यामा अव�� पान� गरी कानून बदर गद� जानु पिन 
उिचत नह�ने । 

(�करण नं. १५) 
नेपाल सरकारलाई कुनै प�सँग जलिव�ुत्  आयोजनाको स�चालनस�ब�धमा �चिलत िव�ुत्  
ऐन, जल�ोत ऐन, स�बि�धत िनयम र नीित अ�तग�त िनण�य गरी कुनै आयोजना स�चालन 
गन� स�झौता गन� अिधकार भएकै देिखएको र �य�तो िवषय रा�यको नीितगत 
�यव�थाअ�तग�तको िवषय भएकाले िव�ुत्  उ�पादन गरी देश िवकासमा अ�गामी  �ुतगित 
िवकास गन� माग� अवल�बन गरकेो �य�तो अव�थामा कानून बदर गदा� रा�यले अवल�बन 
गरकेो िवकास नीित नै ठ�प ह�न जाने स�भावनालाई पिन सामा�य�पमा िलन निम�ने । 
िव�ुत्  �वयम ्मा �ाकृितक �ोत साधन नभई �ाकृितक �ोत पानीको मा�यमबाट उ�पािदत 
व�त ुह�दँा िव�ुत्  उ�पादन र �यसको �यव�थापन पिन रा�यरा�य वा रा�य र अ�तरा�ि��य 
अ�तर सरकारी संगठनबीच भएको स�झौता नभई नेपाल सरकार र िनजी क�पनीह�बीच 
िनि�त अविधस�मको लािग स�झौता भएको र उ� स�झौतामा �ाकृितक �ोतको बाँडफाँड 
नगरी �ाकृितक �ोतबाट व�तु उ�पादन गन� र �यसको �यव�थापन गन� लािगएको ह�दँा 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५६(२) बमोिजमको �ि�या अवल�बन गनु� 
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नपन� ह�दँा �य�तो िवषयमा करार वा स�झौताको मा�यमबाट िव�ुत् को उ�पादन, �सारण, 
िवतरण र अ�य �यव�था गन� स�न ेगरी िव�ुत्  ऐन, २०४९ को दफा ३५ तथा जल�ोत ऐन, 
२०४९ को दफा १२ ले नेपाल सरकारलाई अिधकार �दान गरकेो उ� �यव�था नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५६(२) तथा (३) सँग बाँिझएको नदेिखएकाले बदर 
ग�ररहन नपन� । 

(�करण नं. १६) 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १५६ बमोिजम रा��लाई �यापक, ग�भीर र 
दीघ�कालीन असर पन� खालको �ाकृितक �ोतको बाँडफाँडसमेत नदेिखएकाले उ� 
धाराबमोिजम नेपाल सरकार र िवप�ी क�पनीह� बीच भएको स�झौता संसद् बाट अनुमोदन 
गराउन ु पन� िवषय पिन देिखन आएन । नेपाल सरकार र िवप�ी क�पनीह� बीच भएको 
करारीय स�झौता दुई देशह� बीचको वा बह�राि��य अ�तरा�ि��य अ�तस�रकारी संगठनह� 
बीचको �ाकृितक �ोत र साधनको बाँडफाँडस�ब�धी स�झौता नभई उ� �यापा�रक 
स�झौताबाट िनजी क�पनीलाई जल िव�ुत्  उ�पादन गन� र िब�� गन� गरी िनि�त 
सत�ह�सिहत खास अविधको लािग अनुमितस�म िदइएको ह�दँा �ाकृितक �ोत वा ितनको 
उपयोगको बाँडफाँड गरकेो भ�न िम�ने नदेिखने । 
िव�ुत्  उ�पादन गन� अनुमित पाएको क�पनीले ३० वष�स�म आयोजना स�चालन गरी सो 
अविधपिछ चाल ु अव�थामा नेपाल सरकारलाई िफता� गनु�पन� ह�दँा उ� आयोजनाह� 
दीघ�कालीन आयोजना भ�न पिन निम�ने । 

(�करण नं. १७) 
7.  िनण�य नं. ९४२२ - उ��ेषण / परमादेश 

सरकारी कागज िकत� गरी िनवेदकले आफूले गरकेो अपराध लुकाउनको लािग यस अदालतको 
असाधारण अिधकार�े� �हण गरी अदालत �वेश गरकेो देिखँदा िनवेदक �याय �ा� गन� 
असल िनयतका साथ अदालत �वेश गरकेो नदेिखन े। 

(�करण न.ं ४) 
अदालत �याय �ा� गन�को लािग आउने ठाउँ हो । कसैलाई दुःख िदन, जालझेल गन� अदालत 
आउनु दुभा��यपूण� ह�न जा�छ । दुःख िदन, फसाउन, िनण�य काया��वयनबाट रो�न, 
सकारा�मक प�रवत�नलाई रो�न, असल िनयतका िनण�यलाई रो�न काय�िविधका अनेक 
िछ�बाट नकरा�मक �योजनका लािग अदालतको असाधारण �े� �योग गरी अदालत �वेश 
गनु� रा�ो नमािनने । 

(�करण न.ं ५) 
अदालत सबैको लािग सधै ँ खुला ह��छ जसको मूल �योजन �याय �ाि� नै हो । �यसैल े
अदालतमा� �यायको लािग ह�नुपद�छ । असाधारण अिधकार �े� संिवधानले िवशेष 
अव�थाह�का लािग �दान गरकेो देिख�छ । �यि�को मौिलक अिधकारको संर�ण वैकि�पक 
मा�यमबाट गन� स�दास�म असाधारण अिधकार �े� आकिष�त ह�ने पिन देिखँदैन । नेपालको 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

89 

अ�त�रम संिवधानको धारा १०७(२) मा  भएको �यव�थाअनुसार �यि�को मौिलक 
अिधकारको हनन् ह�न निदन एवम ् संर�ण गन� सव��च अदालतल े असाधारण अिधकार 
�े�को �हण गरी पूण��याय हेतु आदेश जारी गन� स�ने । 

(�करण न.ं ७) 
कानून �यवसायी कानूनी शासनका संवाहक ह�न । �यायका पहरेदार ह�न् । सुशासनका 
िहमायती ह�न । समाज प�रवत�नका अगुवा ह�न् । सं�कृितका संर�क ह�न् । अ� �यवसायभ�दा 
कानून �यवसाय पृथक खालको �यवसाय हो । �यसैले कानून �यवसाय पूण��पमा Justice 
oriented ह�नुपद�छ । कानून �यवसायीले �यायको माग�लाई सरल र सहज�पमा डो� याउन 
स�नुपद�छ । अनाव�यक मु�ाको िभडले सही �याय खो�नेको �यायसमेत �भािवत ह�न जाने 
ह�नाले गलत मनसायसिहत मु�ा गन� �वृि�को अ��य ह�न ज�री देिख�छ । यसका लािग 
कानून �यवसायीको सहयोग वा�छनीय ह�न जाने । 
नैितकता र कानून दुवै पर�परमा स�बि�धत एवम ् छुट् याउन नसिकने गरी गाँिसएका 
िवषयव�तु ह�न् । दुवैले मानव मू�यलाई बढाउन म�त पु� याउँदछन । नैितकतालाई मापन गन� 
मानक नभए पिन यसको मू�यलाई कम आँ�न सिकँदैन । नैितकता िविहन पेसाको 
क�पनासमेत गन� नसिकने । 
अिधकार �े�को �प�तामा �याय िछटो छ�रतो ह�न जा�छ । जसबाट �यायका उपभो�ा, 
कानून �यवसायी एवम ् �यायका स�पूण� सरोकारवालाह�लाई सरलता र सहजता ह�न जा�छ । 
यसरी अनाव�यक अव�थामा असाधारण अिधकार �े�को �हण गन�ह�लाई रो�नमा कानून 
�यवसायीको ठूलो हात ह�न जाने ह�दँा कानून �यवसायीको यसतफ�  िवशेष �यान जान ज�री 
देिखने । 

(�करण न.ं ८) 
8.  िनण�य नं. ९४२६ - उ��ेषण, परमादेश 

ि�भुवन िव�िव�ालय सभाले िमित २०६९।१२।२३ को िनण�यानुसार आ�ना आङ्िगक 
�या�पसह�मा ह�ने �वत�� िव�ाथ� युिनयनको िनवा�चनमा ��य� र समानुपाितक 
�णालीबाट ह�ने गरी ि�.िव. संगठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, २०५० मा संशोधन 
गरकेो र सो संशोधन �वत�� िव�ाथ� युिनयनको िनवा�चनमा समानुपाितक �ितिनिध�व होस् 
भ�ने उ�े�यले ग�रएको हो भ�ने ि�भुवन िव�िव�ालय सभा क�ित�पुरको िलिखत जवाफ 
रहकेो स�दभ�मा हदेा� रा�यले आ�ना नाग�रकको हरके �े�मा समान पह�चँ होस् भनी �थानीय 
एवम ् राि��य �तरका हरके िनवा�चनलाई अझ बढी समावेशी बनाउन ेनीितअनु�प नेपालको 
अ�त�रम संिवधानमा नै समानुपाितक िनवा�चन �णालीलाई सै�ाि�तक�पमा अवल�बन 
ग�रसकेको छ । सोही संवैधािनक दािय�व पूरा गन� रा�यका िनकायको �पमा रहकेो ि�भुवन 
िव�िव�ालयको उ� ि�.िव. सभाले सो िनण�य गरकेो देिखने । 
उ� संशोिधत िनयममा भएको �यव�थाको �या�या गदा� कुनै श�द िवशषेलाई मा� हरेरे ह�दैँन, 
सोसँग स�बि�धत सम� कानूनी �यव�था र �य�तो कानूनी �यव�था ग�रदँाको प�रवेश तथा 
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उ�े�यलाई पिन हे�रनु पद�छ । सो कानून कुन प�रवेशमा �याइएको हो र �यसका माफ� त् बाट के 
क�तो उ�े�य हािसल गन� खोिजएको हो भ�ने कुराको खोजी गनु� नै कानून �या�याको उ�े�य 
ह�न जाने । 

(�करण न.ं ३) 
अदालतले कुनै पिन ऐन वा िनयम जिहले पिन वैध र अिधकार�े�िभ� रही िनमा�ण ग�रएको 
छ, संिवधानस�मत रहकेो छ भ�ने अनुमान गन� ह�नाले कुनै ऐन वा िनयम बािझएको भनी दाबी 
गन� प�ले दाबी गरअेनुसारको कानूनी �यव�था के कसरी संिवधानसँग बािझएको हो भ�ने 
�मािणत गरी अदालतलाई िव�ास िदलाउने भार �य�तो दाबीकता� िनवेदक (Petitioner) मा 
रहने । 
कुनै संशोिधत ऐन कानूनको औिच�यको आधारमा सदर वा बदर ह�न स�ने होइन । �यि�गत 
िवचार वा औिच�यको आधारमा ऐन िनयमलगायतका कानूनको बारमेा अदालतले िवचार गन� 
िम�ने नभई संिवधान वा कुनै �चिलत ��तुत कानून�ारा �द� आ�नो हकमा उ� 
संशोधनल े�ितकूल �भाव परकेो �प��पमा देिखनुपन� । 
�व.िव.यु. िनवा�चनमा समानुपाितक िनवा�चन �णाली अवल�बन गदा�, उमेर हद लागू गदा� 
िनवेदकह� वा अ� कसैको के क�तो हक हनन् भएको छ वा �य�तो �यव�था कुन धारासँग 
बािझएको हो भ�न ेकुरा िनवेदनले पुि� गन� सकेको नदेिखने । 
ि�.िव. सभाले गरकेो संशोधन त�कालबाट लागू ह�ने नभई २०७२ साल वैशाख १ गतेदेिख 
लागू ह�ने भनी सोही संशोिधत िनयमावलीमा �प� �यव�था रहकेो देिखँदा लागू नह�ँदै 
premature अव�थामा नै रहकेो िनयमावलीले यी िनवेदकको संिवधान�द� मौिलक हकमा 
हालै आघात पारकेो छ भनी अनुमान गन� िम�ने नदेिखन े। 

(�करण न.ं ४) 
नेपालको अ�त�रम संिवधानले �यव�था गरकेो िश�ा तथा सं�कृितस�ब�धी हक 
संिवधान�द� हक भएपिन यो आफँैमा मौिलक हक भने होइन, िकनिक रा�यल े कानूनमा 
�यव�था गरबेमोिजम मा� �य�तो हक �चलन ह�न स�ने ह�दँा यो हक ऐनले िसज�ना गरकेो 
कानूनी हक (Statutory Right) अ�तग�त पन� आउन े। 
�व.िव.यू. िनवा�चनको मतदाता ह�नु र उ�मेदवार ह�नु दुवै अव�थाको लािग एउटै मापद�ड लागू 
ह�नुपछ� र एउटै उमेर ह�नुपद�छ भ�ने िनवेदन दाबी आफँैमा औिच�यपूण� ह�न नस�ने । 

(�करण न.ं ५) 
कानूनबमोिजम िनयम बनाउन तथा संशोधन गन� पाउन े आिधका�रक िनकाय ि�भुवन 
िव�िव�ालय सभाले ि�भुवन िव�िव�ालय संगठन तथा शैि�क �शासनस�ब�धी िनयम, 
२०५० को िनयम ३४४(६), ३४५(३), ३४८, ३४९, ३५७(६) मा गरकेो संशोधन नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ र १३ �ारा �द� मौिलक हकमा अनुिचत ब�देज 
लगाउने गरी िनयम संशोधन भएको रहेछ भनी अथ� गन� िम�ने अव�था िव�मान नदेिखँदा 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गरी रहनु परने । तसथ� �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

(�करण न.ं ६) 
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9.  िनण�य नं. ९४५१ - ब�दी��य�ीकरण 
िस�ा�ततः �याियक अिधकार�े� अदालत वा �याियक िनकायमा अ�तरिनिहत रहने 
अविश� अिधकार हो । पर�परागत र कठोर शि� पृथिककरणको प�मा िवकास ग�रएको 
संवैधािनक कानूनल े अदालत वा �याियक िनकायबाहेक अ�य िनकायह�मा �याियक 
िज�मेवारी �दान गन� िवषयलाई उिचत नमा�ने । 

(�करण नं. १०) 
िवषयगत िवशेष�तासमेतका आधारमा �शासक�य अिधकारीबाटै स�प�न ह�नुपन� �कृितका 
ि�याकलापसँग स�बि�धत �य�ता फौजदारी कसुरह� िवशु� अदालत वा �याियक 
िनकायको िज�मेवारीमा मा� रा�दा �यायस�पादनमा िवशेष�ताको अभाव ह�ने र 
सािबकबमोिजम नै �शासक�य अिधकारीलाई मा� िज�मेवारी िदइरहदँा �याियक �ि�यामा 
आधारभूत मू�य मा�यता कायम ह�न नस�ने ह��छ । �यसैले यस�कारको असुिवधा वा 
िवरोधाभाषपूण� ि�थित हटाउनकै लािग खासखास �कृितको िववाद िन�पण गन� �याियक र 
�शासक�य अिधकारी सि�मिलत रहने �यायािधकरण वा िविश�ीकृत अदालतको िमि�त 
प�ित (Hybrid Model) अवल�बन गनु�परकेो कुरा बोधग�य नै ह�ने । 

(�करण नं. १५) 
व�तुतः कुनै पिन संवैधािनक प�रवत�नसँगै रा�यका अ�य िनकायह�मा ज�तै �याय 
�शासनको �े�मासमेत प�रवत�न आउनु �वाभािवक ह��छ । तर संवैधािनक 
प�रवत�नअनु�पको �यव�थापन गन� कानूनह�को िनमा�ण नभएस�म संिवधानका 
�यव�थाह� पूण��पमा काया��वयन ह�न नस�न ेकुरालाई पिन ह�ेका रा�नुपन� ह��छ । �यसैले 
संिवधान जारी भएको तर संिवधानअनु�पका कानूनह� बिननसकेको सं�मणकालीन 
ि�थितलाई पिन संिवधानल े स�बोधन गरकेो ह��छ । संिवधानको य�तो �यव�थालाई 
सं�मणकालीन �ब�ध पिन भिनने । 

(�करण नं. २०) 
अदालतबाहकेका अ�य िनकायमा दायर भई िवचाराधीन रहकेा एक वष�भ�दा बढी कैद सजाय 
ह�ने फौजदारी कसुरस�ब�धी मु�ाह� संिवधान जारी भएको िमितदेिख नै िज�ला अदालतमा 
सन� र सो िमितपिछ �य�ता �कृितका मु�ामा अदालतबाहके अ�य िनकायको कानूनी 
अिधकार�े� �वतः समा� भएको देिखने । 

(�करण नं. २३) 
व�तुतः अदालतको अिधकार�े�का स�ब�धमा केही मा�य िस�ा�तह� रिहआएका छन् । 
अदालतको अिधकार�े� कानूनबमोिजम िनधा�रण ग�रने र कानूनबमोिजम नै समा� ह�ने िवषय 
हो । मु�ाका प�ह�को म�जुरी वा समप�णबाट समेत कानूनबमोिजम तोिकएको �याियक 
अिधकार�े� अ�यथा ह�न स�दैन । �य�तै अदालतको फैसला वा आदेशल े पिन 
अिधकार�े�को सृजना गन� तथा �े�ािधकार नभएको िनकायमा मु�ा सान� स�दैन । 
अदालतले आफूसम� पन� आएको जुनसुकै िववािदत िवषयको त�यिभ� �वेश गनु�पूव� �य�तो 
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िववादमा आ�नो �े�ािधकार रहनेरहकेो कुरा िन�पण गनु�पद�छ । अिधकार�े�को अभावमा 
वा अित�मण गरी भएको िनण�य कानूनको नजरमा िनण�य नै नभएसरह अथा�त् शू�य ह�ने । 

(�करण नं. ३५) 
सारवान ् कानूनले उपचार तो�छ भने काय�िविध कानूनले अिधकार�े�को �यव�था गद�छ । 
अिधकारिबनाको उपचार िनरथ�क ह��छ । �यसैल े जहाँ उपचार ह��छ �यहाँ अिधकार पिन 
अ�तिन�िहत रहकेो ह��छ । अिधकार�े� शू�यमा रहदैँन । अ�य� नतोिकएको अिधकार�े� 
सु� अदालतमा िनिहत रहकेो मािन�छ । कुनै पिन िवषयमा अदालतको अिधकार�े� छ वा 
छैन भ�ने िववाद भएमा �े�ािधकार छ भ�ने �ारि�भक अनुमान गनु�पन� । 

(�करण नं. ३६) 
अदालतले कानूनको �या�या गदा� आ�नो अिधकार�े� सीिमत ह�ने वा खु�चने गरी गद�न । 
अदालतको गठन नै िववादको िन�पण गन� उ�े�यबाट ह�ने ह�ँदा अदालतलाई �याियक 
�े�ािधकार रहकेो अनुमान गनु� �वाभािवक मािन�छ । �य�तै अदालत तथा अ�य िनकायम�ये 
कसको अिधकार�े� आकिष�त ह�ने भ�ने िवषयमा िववाद वा ि�िवधा भएमा वा एकभ�दा बढी 
कानूनमा फरकफरक �यव�था भई अिधकार�े�स�ब�धी �ावधान बािझएमा अदालतलाई नै 
अिधकार�े� रहकेो अनुमान गनु�पन� । 

(�करण नं. ३७) 
संिवधानसँग बािझएका कानूनह� संघीय संसद् को पिहलो अिधवेशन बसेको िमितले एक 
वष�स�म कायम रहने भ�ने संिवधानको सं�मणकालीन �यव�था देिखयो । यसको अथ� सो 
अविधस�म �य�ता कानूनह�को िनयिमत �योग र पालना गन� बाधा देिखएन । तर 
संिवधानसँग बािझएका कानूनह� अ�य नबािझएका कानूनसरह भने होइनन् । �य�ता 
कानूनह� िनर�तर संिवधानसँग बािझइरहेकै ह��छन् । संिवधानले िदएको सह�िलयतलाई 
ग�भीरतापूव�क �हण गरी �य�ता कानूनह� यथािश� प�रमाज�न वा सुधार गन�तफ�  रा�यका 
स�बि�धत िनकायको त�कालै �यान आकृ� ह�नुपन� देिखन । 

(�करण नं. ४३) 
नयाँ संिवधान िनमा�ण गन� िवषय कसैको लहडमा सदैव भैरहने प�रघटना होइन । सामा�य र 
समसामियक प�रवत�नह� संिवधान संशोधनमाफ� त नै स�बोधन ग�रने ह�ँदा �य�तो अव�थामा 
संिवधान लेखनको ज�रत पद�न । िव�मान संिवधान र सोको संशोधनबाट मुलुकको शासन 
�णाली स�चालन ह�न नस�न ेिवषम प�रि�थितमा मा� नयाँ संिवधान लेिख�छ । �यसैल ेहरेक 
नयाँ संिवधानल े सो अगािड बहाल रहकेो संिवधानले गरकेो शासक�यलगायतका 
�ावधानह�मा आधारभूत िभ�नता �याउने अनुमान गन� सिक�छ । नेपालको संिवधान, 
२०७२ नेपालको इितहासमा लामो समयदेिख अपे�ा ग�रएको साव�भौम जनताका 
�ितिनिधबाट लेिखएको ह�दँा िन�य नै यसले उ�लेखनीय प�रवत�न �याएको  ह�नुपन� ।  

(�करण नं. ४४) 
नयाँ संिवधानल ेसािवकको भ�दा पृथक संवैधािनक �यव�था गन� कुरा �वाभािवक ह��छ तर 
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संिवधान जारी ह�नुपूव�का �णालीह�लाई एकै पटक �ित�थापन गरी नवीनतम ् संवैधािनक 
�यव�थाह� काया��वयन गन� �यावहा�रक र स�भव ह�दैँन । संिवधान मूल कानून भएकाल े
नाग�रक र रा�यिबचको स�ब�ध सू� तथा शासन स�चालनको सामा�य माग�दश�न 
(Skeleton) स�म संिवधानले �श�त गरकेो ह��छ । संिवधानले िदएको खाकामा �ाण भरी 
जीिवत तु�याउने काय� यसअ�तग�त ब�ने ऐन कानूनह�माफ� त मा� स�भव ह�न स�दछ। 
यसको लािग �थमतः संिवधानअनु�प रा�यका �मुख िनकायह�को गठन र �थापना ह�नु 
अप�रहाय� रह�छ । �यसपिछ मा� संिवधानबमोिजमका नयाँ कानूनी �यव�था गन� स�भव    
ह�ने ।  

(�करण नं. ४५) 
के��ीकृतबाट संघीय शासन �णालीमा �वेश गन� गरी मुलुकको शासक�य �व�पमा नै 
वत�मान संिवधानल े आमूल प�रवत�न �याएको एवम ् �देशको गठन र सीमाङ्कनलगायतको 
काय� नै िववादरिहत ब�न नसिकरहकेो अव�थामा सं�मणकाल त�कालै अ��य ह�ने ि�थित 
देिखँदैन । अक�तफ�  संिवधानको पूण� काया��वयनको लािग १०० भ�दा बढी नयाँ कानूनको 
िनमा�ण तथा ३०० भ�दा बढी कानूनह�मा प�रमाज�न आव�यक भएको भ�ने �ारि�भक 
अनुमान साव�जिनक भएबाटै संिवधान ले�नुभ�दा यसको सफल काया��वयनको पाटो थप 
चुनौितपूण� रहकेो कुरा बोधग�य नै मा�नुपन� । 

(�करण नं. ४६) 
व�तुतः कुनै पिन संिवधान �वयम ्मा असल वा खराब ह�दैँन । यो कुरा संिवधानको 
काया��वयनमा िनभ�र ह��छ । संिवधान काया��वयनका लािग बनाइने कानून, 
संिवधानअ�तग�तका गठन भएका रा�यका िनकाय वा पदािधकारीको ि�याकलापबाटै 
संिवधानले जीवन �ा� गन� ह�ँदा संिवधानलाई सफल वा असफल बनाउने कुरा काया��वयन 
गन�ह�मै िनभ�र रह�छ । असल कता�ह�ले खराब संिवधानको पिन सफल काया��वयन गररे 
देशलाई मािथ उकासेको र खराब पा�ह�ले असल संिवधानको पिन अवसान गराई 
मुलुकलाई अधोगिततफ�  धकेलेको ��ा�त खो�न धेरै टाढा गइरहनु नपन� । 

(�करण नं. ४७) 
�वभािवक छ संिवधानमा लेिखएका मूल �यव�थाह� दीघ�कालीन र �थायी ह��छन् । अक�तफ�  
सं�मणकालीन �यव�थाह� पुरानो संवैधािनक �यव�थाबाट नयाँ संिवधान काया��वयनस�म 
पु�ने वा रा�यसंय��लाई सुरि�त अवतरण गराउन े संवैधािनक �पा�तरणका अ�थायी 
औजार (Transitional Constitutional Tools) मा� ह�न् । नयाँ संिवधान पूण��पमा 
काया��वयनमा आइसकेपिछ य�ता सं�मणकालीन �यव�थाह�को औिच�य �वतः समा� ह�दैँ 
जाने । 

(�करण नं. ४९) 
काय� �कृितका �ि�कोणबाट मूलतः �मुख िज�ला अिधकारीले नै हनेु�पन� तथा िज�ला 
�यायाधीशलाई नसुहाउने ज�तो देिखन े उ� अिधकार�े� त�कालका लािग अदालतमा 
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नसादा� पिन संिवधानको मूल मम� र भावना परािजत ह�ने देिख�न । तथािप जब संिवधानले 
अदालतबाहके अ�य िनकायमा िवचाराधीन एक वष�भ�दा बढी कैद सजाय ह�ने फौजदारी 
कसुरस�ब�धी मु�ा िज�ला अदालतमा सन� भनी �प� �यव�था गद�छ भने �य�तोमा 
उ�े�यमूलक �या�याको कुनै गु�जाइस नदेिखने । 

(�करण नं. ५१) 
10.  िनण�य नं. ९४५९ - उ��ेषण / परमादेश 

मौिलक अिधकारको स�दभ�मा समानताको िस�ा�त रा�यका काम कारवाहीह� (State 
Actions) सँग जोिडएको ह��छ । कुनै पिन �यि� वा समूहह�लाई कानूनको �योग वा 
�यवहारमा समानता अवल�बन गनु� नै समानताको �येय भएकाले फरक ि�थित भएको 
अव�थामा एउटै ि�थितमा पु� याउनु वा प�रणाममा समानता खो�नु पिन समानताको अक� 
प� मािन�छ । कानूनको �ि�मा समान �यवहार गनु� �ि�यागत समानता हो भने प�रणाममा 
समानता �ा� गनु� सारवान समानता हो । समानह�कािबच समान �यवहार गनु� र 
असमानह�कािबच असमान �यवहार गनु� नै समानताको सार ह�ने । 

(�करण न.ं ४) 
समानताको िस�ा�तले प�रणामलाई गौण र �ि�यालाई जोड िदँदै सबैलाई कानूनको अगािड 
समान मा�ने भएकाले संवैधािनक िविधशा�मा यसलाई औपचा�रक समानता (Informal 
equality) को िस�ा�त पिन भिनने ।  

(�करण न.ं ५) 
सामा�य कानूनको �योगमा वा अ�य �यवहारमा रा�यले आ�ना नाग�रकिबच जात, जाित, 
�े�, भाषा, धम�, वण�, िलङ्ग, यौिनक वा लैङ्िगक पिहचान, सामािजक उ�पि� ज�ता कुनै 
वा सबै आधारमा भेदभाव गनु� पिन ह�दैँन । यस िस�ा�तले कानूनको अगािड सबै समान ह�ने, 
कसैलाई पिन िवशेषािधकार वा छुटको �यव�था नह�ने र सामा�य कानूनको �योगमा सबै 
बराबर ह�ने मा�यता रा�दछ । कानूनको �योगमा सरकारल े तजिबज लगाउन पाउने 
अिधकारलाई यसले िनय��ण गद�छ । समानका लािग समान �यवहार र असमानह�कािबच 
फरक �यवहार यस िस�ा�तको मु�य आधार हो । समान�पमा असमान �यवहारको अपे�ा 
स�भव र वा�छनीय मािनँदैन । संवैधािनक िविधशा�ीय �ि�कोणबाट समानताको य�तो 
�यव�था रा�यको लोक क�याणकारी दािय�वअ�तग�त रा�यलाई बढी उ�रदायी बनाउनका 
िनिम� रािखएको ह�न जाने ।  

(�करण न.ं ५) 
संवैधािनक वा कानूनी �यव�थाले नेपाल सरहदिभ� फेला परकेो तर िपतृ�व र मातृ�वको 
ठेगान नलागेका ��येक �यि�ले वंशजको आधारमा नाग�रकता पाउन स�ने । 

(�करण न.ं ७) 
िपतृ�व मातृ�वको ठेगान नलागेका र संर�कको मा�यमबाट नाग�रकता �ा� गन� पाउने 
कानूनी अिधकारलाई वि�चत गरकेो देिखँदैन । केवल नाग�रकताको �माणप�मा आमा वा 
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बाबुको नाम उ�लेख गनु�पन� हकमा िपतृ�व मातृ�वको ठेगान नभएको उ�लेख गन�स�म 
भिनएको छ । कुनै िनयमावलीमा भएको �यव�था मातृ ऐन र संिवधानसँग बािझएको भ�नुमा� 
पया�� ह�ँदैन । बािझएको छ भ�ने हो भने तक�  र �माणले ख�डन गन� अिभभारा �रट 
िनवेदकउपर नै ह��छ । संिवधान �द� मौिलक हकउपर अनुिचत ब�देज लागेको अव�थामा 
ब�देज लगाउने गरी �यव�था ग�रएका िनयमावलीका �यव�थाह� संवैधािनक परी�ण गरी 
यस अदालतबाट बदर घोिषत ग�रने हो । आजस�म यस अदालतबाट �यसै आधारमा मातृ 
ऐनसँग बािझएका िनयमावलीका �यव�थाह� समेत बदर घोिषत गरी अमा�य गद� आएको 
त�य जग जाहरे नै छ । साथै चुनौित िदएको कानून वा �यसको कुनै �ावधान संिवधानको कुनै 
िनि�त �ावधानसँग बािझएको छ भनी �प��पमा �मािणत गराउन नसकेस�म यस 
अदालतले �य�तो कानून वा कानूनको कुनै �ावधानलाई बदर घोिषत नगन� । 

(�करण नं. १०)  
नाग�रकता �ा� गन� के क�तो काय�िविध र �ि�या पूरा गन� भ�ने स�ब�धमा मा� �यव�था 
गरकेो देिख�छ । नेपालले संिवधानमा नै नाग�रकताको स�ब�धमा �प� र सुसङ्गत 
(Consistent) नीित कायम गरी नेपालको साव�भौमस�ा, राि��य �वािधनता, अख�डता र 
नेपाली जनताको अगाध रा�� �ेमलाई अ�ु�ण रा�न नाग�रकता स�ब�धमा उपरो� नीित 
अवल�बन गनु� आव�यक ह�ने । 
(�करण नं. ११) 

२. साव�जिनक सरोकार 
11.  िनण�य नं. ९३१९ - उ��षेण 

रा�य�ारा आ�नो नीितगत �यव�थाअ�तग�त बनाइएको कानूनले समाजको 
पर�परा, रीित�रवाज, सं�कृित र �यवहारलाई पिन �यान रा�न ेह�दँा रा�यले समाजका क�ता 
�कारका पर�परा, रीित�रवाज, सं�कृित र �यवहारलाई कानूनी �यव�थामाफ� त् मा�यता िदने 
र क�तोलाई निदने भ�ने कुरा रा�यको नीितगत िवषयिभ� पन� कुरा हो । कानूनमा िनिहत 
�य�ता �कारका नीितगत ��को औिच�यमा अदालतले आ�नो असाधारण अिधकार�े� 
�योग गरी �याियक पुनरावलोकनको रोहबाट ह�त�ेप गन� निम�ने । 

(�करण न.ं ७) 
12.  िनण�य नं. ९३२० – उ��ेषण / परमादेश 

नाग�रक एवम ् राजनीितक �कृितका मौिलक हकको �चलनका िवषयमा रा�यको तट�थ 
भूिमका रहने भई �यि�ले आ�नो �वे�छाल े वा उसको अनुकूलता हरेी तट�थ कानूनी 
�ावधानको उपयोग गन� कुरा आउँछ भने सामािजक, आिथ�क एवम ् साँ�कृितक �कृितका 
हकह�लाई पिन आजकल संिवधानको मौिलक हकको अंश बनाई समावेश गन� �वृि� रहकेो 
पाइ�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधानल ेपिन उ�ले�य सङ्�यामा �य�ता हकह�लाई �थान 
िदएको ह�दँा �य�ता हकह� उपभोग गन� स�ने �मता हािसल गन� नसकेको अव�थामा �य�ता 
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�यि� वा समुदायलाई कानूनले �दान गरकेो हक वा अवसर उपभोग गन� स�म बनाउन 
रा�यको तफ� बाटै सकारा�मक सहयोग, समथ�न र �यास गरी �य�ता वग�लाई सघाउनुपन� 
अव�था रहन स�छ । समाजका सबै समुदाय, वग�, िलङ्ग वा त�काका �यि�ह�बीच समान 
�मताह� नह�न स�छ र �यितकै कारणले कानूनी हक, लाभ वा सुिवधाह�मा समान पह�चँ 
�ा� गन� सकेनन् वा भेदभावपूण� प�रि�थितह� िनमा�ण ह�न गयो भने कानूनी रा�यअ�तग�त 
पिन औपचा�रक�पमा नै भेदभावपूण� आधारह�को गु�जाइस िनमा�ण गरि◌िदएको ह�न 
जा�छ । यसैका िनि�त नै रा�यले सकारा�मक िवभेद वा सहयोग र समथ�न जुटाई िदनुपन� 
ह�न आउने । 
कानूनको समान �शासन गन� र �यायको साव�भौम अनुभूित िदलाउन रा�यले भेदभावका 
अनेक� चरणह�,�पह� र तहह�को समुिचत स�बोधन नगरी स�भव ह�दैँन । अ�य 
हकह�को अित�र� समानताको हकमा स�ब�धमा सो �� अझै मह�वपूण� ह��छ । समानताको 
हकको �योग र पालनाको लािग मा� होइन, अ�य मौिलक हकको उपयोगमा समानता र 
सम�याियकता सुिनि�त गन�को लािग पिन समानतास�ब�धी िविधशा�लाई समानतासापे� 
बनाउन ज�री ह�ने । 
समानताको हकलाई यथाथ�मा अनुभूित गराउनको लािग समान अव�था र प�रि�थितका 
नाग�रकह�बीच समान �यवहार र असमान अव�था र प�रि�थितका नाग�रकह�बीच 
असमान �यव�था गनु�पन� गरी सकारा�मक िवभेद र तािक� क वग�करणको िस�ा�तबमोिजम 
रा�यले आ�नो कत��य िनवा�ह गनु�पन� ह�न आउन े। 

(�करण न.ं ९) 
हा�ो संिवधानले मौिलक हकका�पमा र रा�यको दािय�व, िनद�शक िस�ा�त तथा 
नीितको�पमा अपाङ्ग �यि�ह�का स�ब�धमा आव�यक र समुिचत क�याणकारी �यव�था 
गन� कुराको संवैधािनक ��याभूित �दान ग�रएको अव�थामा अपाङ्ग संर�ण तथा क�याण 
ऐन, २०३९ लगायतका अ�य ऐनह�मा �योग भएका “स�नेछ” वा “सिकनेछ” भ�ने 
श�दावलीले संिवधान�द� मौिलक हकउपर अनुिचत ब�देज लगाइएको भ�ने अथ� गन� िम�ने 
ह�दैँन । “स�नेछ” वा “सिकनेछ”  भ�न े वा�यांश ऐनमा �योग भएको कारणल े रा�यले 
अपाङ्ग �यि�ह�का स�ब�धमा पुरा गनु�पन� दािय�वबाट िवमुख ह�ने भ�न निम�ने । 

(�करण नं. १०) 
कानूनमा उ�लेख ह�ने ‘स�नेछ’ वा ‘सिकनेछ’ भ�ने ज�ता अिभ�यि�ह�ले कुनै कुरा नगर े
पिन ह�ने वा गनु� नपन� उ�मुि� िदएको भ�ने अथ�मा कदािप बु�नुह�ँदैन । ती त स�बि�धत हक 
वा �ावधान काया��वयन गन�को लािग चािहने तयारी वा आव�यक �ोत साधनको धा�न े
�मता वा �चुरता ज�ता कुरामा कुनै सम�याले अवरोध नहोस् भ�ने �ि�कोणले �यवि�थत र 
िनयोिजत गन�को लािग रािखएका अिभ�यि�ह� ह�न् । �य�तो अिभ�यि�ल ेकिह�यै पिन पूरा 
नगर ेपिन ह�ने दािय�वलाई इङ् िगत गरकेो वा ितनको पृ�पोषण गरकेो स�झन निम�ने । 

(�करण नं. ११) 
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सबै �कारका अपाङ्गलाई रा�यको तफ� बाट संर�ण सेवा सुिवधा �दान ग�रनुपन� कुरामा 
िववाद ह�न स�ैन । तर सबै �कारका अपाङ्गह�लाई एउटै धरातलमा राखी समान �यवहार 
गदा� असमान ह�नजा�छ जुन समानताको िस�ा�तको मूल मम�को िवपरीत हो । यस अथ�मा 
अपाङ्गह�बीच पिन अपाङ्गताको आधारमा वग�करण गरी सोहीबमोिजमको संर�णको 
आव�यकता छ भ�ने कुरामा पिन दुईमत ह�न नस�ने । 

(�करण नं. १७) 
13.  िनण�य नं. ९३२२ - उ��ेषण/परमादेश 

मोही र ज�गाधनीबीचको िववाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा �याद थप गन� वा सूचना 
�कािशत गन� काय� पिन भइआएको देिखएको र ज�गा बाँडफाँट गन� �याद �यतीत ह�ँदैमा मोही 
र ज�गाधनीको हैिसयत तथा हकमा कुनै �ितकूल असर पान� अव�था नह�दँा सोही कारणबाट 
हक गु�न गएको भ�ने अथ� गन� िम�ने देिखँदैन । मोही हकको समाि� ह�ने वा मोहीको हैिसयतले 
ज�गा जो�न नपाउने भ�ने कुनै िकिसमको ब�देज लगाएको देिखन आउँदैन । य�तो ि�थितमा 
स�पि�को हकलाई कुि�ठत तु�याएको भ�ने िनवेदकको दावी संिवधानस�मत छ भ�न 
निम�न े। 

(�करण न.ं ५) 
मोही र ज�गाधनीबीचको िववाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा �याद थप गन� वा सूचना 
�कािशत गन� काय� पिन भइआएको र �चिलत कानूनको �याद तो�न ेर काया��वयन गन� हक 
रा�यसँग अ�तिन�िहत िवषय भई सोहीबमोिजम िवधाियकाले िनयमन गन� बनाएको कानूनलाई 
�यसमा अ�यथा भ�न िम�ने अव�था नह�दँा समय सापेि�त ह�ने िकिसमबाट नयाँ कानून 
िनमा�ण गन�, िव�मान कानूनलाई संशोधन, थपघट तथा खारजे गन� अिधकार िवधाियकामा 
िनिहत रहने ह�दँा िवधाियक� अिधकारको स�मान गनु� सबै प�को कत��य ह�न आउने । 

(�करण नं. ६)  
ज�गा बाँडफाँट गन� िदइने िनवेदन र सोको टुङ्गो लगाउनुपन� अविधका स�ब�धमा रा�यल े
िलएको नीितगत �यव�थाबमोिजम सोलाई िनयमन गन� िवधाियका�ारा समयसीमा िनधा�रण 
गरी बनाएको कानूनबाट मोही र ज�गाधनीको हक र हैिसयतमा ताि�वक कुनै फरक पारेको 
अव�था नह�दँा कानूनल ेिलएको नीितगत औिच�यिभ� �वेश गरी कानून बदर गन� �यायोिचत 
नह�ने । 

(�करण न.ं ९) 
14.  िनण�य नं. ९३६४ - परमादेश 

��येक �यि�ले �चिलत सामािजक एवम ् सां�कृितक पर�पराअनुसार पूजा गन� पाउनु मौिलक 
अिधकार भएको र पर�परादेिख चिलआएका �य�ता �थािपत पूजा पर�पराको 
िनर�तरतासमेत ह�नुपछ� । परापूव�देिख चिलआएको धािम�क आ�था एवम ् मा�यतामािथ चोट 
पु�नेगरी अ�यथा िनण�य गनु�पिन मनािसब ह�ने देिख�न । पूजा गदा� िवशेष पूजाको साम�ीले 
असङ्गत �वेश पाउन े र सामा�य पूजाल े भने पशुपितनाथको मूित� रहकेो �थलमा �वेश 
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नपाई ढोका बािहर नै थ�काउन पन� अव�था वा�छनीय नह�ने । 
(�करण न.ं६) 

कुनैपिन भ�ले भि�को अिभ�य� गरकेो अनुभूित नै गन� नस�ने गरी पूजा साम�ीह� नै 
बािह�रन पन� अव�था ठीक ह�दैँन भने पूजा साम�ीह� चढाउने नाममा मूित� र सो रहकेो 
�े�उपर नै �य वा �ास ह�नेगरी नकारा�मक असर पन� िदन पिन मनािसब ह�ँदैन । तसथ� 
स�बि�धत िनकाय एवम ् �यि�ह�बाट स�तुिलत ढङ्गल े पूजा �यव�थापन गनु�पन� ह�न  
आउने । 

(�करण न.ं७) 
पूजा साम�ीको शु�ताको कुरालाई िलएर भगवानसम� पु� याउन बाधा परकेो भ�ने पशपुित 
�े� िवकास कोषको धारणा हो भनेपिन कोषले �यव�था गरकेो साम�ी शु� र अ�य �यि�ले 
आ�नैतफ� बाट �याएको पूजा साम�ीको शु�ता छैन वा रहदैँन भ�ने कुराको िव�ास गन� 
सिकने आधार पिन िवप�ीले िदन सकेको छैन । शु� साम�ी चढाउन �ो�सािहत गनु� आफँैमा 
नरा�ो कुरा नभएपिन �यसको �ि�या वा संय�� िनधा�रण नगरी भ�जनको पूजा साम�ी 
अशु� भनी लाि�छत गनु� उिचत नह�ने ।  

(�करण नं.९) 
पशुपितनाथको मि�दर साव�जिनक �थल भई धािम�क हक एवम ् आ�थाको िवषय भएकामा 
यसको �यव�थापन गनु� साव�जिनक सरोकारको िवषय भएको र पूव� आदेश ह�दँासमेत 
�यसस�ब�धमा कारवाही चलाएको भएपिन �यसको काया��वयन नभएकोबाट आ�थाअनुसार 
पूजा गन� काय�मा अवरोध भएको देिखन आउने । 

(�करण न.ं१०) 
15.  िनण�य नं. ९३८३ - परमादेश 

नेपाल िविवधतायु� सामािजक संरचना भएको बह�जातीय, बह�धािम�क, बह�सां�कृितक एवम ् 
बह�भािषक मुलुक भएको ह�ँदा िविभ�न समुदायको पिहचान र स�यताको संर�ण गरी 
उनीह�मािथको भेदभावको अ��य तथा रा�यको मूल �वाहमा सबैको समावेशीकरण गद� 
समतामूलक समाजको िनमा�ण गनु� जनताको अिभमत �ा� जनउ�रदायी लोकताि��क 
सरकारको कत��य हो भ�ने कुरामा दुई मत ह�न स�दैन र नेपालको िविवधताको प�र�े�यमा 
उपयु�� कुराह�को �यायोिचत काया��वयन भएमा �यसल ेहा�ो अख�डतालाई बल पु� याउने 
एवम ् अिनवाय��पले कायम रा�नुपन� हा�ो सह-अि�त�वलाई जोगाउने कुरामा समेत िववाद 
ह�न नस�ने । 

(�करण नं.४) 
लोकत��को सु�दर प� भनेकै सामािजक �यायसिहतको सारभूत समानता कायम गरी 
कानूनी शासनको �थापना गद� देशमा सुशासन, शाि�त र समृि� कायम गनु� हो । यसल ेगदा� 
सम� जनतामा सामािजक �यायको अनुभूित ह�नुका साथै मुलुकका सबै नाग�रक एकताब� 
भएर रहन सह-अि�त�वको वातावरणसमेत बनाउने । 

(�करण न.ं५) 
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नेपालको अिवभा�यता जोगाउन एवम ् यसको अख�डतामािथ कुनै ��समेत उपि�थत ह�न 
निदन देशका स�पूण� जनतालाई समानताको अिधकारको ��याभूित एवम ् अवसर �दान गन� 
सचे� रहनुपन�को साथसाथै सीमा�तीकृत समुदाय�ित सकारा�मक िवभेद (Positive 
discrimination) गनु�पन�समेतको अवसर धारा १३(३) को �ितब�धा�मक �यव�था 
(Proviso) अनुसार आव�यकता भएबमोिजम गनु�पन� ह�नाले संिवधानको धारा १५४ लाई 
म�यनजर राखी िनवेदन मागअनुसार मधेसी समुदायको सश��करण गन� र रा�यबाट 
समानताको हकितर उ�मुख गराउन �यास गनु� र आव�यकताअनुसारको आयोग एवम ् 
कानूनसमेत बनाउनु भनी नेपाल सरकारलगायतका िवप�ीह�को नाउँमा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने । 

(�करण न.ं८) 
16.  िनण�य नं. ९४५४ - उ��ेषण 

�ाकृितक �ोतह�को िबनास र �यीकरणको कारणले आज वातावरणमा �ितकूल असर परी 
मानव जीवन नै खतरामा परकेो छ । �कृितक �ोतह� भनेका �कृितका अनुपम उपहार ह�न् । 
यी �ोतह� मानव िनिम�त नभई �ाकृितक�पमा �द� ह�ने भएबाट ितिनह�को �योग गदा� 
मानव ब�ती र वातावरणमा असर नपारी भावी पु�तालेसमेत उपभोग गन� गरी �योग ग�रनु 
पद�छ । ितनीह�को वाि�छत र िववेकपूण� सदुपयोग नगरमेा �वयम ्रा��, समाज र �यि�को 
अि�त�व र िवकास नै खतरामा पन� । 

(�करण न.ं ५) 
आिथ�क िवकासिबना मानव जाितको िवकास ह�दैँन । आिथ�क िवकास गन� �ममा वातावरणकै 
�ास पिन ह�न स�छ । तर आिथ�क िवकास र वातावरण संर�णको स�तुिलत स�ब�धबाटै 
िदगो िवकास ह�ने कुरालाई �यानमा राखी वातावरणीय �ासबाट मानव जाित, जीवज�तु, 
वन�पित, �कृित तथा भौितक व�तुमािथ ह�न स�ने �ितकूल �भावलाई यथाश�य कम गरी 
�व�छ तथा �व�थ वातावरण कायम गन� �ाकृितक �ोतको समुिचत उपयोग र 
�यव�थापनबाट वातावरण संर�ण ह�न आउने । 

(�करण न.ं ६) 
िव� साँ�कृितक तथा �ाकृितक स�पदा संर�णस�ब�धी महासि�ध, १९७२ तथा जलपं�ीको 
बसोवास ज�ता अ�तरा�ि��य मह�वका िसमसारस�ब�धी महासि�ध १९७१  एवम ् जैिवक 
िविवधतास�ब�धी महासि�ध, १९७२ लगायत २० वटाभ�दा बढी वातावरण र जैिवक 
िविवधताको संर�णस�ब�धी अ�तरा�ि��य सि�धह�लाई नेपालल े �वीकार ग�रसकेको 
ि�थितमा �य�ता सि�धजिनत अ�तरा�ि��य कानूनले �यव�था गरकेा �ावधानह�लाई स�मान 
गनु� (Obligation to Respect), संर�ण गनु� (Obligation to Protect) र प�रपालना 
(Obligation to Fulfill) गनु�पन� दािय�व नेपालको पिन रहकेो छ । अत: नेपाल सरकार 
अि�तयार �ा� िनकायह�ले वातावरण संर�णका लािग कानूनस�मत िविधको अबल�वन 
गरी वातावरण �य गन� उ�ोगलाई चेतावनी िदने वा �ितब�ध लगाउन स�ने भ�ने देिखन 
आउने । 

(�करण न.ं१०) 
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17.  िनण�य नं. ९४६५ - उ��ेषण / परमादेश 
संर�णको दािय�व रा�यको ह��छ । संर�कको दािय�व बोकेको रा�यका िनकायह�ल ेआ�नो 
संर�क�य अिधकार �े� दु�पयोग गरी वत�मान तथा भावी स�तितको लािग आ�ना 
पूव�जह��ारा िनमा�ण ग�रएका ऐितहािसक �मारक, दैव�थल, रमणीय �थलह�को अि�त�व 
मािथ असर पन� तथा पन� स�ने कुनै पिन काम कारवाही गनु� गन� िदनु कानूनी रा�यको 
अवधारणा िव�� ह�न जाने ।  
नेपाल सरकारको हेरचाहमा रहकेो वा पूरात�वस�ब�धी वा ऐितहािसक मह�वको �मारकमा 
कुनै िकिसमको बेिहसाब ह�न निदई नेपाल सरकारल े स�पदाको संर�ण र स�ब��न  गनु� पन� 
ह�न आउने ।  

(�करण नं. २३) 
स�पदा र स�यताको संर�ण िनता�त आव�यक ह�न जा�छ । स�पदा स�यताको संर�णबाट 
समाज अझ प�र�कृत ह�न जा�छ । यसल ेसमाजलाई संयिमत एवम ्मया�िदत बनाउन म�त 
गद�छ । एउटा राि��य राजनीितको कालख�डमा कुनै शासकले गरकेो काय�लाई 
लामोसमयस�म स�झनाका लािग केवल नेपालमा मा� होइन, िव�का अ�य देशह�का 
शासकह�को �मारक वा य�तै मूित�ह� रा�ने चलनसँगै नेपालको स�दभ�मा पिन राजाह�को 
शािलक िनमा�ण ह�नु कुनै नौलो िवषय होइन । यसैलाई िनर�तरता िदई सिहदगेट िनमा�ण भई 
राजा ि�भुवन र चार सिहदह�को शािलक रहकेामा राजाको मा� शािलक हटाउँदा यसको 
ऐितहािसक प�लाई समेत मनन् नगरी भावावेसमा आई गरकेो िनण�य मनािसब एवम ्
औिच�यपूण� नदेिखएकाले सो िनण�य �यायसङ्गत नदेिखने । 
त�कािलन राजा ि�भुवनको सिहदगेटमा रहकेो शािलक नेपालीह�को साँ�कृितक 
स�पदासमेत भएबाट नारायणिहटी सङ्�ाहलयमा रािखने साम�ी भनेको राजाह�ले उपयोग 
गरकेो सरसामानह�को सङ्�हमा� हो । राजा ि�भुवनको सिहदगेटमा रािखएको शािलकलाई 
नारायणिहटीमा रा�ने िवषय पृथक भई नेपाली इितहास बोकेको िवषयसमेत भएबाट इितहास 
मेटाउन े काय� किहँ कतैबाट ह�नु रा�ो होइन । ��येक समय र कालका मूित� भवन वा 
ऐितहािसक �मारकह�ल े समय सापे� भएका ऐितहािसक कालख�डका त�यह�को 
अिघपिछ गरी �यसको पुि� गद�छ । उ� सिहदगेट व�तुत िव.सं. २००७ सालको �ाि�त र 
�यसमा त�कािलन राजा �जाको �यासबाट भएको �ाि�त र प�रवत�नको ऐितहािसक 
त�यलाई उजागर गरकेो पाइने ।  

(�करण नं. २४) 
18.  िनण�य नं. ९४७९ - उ��ेषण / परमादेश 

नेपाल पररा�� सेवास�ब�धी िनयमह�, २०६८ नेपाल सरकारल ेिनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ७५ ल े िदएको अिधकार �योग ग�र बनाएको देिखएकाल े सो िनयमावलीको �ोत 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ भएको भ�ने कुरामा िववाद छैन । �रट िनवेदक िनजामती कम�चारी 
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वा नेपाल पररा�� सेवाको कम�चारी नभई राजनीितक �कृितबाट िनयु� राजदूत भएको 
देिख�छ । �यसका अित�र� नेपाल पररा�� सेवास�ब�धी िनयमह�, २०६८ को िनयम ७ 
स�वास�ब�धी �यव�थासँग स�बि�धत भई उपिनयम (३) मा “अविध तोक� स�वा ग�रएमा 
बाहके िनयोगमा काय�रत् कम�चारीलाई सामा�यतया चार वष�को सेवा अविध पुरा भएपिछ 
स�वा ग�रनेछ” भ�ने �यव�था भएकाले िनयोगमा काय�रत पररा�� सेवाका कम�चारीको 
स�वाको स�ब�धमा लागू ह�ने उ� िनयमको �यव�था िनयोग �मुख राजदूतको पदाविध 
स�ब�धमा पिन लागू ह�ने भ�न िम�ने नदेिखने । 
�रट िनवेदकलाई एक िनयोगबाट अक� िनयोगमा स�वा गरकेो नभई राजदूत पदबाट मु� गरी 
िफता� बोलाइएको अव�था भएकाले िनजामती कम�चारी एवम ् नेपाल पररा�� सेवाका 
कम�चारीह�लाई लाग ूह�ने उ� िनयमावलीको �यव�था �रट िनवेदकको हकमा आकिष�त ह�ने 
भ�ने देिखन नआउने । 

(�करण न.ं ५) 
व�तुतः राजदूतको पद �शासिनक वा िनजामती पद नभई आ�नो मुलुकको सरकारको नीित 
र िनद�शनको अधीनमा रिह अक� साव�भौम मुलुकमा आ�नो मुलुकको �ितिनिध�व ग�र 
कामकाज गनु�पन� राजनीितक �कृितको पद हो । यो पद कुनै एक मुलुकको कानूनबाट मा� 
िनद�िशत नभई राि��य तथा अ�तरा�ि��य कानून, कुटनीितक स�ब�ध िवषयक िभयना 
महासि�धलगायतका अ�तरा�ि��य द�ताबेजह�बाट िनद�िशत भई अ�तरा�ि��य स�ब�धको 
मधुरता, सहयोग, समझदारी, पार�प�रकता एवम ्कुटनीितक मया�दामा रिह काम गन� पद हो । 
एउटा साव�भौम मुलुकले अक� साव�भौम मुलुकमा आ�नो देशको �ितिनिध�व गन� भिन 
तोिकएको य�तो पदमा रिह ग�रएको कुनै पिन काय�बाट दुई देशिबचको स�ब�धमा कटुता वा 
ित�ता पैदा भएको अव�थामा स�बि�धत सरकार (Sending State) ले जुनसुकै बेला 
िज�मेवारीबाट मु� गराई �वदेश िफता� बोलाउन स�ने । 

(�करण न.ं ७) 
राजदूतको पदमा िनयु� भएको �यि�को कुनै पिन आचरण, अिभ�यि� एवम ्ि�याकलापबाट 
दुई देशिबचको सुमधुर स�ब�धमा �ितकूल असर पन� गएको अव�थामा �य�तो राजदूतलाई 
स�बि�धत देशको सरकारल े जुनसुकै बेला िफता� बोलाउन स�न े काय�पािलकाको िनिहत 
अिधकार भएकाले सोही अिधकार �योग ग�र नेपाल सरकार मि��प�रषद् बाट कतारको लािग 
नेपाली राजदूत पदबाट �रट िनवेदकलाई पद मु� ग�र �वदेश फका�उने भिन गरकेो िनण�य 
�ुिटपूण� नदेिखँदा �रट िनवेदकलाई कुटनीितक स�ब�ध िवषयक िभयना महासि�ध (Vienna 
Convention on Diplomatic Relation) 1961 िवपरीत अनिधकृत िनकायबाट पदमु� 
ग�रएको भ�ने िनवेदन िजिकर मनािसब नदेिखने । 

(�करण न.ं ८) 
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19.  िनण�य नं. ९४९४ - उ��ेषण / परमादेश 
मूलतः नेपाल सरकारले कुनै सरकारी वा साव�जिनक ज�गालाई उपयु�ताको आधारमा िलज 
वा अ�य त�रकाबाट कुनै �यि� सं�था वा िनकायलाई उपल�ध गराएको अव�थामा �यसबाट 
�चिलत कानून वा साव�जिनक हक वा कसैको मौिलक वा कानूनी हक हनन् भएको अव�थामा 
कानूनबमोिजम हक �चलन ग�र पाउन माग गन� स�ने अिधकार सुरि�त नै रहेको ह�दँा 
सरकारी ज�गाको उपयु�ताको आधारमा �यव�थापन गन�स�ब�धी काय�नीित, २०७१ बाट 
त�काल कोही कसैको मौिलक वा कानूनी हक हनन् भएको वा सरकारी वा साव�जिनक 
ज�गाको दु�पयोग ह�ने अव�था भएको मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं११) 
व�ततुः मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को �ितब�धा�मक वा�यांशको 
�यव�थाअ�तग�त �य�तो कुनै काय�नीित िवना पिन नेपाल सरकारले आ�नो अिधकार �योग 
ग�र सरकारी वा साव�जिनक ज�गाको �यव�थापन गरी रहकेो प�र��ेयमा ��तुत 
काय�नीितमाफ� त �प� मापद�ड, �ि�या र सत�ह� कबुल गरी काय�नीितको मा�यमबाट 
�यवि�थत गन� काय�लाई �वे�छाचारी काय� भएको भ�न निम�न े।  
िवकास गितिविध स�चालन गन�लाई �व��क वा स�ब� अ�य �यि�ले आयोजनाको �कृित 
ह�ेर सबै अव�थामा ठुला प�रमाण वा �े�फलमा िनजी तौरमा आ�नै वा अका�को स�पि�मा� 
उपभोग गन� सिकने अव�था रह�छ भ�न सिकँदैन । यस ि�थितमा ठुला िवकास आयोजना वा 
पूवा�धार िनमा�ण आयोजनाका लािग सरकारी �े�को सहयोग अपेि�त रह�छ । सोही 
आव�यकतालाई मनन ग�र नेपाल सरकारबाट उ� काय�नीित जारी भएको भ�ने 
िवप�ीह�को िजिकर रहकेो छ । व�तुतः सरकारी ज�गाको उपयोगमा अितशय िनय��ण गन� 
र रा��को पूवा�धार िवकासस�ब�धी आयोजनालाई आव�यक ज�गा उपल�ध नगराउने अिन 
िवकास र आयोजनाको �ाि�का आशा रा�ने कुरा िवरोधाभाषपूण� ह�न जाने । 

(�करण न.ं१३) 
20.  िनण�य नं. ९५०९ - उ��षेण 

वत�मान युग आधुिनक स�चारको युग भएको र �यि� आफँै उपि�थत भई स�बि�धत 
काया�लयमा गई पेस गनु� पन� िववरणह� बुझाउन समय अभावल े न�याउने मा� हैन 
झ�झिटलोसमेत ह�ने ह�दँा स�भव भएस�म अिधकांश सरकारी, गैरसरकारी तथा सं�थानह�ले 
समेत Online Service लाई मा�यता िदई Paperless Office बनाउने अिभयानमा नै 
जुटेको पाइ�छ । यो �ि�याबाट सेवा�ाहीह�ल ेसहज, सुगम र िबना झ�झट शी��पमा सेवा 
�ा� गन�मा� नभई कागजमा खच� ह�ने लाख� करोड� रकमको बचतसमेत ह�ने गरकेो ��ा�त 
�वयम ् कितपय Online सेवा �योग ह�ने काया�लयह�मा देिखएको छ । �वयम ् िवप�ीको 
िलिखत जवाफमा अब पुरानो प�ित अपनाई रहमेा �वदेश एवम ् िवदेशमा रहकेा क�पनी तथा 
सं�थाह�सँग Correspondent गन� किठन ह�ने भ�ने कुरा उ�लेख गरकेो देिख�छ । 
िनवेदकह� ज�ता २१ औ ं शता�दीका युवा कानून �यवसायीह�ले आ-आ�ना 
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सेवा�ाहीह�लाई Online �ि�या तथा सेवाको स�ब�धमा �े�रत गनु� पन�मा िनजह�ल े नै 
�य�तो काय� रोक� पाउँ भनी ��तुत िनवेदन दायर गरेको वत�मान प�र�े�यमा सुहाउँदोसमेत 
देिखन नआउने । 

(�करण न.ं५) 
क�पनी ऐन, २०६३ को दफा १६(२) ल े िदएको अिधकारअ�तग�त क�पनी (िव�ुतीय 
फाइिलङ) िनद�िशका, २०६९ जारी गरकेो देिखएको र उ� िनद�िशकाले सूचना �िविधको 
िवकासमा थप टेवा पु� याएको र सेवा �वाहमा समेत सहजता �याएको िवप�ीह�को िलिखत 
जवाफ रहकेो र Delegated Legislation अनु�प जारी भएको उ� िनद�िशकाल े
िनवेदकको संिवधान �द� हकमा कुनै असर पारकेो नदेिखने ।  

(�करण न.ं७) 
21.  िनण�य नं. ९५१५ - उ��ेषण 

कुनै सरकारी पद �हण गन� जुनसुकै धम� वा सं�कृितका �यि�ले पिन पाउँछन् । �यहाँ कुनै 
धम�को भेद ग�रदैँन । तर, देवी देवताको स�दभ�मा आ-आ�नो चिलआएको रीित 
ि�थितअनुसार आ-आ�नो धम�को पर�परा र नीितबाट िनधा��रत ह��छ । �ी पशुपितनाथ िह�दु 
धमा�वल�बीह�को मा� आरा�यदेव ह�न् । तसथ� पशपुितनाथको पूजा अच�ना �यहाँको 
सरसामानलगायत कुनै पिन �यव�थापक�य काय�मा संल�न ह�न सव��थम ऊ िह�दु 
धमा�वल�बी ह�नु अिनवाय� ह��छ । त�प�ात् मा� िह�दु धम�का �ाता लगायतका गुणह� �य�ता 
�यि�मा ह�नु ज�री ह�ने ।  
यस अदालतको िमित २०६६।९।२७ को िनद�शना�मक आदेशल े पिन िह�दु धम�मा 
आ�थावान् , सनातन वैिदक धमा�वल�बी, िह�दु धम��ित िन�ावान्  �यि�ह� उ� सिमितमा 
रहनु पन� भनी �प� पारकेो छ । धम� र देवताह�को कुरा धेरै संवेदनशील ह��छ । एउटा 
रीितिथितमा कसै गरी अ� धम�बाट ह�त�ेप ज�तो देिखनेस�मको ि�थित पिन आउन स�ने 
रि�भरको स�भावना पिन बिज�त ग�रनु पद�छ । सरकारी पद र पदािधकारीको कुनै दैिवक 
आ�था वा धम� नह�ने ह�दँा �य�ता सरकारी पदािधकारीह�लाई धािम�क सं�थानको �भावकारी 
पदमा चयन गनु�पूव� यी सबै स�भावनाह�मा ग�भीर भई मनन गनु�पन� । 
(�करण नं.७) 

३. मानव अिधकार तथा लैङ्िगक �याय 
22.  िनण�य नं. ९४१४ - उ��षेण / परमादेश 

िनवेदकह� उपर परकेो पिहलो उजुरीमा अनुस�धानको �ममा �रट िनवेदकह�लाई 
कानूनबमोिजम बयान गराई �माण सङ्कलन गन� समेतका काम स�प�न भएको अव�थामा 
कसुरदार नदेिखएको आधारमा एकपटक िनवेदकह�लाई मु�ा नै नचलाउन े भनी िनण�य 
ग�रसकेपिछ पुनः सोही अिभयोगमा मु�ा चलाउने भनी गरेको िनण�य कानूनतः िम�ने   
नदेिखन े।  

(�करण न.ं ५) 
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सु� कारवाही र िकनारा गन� अिधकारिभ� अिभयोग प� पेस गन� गरी आदेश गन� पाउने 
अिधकार समावेश भएको मा�न निम�ने । 
अमुक �यि�लाई कुनै अमुक मु�ामा सजायको मागदाबी िलई अिभयोजन गनु� भनी मु�ाको 
रोहमा आदेश गनु� संवैधािनक र कानूनी �यव�थाको िवपरीत ह�नुको साथै �वत�� 
�यायपािलकास�ब�धी अवधारणा र मू�यमा�यताको िवपरीत ह�ने देिखने ।  

(�करण न.ं ६) 
यी �रट िनवेदकह� कसुरदार नदेिखएको भ�ने आधारमा मु�ा नच�ने गरी सरकारी विकल 
काया�लयबाट िनण�य भई सोही िनण�यको आधारमा िनजह�को हकमा अिभयोगप� पेस 
नभएपिछ िनजह�लाई सोही कसुरमा पुनः अनुस�धान तहिककात गरी पूरक अिभयोजन गन� 
गरकेो िवप�ी िनकायह�को काय�लाई �चिलत संिवधान एवम ् कानून र �याियक मू�य 
मा�यताअनु�पको मा�न िम�ने नदेिखने ।   

(�करण न.ं ७) 
23.  िनण�य नं. ९४३८ - ब�दी��य�ीकरण 

िनवेदकले धरौट रा�न नसकेको भनी हािजर जमानी, अिभभावकको िज�मा 
लगाउनेलगायतका अ�य िवक�प ह�दँा ह�दैँ अि�तम िवक�पको �पमा िनजलाई थुनामा नै 
रािखएको देिखँदा उपयु�� काय� बाल अिधकार महासि�धको मम� अनु�पको भएको देिखन 
आएन । 

(�करण न.ं ६) 
24.  िनण�य नं. ९४४१ - उ��ेषण / परमादेश 

ज�गास�ब�धी िवषय कानूनी िवषय हो तर नाग�रकता ज�तो मािनसले ज�मका नाताल े�ा� 
गन� संवैधािनक एवम ् नैसिग�क अिधकारको िवषयलाई ज�गा नामसारीको िवषयले ओझेलमा 
पान� स�दैन । कानूनबमोिजम आ�नो िपता तथा पितले सनाखत गरी अिधकार�ा� िनकायले 
नाग�रकता जारी ग�रसकेको र पिछ सोस�ब�धमा उजुरीसमेत छानिबन गरी �माण नपु�ने 
भिन टुङ्गो लगाइसकेपिछ पुनः �यही िवषयमा उजुरी सुनी नाग�रकता नै र� गन� गरी भएको 
िनण�य रा�यका कानून काया��वयन गन� अिधकारीह�का लािग शोभनीय नदेिखने । 
कानूनको �ि�याबमोिजम नाग�रकता �ा� गरकेो छ, नेपाली नाग�रक भएकामा िववाद 
देिखँदैन भने ज�गास�ब�धमा नयाँ िववाद उ�प�न गरी नाग�रकताको िवषयलाई पुनः �वेश 
गराई नाग�रकता नै र� ह�ने गरी िनण�य भएको देिख�छ । यसो गद� जाने हो भने नाग�रकता 
�ा� गन� नाग�रकको ज�मिस� र नैसिग�क अिधकार सधै ँधरापमा पन� जाने । 
िवप�ी िज�ला �शासन काया�लयको नाग�रकताको िवषयमा गन� िनण�य िवशु� �शासिनक 
�कृितको देिख�छ । तर पिन �शासिनक अिधकारीले िवशु� �शासिनक �कृितको िनण�य 
गदा� पिन नाग�रकको संवैधािनक तथा कानूनी अिधकारको हनन् ह�न निदनेतफ�  सदैव सचेत 
रहनु पद�छ । �याय र सद् िववेकलाई सदैव �याल गनु�पद�छ । उजुरीको िवषयव�तु कसरी उठान 
भएको छ, कुन उ�े�यबाट �े�रत छ �यसको पृ�भूिमलाई पिन सकेस�म �याल गनु�पन� । 

(�करण न.ं ५) 
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25.  िनण�य नं. ९४६९ - ब�दी��य�ीकरण 
केवल माग भएको धरौटी रकम रा�न नसकेको ह�दा थुनामा ब�नु परकेो देिख�छ । धरौट रा�न 
माग गरकेो रकम बुझाउने हैिसयत भएको भए उसले थुनामा ब�न नपन� रहछे । यसरी 
�.४००००।- िनवेदकले धरौट रा�न नस�ने कमजोर आिथ�क ि�थितको कारणबाट मा� 
थुनामा ब�न परकेो देिख�छ । कुनै वय�क �यि�को लािग पिन उसको कमजोर आिथ�क 
अव�थाको कारणले थुनामा ब�नुपन� बा�यतालाई ह�नेखानेको ि�थितको तुलनामा कानूनको 
आँखामा सबै समान ह�ने संवैधािनक ��याभूित आिथ�क कारणले अवसरमा िवभेदकारीको 
झलक िदलाउन े�सङ्ग �यसै त मानव अिधकार ज�तो संवेदनशील िवषय �ित चुनौितपूण� छ 
भने �यसमा पिन झन िनवेदक १५ वष�को नाबालक देिखएकाले मानव अिधकारको �� त झन् 
बढी जिटल भई यसलाई गि�भरताका साथ संवेदनशील भई हे�रनु पन� । 

(�करण न.ं ४) 
पुप��को िनिम� माग गरकेो धरौटी िदन नसकेको बालकलाई थुनछेकको �योजनका लािग 
थुनाको िवक�पको �पमा बालसुधार गृहमा राखेको काय�लाई उिचत र मुनािसब मा�न 
सिक�न, ब� यसले उ�टै द�डको सुधारा�मक अवधारणालाई इ�कार गरकेो मा�न सिक�छ । 
बालबािलकाको हकमा कानूनको ���मा परी िनजले गरकेो फौजदारी कसुरका स�ब�धमा 
द�ड िनधा�रण गदा�समेत उनीह�को सव��म िहतलाई नजरअ�दाज गन� सिकँदैन । ��ततु 
मु�ामा अि�तम फैसलाबमोिजम थुनामा बसेको अव�था नभै चोरी मु�ामा पूव�सत�को �पमा 
धरौट माग गरी धरौट िदन नसकेको आधार बनाई थुनामा रा�ने गरी भएको काय�लाई अि�तम 
उपायको �पमा मा� थुनाको �योग ग�रने भ�ने बालअिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ को 
धारा ३७(२) समेतको अनुकूल रहकेो मा�न निम�ने । 
बालबािलकालाई तोिकएको सजायसमेत �थगन ह�ने वा भो�न नपन� गरी िनण�यकता�ले िनण�य 
गन� स�ने अव�थामा धरौटीको िवक�पको �पमा थुनालाई उपयोग ग�रएको काय�लाई 
“बालबािलकाको हक िहतको संर�ण गरी ितनीह�को शारी�रक मानिसक र बौि�क िवकास 
गन� समयानुकूल कानूनी �यव�था गन�” जारी भएको बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
मम� र भावनािवपरीत देिखन आउने । 

(�करण न.ं ६) 
26.  िनण�य नं. ९५०० - ब�दी��य�ीकरण 

मुलुक� ऐन, द�ड सजायको १० नं. को कानूनी �यव�थाबाट एकै �यि�लाई जित सुकै मु�ामा 
कैद र ज�रवाना ह�ने ग�र सजाय भए पिन ठूलो कलमको कैद र ज�रवानाको मा� सजाय 
गनु�पन� तर �य�तो �यि� �ितवादी भएका मु�ाका फैसलाम�ये कुनै मु�ामा िनजलाई सव�� 
भएपिछ ज�रवानाको खत नखािपने भ�ने देिखन आउने । 
नेपालको �चिलत कानूनमा सव��सिहत ज�मकैद नै सबैभ�दा ठूलो सजाय हो । य�तो 
सजायमा ज�म कैदबापतमा बीस वष� कैद र सव��बापतमा कसुरदारको अंश भागमा पन� सबै 
स�पि� अदालतले रो�का रािख फैसलाबमोिजम िललाम ग�र सरकारी कोषमा ज�मा ग�रने 
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ह�दँा कैदमा रहकेो �यि� आिथ�क हैिसयतमा शू�य ि�थितमा पु�न जा�छ । आफू बीस वष� 
कारागारमा ब�नुपन� र अशं पिन गुमाउनु पन� ह�दँा योभ�दा ठूलो सजाय अ� ह�न स�दैन । 
ज�म कैद नै सबैभ�दा ठूलो कैदको अविध ह�ने र कानूनल े�यस अविधलाई बीस वष� राखेको 
अव�थामा बीस वष�भ�दा बढी कैद कसैलाई पिन रा�न िम�ने अव�था नह�ने ।  
अपराध गन� �यि� सजाय भु�ानका �ममा कारागारमा मृ�युवरण गन� नपुगोस् र आ�नो 
भागको स�पि� नै गुमेपिछ अ�य ज�रवानाको सजायबापत िनज कैदमा ब�न नपरोस् भ�ने 
उ�े�यले कानूनले नै सव�� भएपिछ अ� ज�रवानाको आिथ�क द�ड असुल ग�ररहन नपन� 
�यव�था गरेको हो । कानूनको यस मम�लाई �यान निदई िनवेदक �ितवादीलाई कत��य �यान 
मु�ामा भएको सव��सिहत ज�म कैदको सजायलाई वा�ता नग�र अ�य �यान मान� उ�ोग र 
रहजनी चोरी तथा डाँका चोरीसमेतका मु�ामा भएको कैद ज�रवानासमेत जोडी कैदमा रा�न 
पठाएको िवप�ीको काय� कानूनी र �यायोिचत पिन रहकेो नदेिखने । 

(�करण न.ं५) 
मुलुक� ऐन, द�ड सजायको १० र ४१ नं. अनुसार िनवेदक �ितवादीलाई सजाय भएका सबै 
मु�ा पेटवोलीमा खुलाई एउटै कैदी पुज� िवप�ी िज�ला अदालतबाट निदई एउटै �यि�का 
हकमा फरकफरक िज�ला अदालतबाट पृथकपृथक ग�र कैदी पुज� जारी गरकेो अव�था छ । 
यसरी दुईवटा कैदी पुज� �दान गरकेो कारण िनवेदक कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) 
को कानूनबमोिजमको सुिवधा उपभोग गन�बाट वि�चत रहकेो ि�थित देिखन  
आउँछ । फैसला काया��वयन गन� अिभभारा र कत��य भएका िज�ला अदालतको आपसी 
सम�वयको अभाव र एउटै �यि�का हकमा फरकफरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुज� जारी 
ह�दैँमा �यसको दािय�व बरण ग�र कानूनले िनधा�रण गरकेो बीस वष�भ�दा बढी कैदमा रा�न 
�यायको रोहमा उपयु� देिखन आउँदैन । कानूनको शासनमा ज�तो सुकै अपराधीलाई पिन 
कानूनबमोिजम नै सजाय गन� र कानूनबमोिजम नै भएको कैद द�ड ज�रवाना असुल गनु�  
पद�छ । धेरै अपराध गरकेो आधार र कारणबाट कानूनल े तोकेको भ�दा बढी अविध कैदमा 
रहने अव�था सृजना ह�नु गैर कानूनी ह�न जाने ।  

(�करण नं.७) 
कत��य �यान मु�ामा भएको सव��सिहत ज�मकैदको सजाय भु�ान गरपेिछ एकै �यि�लाई 
एकभ�दा धेर ैमु�ाह�मा भएको कैद सजायको लगत कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४(६) र 
कत��य �यान मु�ामा सव�� भएपिछ एकभ�दा धेरै मु�ाह�मा भएको ज�रवानाको सजाय 
मुलुक� ऐन, द�ड सजायको १० नं. बमोिजम �वतः क�ा ह�ने ह�दँा �याङ् जा िज�ला 
अदालतको पिछ�लो कैदी पुज�अनु�प िमित २०७२।४।१० देिखको िनवेदकको थुना 
गैरकानूनी रहकेो देिखन े। 

(�करण न.ं८) 
िनवेदकलाई कत��य �यान मु�ामा सव��सिहत ज�मकैद भएको िवषयमा िववाद नभएको, 
सव�� भएपिछ ज�रवाना �व�प थप कैदमा ब�न नपन� मुलुक� ऐन, द�ड सजायको १० नं. को 
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कानूनी �यव�था भएको ि�थितमा कत��य �यान मु�ामा फरार रहकेो अविधमा िनवेदकले 
िविभ�न चोरी डाँका अपराध गर ेपिन िनवेदक �ितवादी भएको पिछ�लो �यान मान� उ�ोग र 
रहजनी चोरी मु�ामा का�क� िज�ला अदालतको िमित २०५४।२।१६ को फैसला र कैदी पुज� 
एवम ् �याङ् जा िज�ला अदालतको कैदी पुज�समेत अनुसार िमित २०५२।४।१० देिख 
हालस�म िनर�तर�पमा कैद थुनामा बिस २० वष�भ�दा बढी अविध कैदमा बसेको र िमित 
२०७२।४।१० देिखको िनवेदकको कैद गैरकानूनी रहकेो देिखँदा िनवेदन मागबमोिजम 
ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने । 

(�करण नं.९) 

४. देवानी कानून : स�पि� 
27.  िनण�य नं. ९३२३ - िनण�य दता� बदर हक कायम 

सभ� नापीको कैिफयतमा राजगुठीको ज�गा भनी �यहोरा उ�लेख ह�दैँमा सोहीमा� आधार हक 
�ा� गन� �ोत ह�न स�ैन । िफ�डबुकको कैिफयतमा उ�लेख भएको �यहोरालाई अ�य 
�माणले पुि� ट गरेको ह�नुपद�छ । उ� िफ�डबुकमा उ�लेख भएको �यहोराको आधार के हो 
भनी पुनरावेदक प�बाट कुनै �माण पेस भएको छैन । यस अदालतबाट पटकपटक भएको 
आदेशबाट मालपोत काया�लय र नापी काया�लयलाई िफ�डबुकमा राजगुठी भनी उ�लेख 
भएको �यहोरा के कुन आधार र िनण�यबाट ग�रएको भनी बुिझएकोमा सो स�ब�धमा कुनै 
आधार वा िनण�य भएको भनी खुलाइएको देिखँदैन । िववािदत ज�गाको नापीको िफ�डबुकको 
कैिफयतमा ह�रिसि� भवानी गुठी दता� भनी उ�लखे भएको एकमा� आधारमा िववािदत ज�गा 
राजगुठीको भएको मा� ननिम�ने । 

(�करण नं. १०) 
28.  िनण�य नं. ९३२५ - मोही नामसारी 

मोही बाँडफाँटस�ब�धी कानूनी �यव�था भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ ले गरकेो छ । उ� ऐनको 
दफा २६(१) मा...मोहीले कमाई आएको ज�गामा मोहीस�ब�धी िनजको हक िनजपिछ िनजको 
एकासगोलका पित, प�नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धम�पु�, धम�पु�ी छोरा, बुहारी, नाित, 
नाितनी बुहारी, दाजुभाइ वा िददी बिहनीह�म�ये ज�गावालाले प�याएको �यि�लाई �ा� 
ह�नेछ भ�न े कानूनी �यव�था रहकेो देिख�छ । उ� कानूनी �यव�थाबाट मोिहयानी लागेको 
ज�गामा ज�गाधनील ेप�याएको मोहीको हकदारको नाममा मोही हक नामसारी ह�ने देिखने । 
मोही दामोदर चौधरीको एकासगोलका अ� हकदार भएको देिखदैँन । अ� हकदार नभई दुई 
छोरा हकदार भएको र एक भाइ छोरा भगलुल े हक �याग गरकेो अव�थामा ज�गाधनीले 
नप�याएको भएता पिन वादीको नाममा नामसारी ह�नस�ने देिख�छ । मोही हक नामसारीको 
लािग मु�ा कारवाही चिलरहेकोमा �यो िनण�य नभइरहन पिन स�ैन । िफरादीले पेस गरकेो 
�माण तथा स�बि�धत िनकायबाट �ा� स�ब� �माणको आधारमा िनण�य गनु� स�बि�धत 
िनकायको कत��य हो । ज�गाधनीले वादीलाई मोहीमा नप�याएको भएता पिन मोही लागेको 
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ज�गाको मोही नामसारी नगरी रा�दा नामसारी �ि�या शू�यमा पु�न स�ने अव�था ह�ने । 
(�करण नं. ५) 

ज�गा बाँडफाँट नगरी ज�गावाला, मोही तथा मोहीका हकदारको सहमितमा ज�गाको मू�य 
बराबरको रकम िलई पूरै ज�गा कुनै एकको नाममा पिन कायम ह�न स�छ । ��तुत िववादमा 
ज�गाधनी र मोहीका हकदारह�बीच सहमितमा बाँडफाँट गन� गराउन ेज�ता काम कारवाही 
नभएको भएता पिन मोही नामसारीको लािग मोहीको शेषपिछका दुईजना हकदारम�ये 
एकजना हकदारको म�जुरीनामाले अक� हकदारले �ि�यागत�पमा मोही नामसारीको काम 
कारवाही अगािड बढेको देिख�छ । मोिहयानी हक मोहीका हकदारम�ये एकजनालाई मा� �ा� 
ह�ने कुरामा िववाद छैन । �यसै गरी मोही हक शू�यमा प�रणत पिन ह�ननस�ने । 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ दफा २६ को उपदफा (१) को कानूनी �यव�था ज�गाधनीले 
प�याएको मोहीको एकाघरको हकदारको नाममा मोही नामसारी गनु�पन� भ�ने हो । �ितवादीले 
ज�गाधनीको तफ� बाट वादी िशवनारायण चौधरीलाई मोहीमा नप�याएको भएता पिन सािवक 
मोहीको मृ�युपिछ ियनै वादीले ज�गा कमाई कुत बालीबापत रकम धरौट राखेको अव�थामा 
वा�तिवक जोताहाको नाममा नामसारी गन� इ�कार गदा� सो कानूनी �यव�थाको अथ� र 
प�रभाषा िनि��य ह��छ । कानूनका �यव�थाको अथ� र प�रभाषालाई िनि��य ह�ने गरी 
अदालतले �या�या गन� िम�दैन । अदालतल े स�दभ� र प�र�े�यको आधारमा कानूनको 
उ�े�य, प�रणाम र भावनामा �ितकूल असर नपन� गरी �या�या गनु�पन� । 

(�करण न.ं ७) 
29.  िनण�य नं. ९३४० - कारवाही गरी �ितपूित�समेत िदलाइ पाऊँ 

एउटै �कृितको उही प�ह� बीच चलेको मु�ामा एकपटक स�म अदालतबाट िनण�य भई उ� 
िनण�य अि�तम भएर बसेको अव�थामा पुनः सोही िवषयमा उजुर गन� पाउन ेहक अ.बं. ८५ नं. 
को �यव�थाले वादीलाई रह ेभएको नपाइने । 

(�करण न.ं६) 
30.  िनण�य नं. ९३४३ - उ��ेषण / परमादेश 

स�पि�स�ब�धी अिधकार ��येक �यि�को नैसिग�क अिधकार भएको र य�तो अिधकारलाई 
संिवधान एवम ् कानूनले संर�ण गरकेो पाइ�छ । नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ लसेमेत 
स�पि�को हकलाई मौिलक हकको �पमा �हण गरी ��येक नाग�रकलाई �चिलत कानूनको 
अधीनमा रही स�पि� आज�न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन� र स�पि�को अ�य कारोबार गन� 
हक �दान गरकेो छ । य�तो िविश� मौिलक हकको �पमा �थािपत भएको स�पि�स�ब�धी 
अिधकारमा स�बि�धत �यि�को सहमती िबना रो�का रा�नु संिवधान एवम ् कानूनतः िम�ने 
अव�था नदेिखने । 
िववािदत ज�गाह�लाई िज�ला अदालतबाट रािखएको रो�का आदेशमा एकाघर सगोलको 
अंिशयार भनी उ�लेख भएको देिखँदा अक� आदेश नभएस�मका लािग भ�दै रो�का रा�ने 
गरकेो र पुनरावेदन अदालतबाट समेत सो आदेशलाई सदर कायम राखेको देिख�छ । तर 
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जसको हकमा रो�का रािखएको हो उसको िववािदत स�पि�मा हक ला�न स�ने �प� र 
कानूनसङ्गत आधार नखुलाई एकाको बापतमा अका�को नामको स�पि� रो�का रा�न िम�न 
स�ने अव�था नरहन े। 

(�करण न.ं५) 
31.  िनण�य नं. ९३४८ - लेनदेन 

िलखतमा ऋणीलाई ऋणको रकम बुझाउन भाखा िदएकामा सो अविधस�म धनीले ऋणीलाई 
रकम नमा�ने वाचा गरकेोस�म हो । तर सो अविधिभ� धनीलाई रकमको आव�यकता प� यो 
भने आ�नो रकम मा�नै नह�ने भनी �ितबि�धत गन� र �यसरी मागेमा थैली भुस ह�नेकुरा गनु� 
�यायोिचत नह�ने ।  
मु�ा गन� हद�याद रहेस�म साह�को नालेस गन� हक रह�छ । भाखािभ�ै धनीले ऋणमा लगानी 
गरकेो रकममा ऋणीलाई कचकच गन� नह�ने भ�नेस�म कुरामा भाखाको अविध समा� ह�नुपूव� 
नालेस परकेामा ऋणमा लगानी गरकेो रकममा साह�को हक नै नह�ने आसामीले ऋण ितन� 
नपन� भ�ने होइन । साह�ले ऋणमा लगानी गरकेो रकममा लगानी गरकेो िमितबाट कानूनल े
हद�याद नसिकएको अव�थास�म हक रिहरहकेो ह��छ । िलखतको भाखापूव� धनीको हक 
नपु�ने, नालेस गन� नपाइने, नालेस गरमेा िलखतको रकम ऋणीले बुझाउनु नपन� र थैली भुस 
ह�ने अथ� लगाउन िम�न ेनदेिखन े। 

(�करण न.ं५) 
32.  िनण�य नं. ९३५५ - लेनदेन 

कपाली तमसुकका धनी र रािजनामा िलखतका धनी (ख�रदकता�) फरकफरक �यि� रहकेो 
अव�थामा दुवै िलखतको अ�तरस�ब�ध रहकेो छ भनी िव�ास गन� सिकने अव�था नह�दँा 
अलगअलग�पमा तयार भएको कपाली तमसुक र रािजनामा िलखतको आ-आ�नै 
अि�त�वलाई एकअका�सँग जोडेर कुनै �माण तथा कानूनी आधारिवहीन अव�थामा 
ितनीह�को �वत�� अि�त�वमािथ �भाव पन� गरी समािहत गन� निम�न ेअव�थामा कानूनी 
मा�यता �ा� िलखतबमोिजमको दािय�वलाई �ितवादीले िबना आधार इ�कार गन� स�ने 
अव�था नआउने । 

(�करण न.ं५) 
�ितवादीले िलखत फ�ा गन� आ�नो दािय�व पूरा नगरकेो अव�थामा �ितवादी 
िजिकरबमोिजम कानूनअनसुार भएको कपाली तमसुक िलखतलाई अ�य मौिखक 
कथनह�बाट गलत सािवत निम�ने ह�ँदा कानूनले �प��पमा िनधा�रण गरकेो �ि�या 
नप�ु याएको अव�थामा अ�य �ि�याबाट भए गरकेो �यवहारल े कानूनी मा�यता पाउन   
नस�ने । 

(�करण न.ं८) 
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33.  िनण�य नं. ९३७१ - िनण�य दता� बदर दता� हक कायम 
कुनैपिन ज�गास�ब�धी मु�ाको िववादमा हकदैया, हद�याद र हकको �ोतको िववेचना ह�न 
ज�री ह��छ । आयकर अदालतको काय�बाट कुनै ज�गामा कसको हक पुगेको छ छैन भनी 
ह�ेरने काय� ह�न नस�ने । 
आ�नो हक कायम भएको ज�गा हो र �य�तो ज�गा अ� कसैल ेदता� गराएको रहछे भने ज�गा 
पजनीका १७ नं. समेतको आधारमा दूिषत दता� भएका िमितले ६ मिहनािभ� नालेस गनु�पन� ।  

(�करण नं.४) 
34.  िनण�य नं. ९३७५ - मोही बेदखली 

�ितवादी ��यथ�ले मोही बेदखली गरकेो �प� देिखएको अव�थामा वादी दाबी पु�न नस�ने 
गरी भएको सु� भूिमसुधार काया�लय, बाँकेको िमित २०६२।२।२९ को फैसला, �यसैलाई 
सदर गरकेो पुनरावेदन अदालत, नेपालग�जको िमित २०६७।१२।१६ को फैसलासमेत 
िमलेको नदेिखँदा ती दुवै फैसला उ�टी भई �ितवादी ��यथ�ले मोही बेदखली गरकेो ह�दँा 
��यथ�लाई भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ को उपदफा (१) (क) (ख) बमोिजम 
�.१०००।- ज�रवाना भई ऐ. ३२(२) (क) बमोिजम वादीलाई फे�र भोगचलन गन� िदनु भनी 
िवप�ी ज�गाधनीका नाममा िनद�शसमेत गन� । 

(�करण न.ं२) 
35.  िनण�य नं. ९३८७ - �ववासी घरज�गा दता� 

ज�गाको दता� गन�, �े�ता खडा गन� कानूनी अिधकार तथा कत��य भएका मालपोत, 
काया�लयले आ�नो काया�लयबाट भएको एउटै िक�ा ज�गाको िफ�डबुकमा सािबक र हालमा 
फरकफरक �यहोरा जनाई आ�नो कानूनी कत��य र दािय�वमा आफँै �� खडा गरी पिहलेको 
सँगै भएको िनण�यमा िक.नं. १४४ को ज�गा धनबहादुरको नाममा ज�गा दता� गरी �माण पुजा� 
िदइसकेको �वीकार गरी सोही िनण�यबाट पुनरावेदकको कायम भएको ज�गा दता� गन� आ�नै 
काया�लयमा रहकेो पुनरावेदन संल�न िनण�य पुनरावेदकले पेस गन� नसकेको भ�ने ज�ता बँुदा 
उ�लेख गरी अ�वीकार गरकेो पाइँदा मालपोत काया�लयको िनण�य त�यमा आधा�रत र 
व�तुगत ह�न नसक� आ�मगत�पमा भएको देिखन आई �यायोिचत रहकेोसमेत मा�न   
निम�न े। 

(�करण नं.४) 
ज�गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोिजम नापी गो�ाराले कानूनबमोिजम 
बु�नुपन� �माण बुझी तोिकएको सिमितमा पेस गरी दता� गन� िसफा�रस / िनण�य गरेको 
कुरालाई मालपोत काया�लयले पुनः छानिबन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) 
अनुसार तोिकएको सिमितमा राखी नापी गो�ाराको िनण�य प�रवत�न गन� पाउन े अिधकार 
मालपोत काया�लयलाई मालपोत ऐनको उ� दफाले कानूनी अिधकार िदएको देिखँदैन । 
मालपोत काया�लयले पिछ�लो िनण�य गदा� कानूनको अि�तयारी देखाई िमित २०४२।१।५ मा 
६ नं. नापी गो�ारा लमजुङबाट भएको िनण�यलाई बदर गन� सकेको नपाइएको ह�ँदा मालपोत 
काया�लयले गरकेो िनण�य कानूनको अि�तयारीिभ� रही भए गरकेो देिखन नआउने । 

(�करण न.ं६) 
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36.  िनण�य नं. ९३८८ - लेनदेन 
कानूनमा �प� भएका कुरामा अदालतल े अनुमान गरी रिज��ेसन गन� अड्डामा तोिकएको 
अिधकारीसँग पेस भई सनाखत ग�रसिकएको तर पा�रत ह�न नपाएको ि�थितमा मा� कपाली 
सरहको अिधकार वादी साह�मा सृजना ह��छ भनी �या�या र िव�ेषण गरी �याियक िन�कष�मा 
पु�न मनािसब ह�ने नदेिखने ।  

(�करण नं.४) 
37.  िनण�य नं. ९४०५ - उ��ेषण 

एउटै िनण�यउपर असाधारण अिधकार �े� र साधारण अिधकार �े�बाट मु�ा परकेो छ भने 
साधारण अिधकार �े� नै आकिष�त ह�न आउने । 

(�करण न.ं ९) 
संवैधािनक �यव�थाअनु�प अक� उपचारको �यव�था अथवा साधारण अिधकार �े�को 
�यव�था नभएको वा सो �यव�था भए पिन सो उपचार अपया�� भएको अव�थामा मा� �रट 
�े�ािधकार आकिष�त ह�ने । 

(�करण नं. १०) 
38.  िनण�य नं. ९४०७ - उ��ेषण / परमादेश 

नाबालकको वा�तिवक संर�क भनेका आमा र बाबु नै ह�न् । बाबु आमा छँदा छँदै कुनै खास 
कारणबाहके नाबालकह�को संर�क अ� ह�न स�न ेअव�था ह�दैँन । एउटै प�रवारक� आमाल े
�यवहार गरी मु�ा हार िजत भएपिछ स�पि� जान ला�यो भनी बाबुले िनवेदन गरी आ�नो 
भाग छुट्याई िलई सकेप�ात् पुनः नाबालकह�को बाबु आमा छँदा छँदै मावली हजुरबुवाल े
नाित नाितनीको हकमा िनवेदन गन� र बाबु आमाको िलिखतजवाफसमेतको �यहोरा हेदा� पिन 
�रट िनवेदकलाई सघाउ पु�ने खालको देिखएको अव�थामा �थम �ि� मै िनवेदक सफा हात 
िलई आएको देिखन नआउने । 

(�करण न.ं ६) 
39.  िनण�य नं. ९४०८ - लेनदेन 

िलखत परी�णमा द�ता हािसल गरकेा िवशेष�ह�को राय �याय स�पादनको सहजताको 
लािग भएको त�यमा िववाद छैन । िलखत परी�ण वै�ािनक काय� हो । वै�ािनक त�रकाले 
िववािदत िलखतको परी�ण ह�ने ह�दँा िवशेष�को राय िव�ास नगन� मनािसब आधार र कारण 
भएमाबाहके िनजले �य� गरेको रायलाई अ�वीकार गन� निम�ने । 

(�करण न.ं ५) 
40.  िनण�य नं. ९४०९ - दता� फोड गरी दता� ग�रपाउँ 

संयु� दता�मा रहकेो स�पि�मा अ�यथा उ�लेख भएमा बाहके सबै दता�वालाको बराबर हक 
रहकेो मा�नुपन� ह��छ । सो स�पि�मा बराबर हक छैन भ�ने कुरा कुनै प�ले भ�न िम�दैन । 
संयु� दता� र हाँगािप�छे सगोल लगायतको अ� दता�को यिह फरक हो । सगोल दता�मा 
दता�वाला भनेको आलङ्का�रक ह��छ । सगोल ज�गामा दता�वाला लगायतका अंिसयारह�को 
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हक ह��छ । संयु� दता�मा बराबर हक ह��छ । ��तुत दता�मा यी �ितवादी आफँै सहभागी भै 
किहकँतै नािलश नगरी िच� बुझाई �यवहारसमेत चलाई बसेको र वादीले दता� फुटाउनका 
लािग कारवाही चलाएपिछ �ितउ�रप�बाटमा� यो िववाद खडा गरकेोलाई मनािसब मा�न 
निम�न े।  
अपुतालीको िववादलाई संयु� दता�ले टुङ्� याई सकेको छ । संयु� दता�भ�दा पिहलेको 
अपुताली हक िह�साको कुरालाई फेरी �युँताउनका लािग िवब�धन, समप�ण, �यवहार तथा 
कारोबारको िनि�तता (certainty of transactions), असल िनयत, सदाचार र नैितकता 
सबै कुराले �ितवादीलाई छेकेको छ । ती छेकबारह� िनरथ�क ह�ने गरी अपुतालीको महल 
लगायतका कानूनल े �ितवादीलाई म�त गरकेो र �ितवादील े ती कानूनको आधार िलन 
सकेको देिखँदैन । उ�टो यसमा अपुतालीको महलको २० नं. को हद�यादको छेकबारसमेत 
ला�ने अव�था रहने । 

(�करण न.ं ५) 
41.  िनण�य नं. ९४१७ - उ��षेण 

�वा�नी छोराह� सँगसँगै रहेको अव�थामा घरको मु�यको हैिसयतले गरकेो �यवहार�ित 
िनजको �थम िज�मेवारी ह�ने भए पिन �य�तो �यवहारमा ऋण खाँदा सँगै ब�नेल ेिज�मेवारी 
िलनै नपन� भ�ने ह�दैँन । एकासगोलको प�रवारमा िलएको ऋण पिन सगोलकै स�पि�बाट 
ितन�पन� कुरामा िववाद ह�न नस�ने । 

(�करण न.ं २) 
सगोलको प�रवारमा रहदँा घर �यवहार गन� मु�य �यि�को हैिसयतले गरकेो �यवहार�ितको 
पिहलो जवाफदेिहता �य�तो �यवहार गन� मु�य �यि�उपर ह�नु पन� भएपिन �य�तो �यि�ल े
रकेो �यवहार सामूिहक िहत �योजनको लािग भएकाले �य�तो ऋणबाट लाभ िलने सबैल े
�य�तो ऋण�ितको दािय�वलाई िनवा�ह गनु� पन� नै ह��छ । सगोलमा रहकेो अव�थामा 
सगोलको स�पि�बाट बढे बढाएको स�पि�मा सबैको बराबरी हक ला�ने तर सगोलको 
प�रवारको ऋण ितन� दािय�व सबैको बराबरी नह�ने भ�ने ह�ँदैन । �यसै ह�नाले सबैले खाएको 
ऋणउपरको दािय�व घरको मु�यको मा�ै ह��छ भ�न �यायसङ्गत र कानूनस�मत दुवै ह�न 
नस�ने ।  
पा�रत ब�डाप�को िमितभ�दा अगावै खडा भएको तमसुकअनुसारको ऋण ितन� दािय�व ऋण 
खाने समयमा सँगै ब�ने १२ वष� उमेर पुगेका प�रवारका सबै सद�यको ह�ने भनी मुलुक� ऐन, 
द�डसजायको २६ नं. मा कानूनी �यव�था भएकैबाट ऋण िलने प�रवारको मु�य �यि�को 
स�पि�मा� प�नु पन� भ�न र �य�तो �यि�को नाममा कुनै चल अचल स�पि� केिह बाँक� 
रहकेो नदेिखएको अव�थामा ऋण खाँदासँगै बसेका अ�य �वा�नी छोराह�को नाउँमा रहकेो 
स�पि�बाट साह�ले आ�नो लेनदेनको िबगो असुल गन� नपाउने भ�न निम�न े। 

(�करण न.ं ३) 
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42.  िनण�य नं. ९४१९ - मोही नामसारी 
यसरी मोहीको मृ�युप�ात मोहीले कमाई आएको ज�गाको मोिहयानी हक �ा� गन�को लािग 
िनजपिछ िनजको पित, प�नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धम�पु�, धम�पु�ी, छोरा बुहारी, नाित, 
नाितनी बुहारी, दाजुभाइ वा िददीबिहनीह� म�ये जो मोहीसँगै एकासगोलमै रह ेबसेका छन् 
�य�तो �यि�लाई ज�गाधनीले मोहीको �पमा प�याउन स�ने र सोही �यि�ल े नै मोहीले 
कमाई आएको ज�गाको मोिहयानी हक �ा� गन� कुरामा दुिवधा नदेिखन े। 

(�करण न.ं ५) 
43.  िनण�य नं. ९४२४ - िनण�य दता� बदर हक कायमसमेत 

�माणको �पमा ��तुत भएको म�जुरनामा िलखतका स�ब�धमा नै प�ले जालसाजीको �� 
खडा गरकेो अव�थामा सो िवषयलाई टुङ्गोमा नपु� याई मु�ाको फैसला गनु� कानूनसङ्गत 
ह�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं ३) 
44. िनण�य नं. ९४२९ - उ��षेण / िनषेधा�ा 

कुनै दुई प�बीच भएको करारनामाबमोिजम एक प�ले अक� प�लाई बहन गनु�पन� दािय�व 
करारीय दािय�व हो । करारीय दािय�वको अव�था रहसे�म थुना वा कैदमा रा�न निम�ने 
अ�तरा�ि��य नाग�रक तथा राजनीितक अिधकारस�ब�धी अिभसि�ध” १९६६ को अवधारणा 
हो । तर �य�तो करारीय दािय�व स�बि�धत करारको प�ले पालना नगरकेाले पालना 
गराइपाउँ भनी अिधकार�े� रहकेो अदालतमा मु�ा दायर गरी भएको फैसलाबमोिजम कुनै 
प�ले अक� प�लाई ितनु� बुझाउनुपन� दािय�व करारीय दािय�व नभई कानूनी दािय�व ह��छ । 
करारीय दािय�व अदालतको फैसलाबाट कानूनी दािय�वमा �पा�तरण भएपिछ �य�तो 
कानूनी दािय�व स�बि�धत प�ले पूरा गनु�पन� । 

(�करण न.ं ७) 
िवशेष ऐनमा रहकेा कानूनी �यव�थाका हकमा सोही िवशेष ऐन आकिष�त ह�ने र िवशेष ऐनमा 
�यव�था नभएको अव�थामा मुलुक� ऐनका �ावधान ि�याशील ह��छ । करारको दािय�व पूरा 
नगरबेापत अदालतको फैसलाले सृजना गरकेो कानूनी दािय�वको पालनाका स�ब�धमा करार 
ऐन, २०५६ मा �प� �यव�था नभएको अव�थामा मलुुक� ऐन, द�ड सजायको महल 
�वभावतः आकिष�त ह�न जाने । 
मु�ामा भएको फैसलाअनुसार स�बि�धत प�ले बहन गनु�पन� कानूनी दािय�वअनु�प िबगो 
असुलीको लािग उपचार �ा� गन� नस�ने हो भने अदालतको फैसला शू�यको ि�थितमा  
पु�दछ । जसको प�रणाम कानूनी दािय�ववालाले �वतः उ�मुि� पाउन े भई �यायको 
वा�तिवक मम�िवपरीत ह�न जाने । 

(�करण न.ं ८) 
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45.  िनण�य नं. ९४४८ - उ��ेषण 
िववादरत प�ह�ले सामूिहक�पमा गरकेो म�जुरीबमोिजम अदालतल ेिनण�य वा आदेश गरमेा 
�यसबाट दुवै प�ले �यायको अनुभूित गन� पाउन ेअव�थाको सृजना ह�न जाने । 
िववादरत दुवै प�लाई �यायको अनुभूित ह�ने गरी �याय स�पादन गनु� पिन �यायका मा�य 
िस�ा�तिभ�ै पन� कुरा हो । �रट िनवेदनमा उठाइएका िववािदत िवषयका स�ब�धमा िनवेदक र 
िवप�ीह�ले िदएको संयु� िनवेदनबमोिजम आदेश जारी गन� कुनै कानूनले �ितब�ध 
लगाएको छैन र यस आदेशबाट अ�य प�लाई कुनै िकिसमको असर पन� अव�था र ि�थित 
पिन छैन । य�तो ि�थितमा िनवेदक र िवप�ीह�को संयु� िनवेदनबमोिजम आदेश जारी गदा� 
दुवै प�ले �यायको अनुभूित गन� भई पूण� �याय �ा� ह�ने देिखन आउँछ, जुन संिवधानको मम� 
र भावना तथा प�ह�को चाहनाअनुकूल ह�ने देिखने । 

(�करण न.ं ५) 
46.  िनण�य नं. ९४६० - मोही नामसारी 

मोही लागेको ज�गाको लगत र िववरण अ�ाविधक रा�न े आिधका�रक िनकाय भूिमसुधार 
काया�लय हो । भूिमसुधार काया�लयको रेकड�मा नै मोही लगत क�ा भएको भ�न े कुरा 
नदेिखएको अव�थामा �य�तो मोहीको लगत क�ा भई सकेको भनी अदालतले अनुमान गन� 
निम�न े। 

(�करण न.ं ३) 
��यथ�को पितको मोही लगत क�ा भइसकेको भ�ने िजिकर िलने पुनरावेदक �ितवादीले नै 
सो कुराको त�ययु� �माण पेस गरी आ�नो दाबी पुि� गराउनु पन� ह��छ । मोहीको लगत क�ा 
गन� अिधकार�ा� िनकाय भूिमसुधार काया�लय भएको स�दभ�मा मालपोत काया�लयको 
�े�तामा मोहीको लगत क�ा भएको कैिफयत जिनएको भ�न ेमा� िजिकरले मोही लगत क�ा 
भएको मा�न िम�ने नह�ने ।  

(�करण न.ं ४) 
47.  िनण�य नं. ९४६२ - उ��ेषण / परमादेश 

दसी �यव�थापनका स�ब�धमा कानूनमा भएको �ावधान काया��वयन नगदा� एकातफ�  
स�बि�धत मालधनीलाई नो�सान पन� जाने कुरा अपेि�त नै ह��छ भने अक�तफ�  वैदेिशक मु�ा 
खच� गरी िवदेशबाट आयात ग�रने सवारी साधन ज�ता मालव�तु मु�ाको िकनारा ह�न ला�ने 
लामो समयस�म �यि�कै थ��याएर रा�दा िखया ला�ने, इि�जन नै िसज ह�ने र िविभ�न 
कारणबाट नो�सान भई प�रणामतः रा�यकै लािग अपुरणीय �ितको अव�था िसज�ना ह�न 
पु�दछ । य�तो ि�थित आउन निदनेतफ�  स�बि�धत िज�मेवार िनकाय र पदािधकारी िज�मेवार 
ह�नै पद�छ । अ�यथा �य�तो हािन नो�सानीको िज�मेवारी पिन आ�नो कत��य �ित उदािसन 
रहने स�बि�धत िनकाय वा पदािधकारी नै ह�नु पद�छ । �यि�गत �ुिटको दािय�व रा�यमािथ 
थोपरी रहने कुरा �यायोिचतसमेत ह�न नस�ने । 

(�करण न.ं ७) 
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48. िनण�य नं. ९४६३ - परमादेश 
मृ�यु भैसकेको �यि�का नाउँको ज�गा रो�का रा�न पठाउने िलिखत जवाफ ��तुतकता�ल े
ज�गा कसको नाउँमा छ, उ� ज�गा सुर�ण (िधतो) �व�प �हण गन� िम�न े हो वा होइन 
हकवाला कित छन्, �यस स�ब�धमा केही नबुझी हकवालालाई सरोकार नै नराखी ज�गा 
रो�का रा�न पठाएकोमा ज�गा रो�का राखेको थाहा िथयो भ�न िम�दैन, भए �यसको 
िलिखत�पमा पुि� गन� स�नु पछ�, �य�तो भएको छैन । दा.खा. नामसारीका लािग मालपोत 
काया�लय गएकोमा रो�का रहेकाले ह�न नसकेको भनी िनवेदनमा उ�लेख गरकैे छ, गैरकानूनी 
त�रकाको आदेशले रो�का रहकेो ज�गा परमादेशको आदेश�ारा फुकुवा ह�ने । 

(�करण न.ं ५) 
स�पि�स�ब�धी हक मौिलक हक हो । यसमा हकवालाले आ�नो स�पि� हक ह�ता�तरण 
गन� ख�रद िब�� गन�, उपभोग गन� कुरा �यि�का संिवधानले �यार�ेटी गरकेा अिधकारह�   
ह�न् । आ�नो नाममा किहले ज�गा दािखल खारजे नामसारी गन� भनी िनवेदकह�लाई िवप�ी 
बैङ्कले िसकाउने भ�ने होइन । सुर�ण िलँदा कानूनस�मत त�रकाल े कानूनल े िलन ह�ने 
स�पि� कानूनको �रत पु� याई िलनुपन� हो, मनपरी त�रकाले िलन पाउने होइन । 

(�करण न.ं ६) 
49.  िनण�य नं. ९४७४ - धम�लोप 

�ितवादीह�ले कुन िमितदेिख गुठीको उ�े�यअनु�प पूजा आजा गनु� पन� हो र कुन िमितदेिख 
पूजा आजा गन� छोडेका ह�न् भ�ने त�य वादीले िफरादमा उ�लेख गरकेो देिखँदैन । �माण ऐन, 
२०३१ को दफा २६ मा देवानी मु�ामा आ�नो दाबी �मािणत गन� भार वादीमा रहने �यव�था 
रहकेो ह�दँा अदालतमा नालेस िदने प�ले आ�नो दाबीलाई पुि� र �मािणत गन� सबै त�य र 
�माण �प�सँग खुलाई देखाई नालेस गनु�पन� । 

(�करण नं. ११) 
गुठीको महलको ३ नं. बमोिजम गुठीको ज�गा ना�न वा मा�न पाउने अव�था ह�दैँन, नासे 
मासेमा धम�लोप गरकेो ठहन� ह��छ र धम�लोप गन� �यि� गुठीबाट िन�कािशत ह�ने भई धम�लोप 
नगन� अ� गुिठयारले मा� गुठी चलाउन पाउने ह��छ । िफरादमा उि�लिखत “दँपा” िनजी गुठी 
िववािदत ज�गासमेतको आय�ताबाट स�चालन ह�ने भ�ने देिखँदा सो गुठीको ज�गाबाट �ा� 
ह�ने आयबाट गुठीको उ�े�यबमोिजम वादी �ितवादीलगायत िनजह�का छोरा नाितसमतेका 
पिछ�ला पु�ताका गुिठयारले आ�ना �वग�य पुखा�ह�को स�झनामा िविभ�न पूजा ग�र सो 
िनजी गुठीलाई िनर�तरता िदनुपन� । 

(�करण नं. १२) 
अ�यकोषको �याज रकमबाट गुठीको स�चालन गदा� गुठीको �रत, पर�परा, धम�, सं�कृितमा 
कुनै असर नपन� र गुठीको िनर�तरता यथावत्  रहनेमा पिन िववाद छैन । य�तो ि�थितमा 
नेपाल सरकारबाट जारी िनद�िशकाबमोिजम अ�यकोष खडा ग�र सोको �याजबाट गुठी 
स�चालन गन� भएका काम कारवाहीलाई धम�लोप गर ेभ�न िम�न ेनदेिखने । 

(�करण नं. १७) 
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मालपोत िवभागबाट जारी भएको ज�गा �शासन िनद�िशका, २०५८ ले िनिद�� गरबेमोिजम 
िववािदत िनजी गुठीको ज�गा रैकरमा प�रणत गनु� अिघ सो ज�गाको �यनूतम 
मू�याङ्कनबमोिजमको रकमको अ�यकोष खडा ग�र �याजमा� िझ�न पाउन े ग�र ब�कको 
मु�ती खातामा सो अ�यकोषको रकम ज�मा गरकेो देिखएको छ । सो िनद�िशकाबमोिजम भए 
गरकेा काम कारवाहीलाई �काशमिण शमा� िव�� नेपाल सरकार, मि��प�रषद् 
सिचवालयसमेत भएको उ��ेषण परमादेशसमेतको �रट िनवेदनमा यस अदालतको पूण� 
इजलासबाट िमित २०६४।१०।१० मा भएको आदेशले समेत �ितकूल असर पारकेो 
नदेिखएको ह�ँदा िनद�िशकाबमोिजम रिज��ेसन �योजनको लािग ह�ने �यूनतम 
मू�याङ्कनबमोिजमको रकम अ�यकोषमा राखेको देिखँदा िब�� ग�र �ा� सबै रकम 
अ�यकोषमा नराखेको मा� कारणबाट पिन धम�लोप गर े भ�ने वादीका िव�ान्  कानून 
�यवसायीको बहस िजिकरसँग पिन सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं. २०) 
50.  िनण�य नं. ९४८५ - मोही लगत क�ा 

भूिमसुधार काया�लयमा रहकेो त�यगत �माणको िव�� अ�य� खडा भएको कागजातह� 
मोहीको लगत स�ब�धमा �माणयो�य मा�न िम�ने पिन होइन । मोहीको लगत स�ब�धमा वादी 
प�ले आिधका�रक िनकायबाहके अ�य काया�लयबाट �ा� गरकेो कागजातमा मोही उ�लेख 
नह�दैँमा भूिमसुधार काया�लयमा रहकेो त�यगत �माणको िवपरीत �ितवादीका बाबु सुफल 
सतार मोही ह�दैँ होइन भ�न सिकने अव�था देिखन नआउने । 

(�करण न.ं ५) 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २९ बमोिजम मोहीले तोिकएको कुत नबुझाए मोिहयानी 
हक समा� ह�न स�ने देिख�छ । तर यी िनवेदक वादीले तोिकएको कुत नबुझाएतफ�  छु�ै उजुर 
गरकेो पिन नदेिखएको एवम ् मोहीको लगत क�ा गराई मा�न भूिमसुधार काया�लयमा दरखा�त 
गदा�समेत सो कुराको िजिकर िलन सकेको नदेिखँदा �ितवादीको मोिहयानी हक समा� भएको 
मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं ९) 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को २०५३ र २०५८ सालमा भएको चौथो  संशोधन�ारा थप तथा 
पाचँ� संशोधन�ारा थप �यव�थाप�ात् पिन उ� ऐनको दफा २६(१)(ग) यथावत्  रहेको 
देिख�छ । यसले भूिमस�ब�धी ऐनको दफा २६(१)(ग) बमोिजम पिन मोिहयानी हक समा� ह�ने 
हो भ�न ेस�दभ�मा हदेा� भूिमस�ब�धी ऐनको दफा २६(१)(ग) र उ� ऐनको २०५३ र २०५८ 
सालमा दफा २६ख, २६घ र २६घ२ मा भएको चौथो संशोधन�ारा थप एवम ् पाँच� 
संशोधन�ारा थप �यव�थाप�ात ्भएको कानूनी �यव�थालाई एकै ठाउँमा �या�या गनु�पन� । 

(�करण नं. १२) 
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51.  िनण�य नं. ९४८७ - उ��ेषण / परमादेश 
दुई छु�ाछु�ै कानूनलाई एकैसाथ रािख कुनै अथ� िनका�न पदा� दुवैमा एक अका�सँग बािझन ेवा 
िवरोधाथ� ह�ने ग�र सोिचनु ह��न । अिपतु, दुवै कानूनिबच साम�ज�यता रािख �यसको 
अिभ�ायको अथ� िनकािलनु पद�छ । कुनै दुई कानूनका �ावधानह� िवरोधाभाषपूण� देिखएकै 
अव�थामा पिन बालबािलका ज�ता समाजको कमजोर प� वा समुदायको िहतलाई 
के��िव�दुमा रािख �याय िनरोपण ग�रनु पन� ।  
लेनदेन �यवहारको ८ नं.ले घरको मु�यबाट भएको लेनदेन �यवहार गो�ारा धनबाट च�ने 
भयो । तर, �य�तो सगोल गो�ारा धनमा बा� वष�मुिनको नाबालकको पिन हक रहछे भने सो 
हकस�म चलाउन पाउन ेह�दैँन । ��तुत िववादमा ऋण िलने �यि� िनवेिदकाको बाबु र पित 
ह�दँा घरको मु�य �यि�ले गरेको घर �यवहार लेनदेन �यवहारको ८ नं. ले सगोलको गो�ारा 
धनबाट नै च�ने भयो । तर,  सगोलमा रहकेो बा� वष�मुिनका बालबािलकाको हकमा भन ेअंश 
हक सुरि�त रा�दै द�ड सजायको २६ नं. ले िबगोबापत जायजात गदा� बा� वष�देिख 
मािथकाको मा� अंश जायजात ह�न स�ने देिख�छ । यस�कार दुिनयाँको िबगोबापत 
जायजात गदा� बा� वष�मुिनका बालबािलकाको अंश सव��व गन� िम�ने ह�दैँन । यी दुवै कानूनी 
�ावधानको आधारबाट दुिनयाँको िबगोबापत जायजात गदा� ऋणी घरको मु�य रहछे भने 
सगोलको गो�ारा धनबाट ह�ने तर सगोलमा बा� वष�मुिनका बालबािलका रहछेन ् भने 
िनजह�को अंश भाग जायजात ह�दँा छु�ाई िदनुपन� ह��छ । बा� वष�मािथका अंिशयारको मा�ै 
अंश जायजात गनु�पन� भिन कानूनल े नै ��ट गरकेो अव�थामा बा� वष�मुिनका 
िनवेिदकाह�को अंश भाग पर सा�र फैसला काया��वयन गनु� पन� । 

(�करण न.ं ४) 
52.  िनण�य नं. ९५०४ - दता� बदर 

संवैधािनक एवम ्कानूनी �यव�थाका आधारमा गुठी तैनाथी ज�गा गुठी अिधन�थ ज�गामा, 
गुठी अिधन�थ ज�गा गुठी रतैान न�बरी ज�गामा वा गुठीको घर वा ज�गा रैकरमा दता� गन� 
काय� �वभावत: गुठी �थापनाको उ�े�य �ितकूलको काय� हो भ�ने नै देिखने । 
गुठी तैनाथी ज�गा गुठी अिधन�थ ज�गामा, गुठी अिधन�थ ज�गा गुठी रैतान न�बरी ज�गामा 
वा गुठीको घर वा ज�गा रैकरमा दता� ह�नबाट जोगाउन जनुसुकै चरणमा पिन ह�त�ेप गन� 
स�ने सं�थानको अिधकार गुठी सं�थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को उपदफा (१) ल े
सुिनि�त गरकेो पाइने । 
तर �यसरी िनण�यमा पु�नुअिघ स�बि�धत गुठी ज�गाको सािबकको �व�प र हैिसयत के िथयो 
भ�ने कुरामा भने �प� ह�नु ज�री ह��छ । साथै सािबकमा भ�दा फरक गरी दता� ग�रएको भ�ने 
कुरा पिन �मािणत ह�नै पद�छ । �यसरी �मािणत ह�न आएमा सािबकबमोिजम गुठी सं�थानका 
�शासकको अिधकारलाई अ�य कुनै कुराको अिधन�थ गराइएको छैन, अथा�त् �शासकमा 
िनिहत सो अिधकार िनरपे� अिधकारका �पमा रहकेो छ । �यसरी अ�यथा दता� भएको 
स�ब�धमा कसैबाट उजुरी नपरकेो अव�थामा पिन गुठीको सािबकको हैिसयत वा 
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अि�त�वलाई जोगाउने गरी कारवाही गन� अिधकार िनिहत रहकेो मा�न सिकने ।  
(�करण नं.४) 

यस अदालतको संयु� इजलासबाट अि�तम भएर रहकेो फैसलाका आधारमा भएको दता� 
बदर गन� स�नेस�मको अिधकार गुठी सं�थान ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) ल े�दान गर े
नगरकेो भ�न े�� उठाएको स�ब�धमा यसअिघ ग�रएको िव�ेषणबाट गुठी तैनाथी ज�गा गुठी 
अिधन�थ ज�गामा, गुठी अिधन�थ ज�गा गठुी रैतान न�बरी ज�गामा वा गुठीको घर वा ज�गा 
रैकरमा दता� भएको �मािणत भएको अव�थामा गुठी सं�थानका �शासकले �य�तो दता� बदर 
गरी पुन: सािबकबमोिजमको गुठीका �पमा दता� गन� स�ने र �शासकको सो अिधकार गुठी 
ज�गाको सािबकको हैिसयत र �व�पलाई जोगाई गठुीज�य सां�कृितक एवम ् पार�प�रक 
मा�यतालाई जीव�त रा�ने उ�े�य�ारा अनु�ािणत हो भ�ने िन�कष�मा यो इजलास पुगेको ह�दँा 
अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा रैकर प�रणत भएको भ�ने मा� आधारमा �य�तो 
दता� कायमै रहनु पद�छ भनी मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं६) 
िववादको सािबक िक�ा नं.९२ को ज�गाको गुठीको हैिसयत नै लोप ह�ने गरी भएको दता� र सो 
स�ब�धमा भएका पूव� िनण�य एवम् फैसलालाई मा� आधारमा िलई गठुीको सािबकको 
अि�त�व जोगाउन ग�रएको गुठी सं�थानका �शासकको िनण�यलाई अ�यथा भ�न िम�ने 
नदेिखन े। 

(�करण न.ं१०) 
सव��च अदालतको िमित २०४८।५।२ को फैसलाबाट गठुी ज�गा रैकरमा दता� भएको भए 
पिन �य�तो लगत क�ा गरी गुठीमा दता� गन� अिधकार गठुी सं�थानका �शासक�य �मुखलाई 
रहकेो र सव� नापीमा नाप न�सा भएका मोहील े पिन सोही अनु�प ह�न �वीकार गरी गुठी 
सं�थानमा कागज ग�रिदएको भ�नेसमेतका आधारमा गठुी सं�थानका �शासकबाट भएको 
िनण�य िमलेको ह�दँा सदर ह�ने । 

(�करण न.ं१२) 
53.  िनण�य नं. ९५०७ - हक कायम दता� बदर 

सािबकको नापीमा दता� बाँक� रहन गएको ज�गाको हक �वािम�व िन�पण गदा� सो नापीमा 
खडा भएको िफ�डबुकमा लेिखएका �यहोराह� मह�वपूण� �माण ह��छ । उस बखतको नापीमा 
खडा भएको िफ�डबुकमा लेिखने �यहोराह� सो ज�गाको �वािम�वको स�ब�धमा 
काला�तरमा िववाद उठ्ला भनी अनुमान गरी लेिखएका का�पिनक कुराह� होइनन् । �यसैल े
सो िफ�डबुकलाई सो ज�गाको �वािम�व िनधा�रक �माणको �पमा उ�च मह�व िदनु पन� । 
�य�तो ज�गाको सािबक लगतमा लेिखएको �यहोरा पिन मह�वपूण� ह��छ । सािबक लगतमा 
लगतवालाको नाम, थर, ज�गाको �े�फल, िवरह, ज�गाको मौजा तथा सो लगतको 
चारिक�ला र हाल िववािदत ज�गाको �े�फल, िवरह, मौजा तथा चारिक�लालगायतका 
कुराह� आपसमा िभडाई �य�तो लगतले हाल िववािदत ज�गासँग साथ�क स�ब�ध रा�छ या 
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रा�दैन, सो कुरा हनुे� उि�कै आव�यक ह�ने । 
ज�गा पिहचान गन� र दाबीकता�को ज�गासँगको स�ब�ध यिकन गन� उि�लिखत �माणह�का 
अित�र� उ� ज�गा मोहीले कमाएको भए ज�गाधनीको �पमा दाबी गन� �यि�ले मोहीसँग 
िनर�तर स�ब�ध बनाई ज�गाको बाली िलएको छ, छैन साथै सािबकमा नापीभ�दा अगािड सो 
ज�गाको पोत वा ितरो ितरकेो छ, छैन भ�ने अ�य �माणह� पिन उि�कै मह�वपूण� ह��छन् । 
उि�लिखत �माणह�ले दाबीकता� �यि�को िववािदत ज�गासँगको वैध एवम ् साथ�क स�ब�ध 
�थािपत गद�छ र �य�तो ज�गाको वा�तिवक �वािम�ववाला यिकन गन� म�त पु�दछ । 
�वािम�वको दाबीकता� �यि�ले दता� ह�न बाँक� ज�गामा हक कायममा दाबी गदा� उि�लिखत 
�माणह�लाई िसलिसलेवार �पमा ��तुत गरी िफ�डबुकमा नाम जिनएको �यि� वा िनजको 
हकवाला आफू रहकेो कुरा िनिव�वाद तवरले �थािपत गन� स�नु पन� । 

(�करण न.ं५) 
सािबकमा खडा भएका िफ�डबुक तथा सािबक लगतमा ज�गाको �वािम�ववाला भनी नाम 
लेिखएको �यि�को नाम थरसँग स�ब�ध देखाउन पिछबाट खडा ग�रएका �माणह�लाई पिन 
सू�मतम �पमा ह�ेरनु पन� । 
िफ�डबुकमा उि�लिखत एउटा �यि�को नाम थरसँग दाबीकता� �यि� वा िनजका पूव�ज िपता 
वा बाजे / पित वा बाजे आिद नाताका �यि�को नाम िभडाउने उ�े�यबाट िफ�डबुकमा 
उि�लिखत नामको �यि� जोसुकै भए पिन सो �यि� भ�ने दाबीकता�को िपता/बाज े वा 
पित/बाज े नै एउटै हो भनी अप�या�रलो, बनावटी या का�पिनक तवरबाट दाबीकता� र 
िफ�डबुकमा उि�लिखत �यि�को नाम एउटै देखाई तयार ग�रएका पिछ�ला �माणह�लाई 
सहजै �हण गरी �वािम�व यिकन गन� पिन सिकँदैन । पिछबाट खडा भएका �माणह� 
िनस�देह�पमा दता�को दाबी गनु� पन� ज�गाको सािबकका िलखतका �यहोरासँग िमलाउने 
उ�े�यबाट खडा भएका छन् भने ती पिछ�ला �माणह� ज�गाको �वािम�व यिकन गन� �ा� य 
ह�न स�ैनन् । ज�गा ज�तो िवषयमा कुनै �यि�को हक �वािम�व कायम गदा� अनुमान गरी 
कायम गन� निम�ने ।  

(�करण नं.६) 
54.  िनण�य नं. ९५०८ - उ��ेषण / परमादेश 

रा�यले नाग�रकको बसोबासको अिधकारको सकारा�मक काया��वयनको लािग संिवधानले नै 
दािय�व िसज�ना ग�रराखेको अव�थामा कुनै नाग�रकले आ�नो साम�य�बाट िसज�ना गरकेो 
बसोबाससँग स�बि�धत सा�पि�क हकमा अित�मण गन� कुरा सामा�य अव�थामा 
क�पनासमेत गन� सिकँदैन । नाग�रकको मौिलक हकको �पमा संिवधानले �थािपत गरकेो 
य�तो अिधकार काया��वयन गन� रा�यलाई केही पूव�तयारी आव�यक पनु� एउटा प� ह�न स�छ 
तर भैरहकेो बसोबासमािथ ह�त�ेप गरी यो हकको िनवा�ध�पमा उपभोगमा असर पुर् याउने 
काममा रा�य ि�याशील ह�न नह�ने । 

(�करण न.ं८) 
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बृहत्  साव�जिनक िहतको लािग रा�यले �यि�को स�पि�मािथ िनय��ण गन� स�ने 
मा�यतालाई अपवादको �पमा �वीका�रएको पाइ�छ । खास गरी Eminent Domain र 
Police Power को िस�ा�तअनुसार रा�यले �यि�को िनजी स�पि�मािथ िनय��ण, 
िनयमन र अङ्कुश लगाउन स�ने मा�यता रहकेो छ । तथािप यसको �योगसमेत रा�यले 
असीिमत�पमा गन� स�दैन । यसका िनि�त सीमा, �ि�या र काय�िविध रहेका ह��छन् । 
�यसका आधार र सीमाह� रा�यको कानूनबाट िनिद�� ग�रएको ह�नुपद�छ । रा�यले �यि�को 
िनजी स�पि�मािथ ह�त�ेप गदा� कानूनल ेिनिद�� गरकेा �य�ता आधार र सीमाह�मा बाँिधनु 
पन� ।  

(�करण न.ं१०) 
�यि�को स�पि� रा�यले �यसरी �ा� गदा� �चिलत कानूनी काय�िविधको उिचत पालना 
नग�रएको, �यि�लाई अनुिचत मका� पन� गरी काम कारवाही वा िनण�य ग�रएको आिद आधार 
र अव�थाह�मा पुनरावेदन गन� पाउने कुरालाई समते ती कानूनह�ले �थािपत गरकेो 
देिख�छ । यसबाट रा�यले �वे�छाचारी ढङ्गबाट नाग�रकलाई िनजको सा�पि�क हकबाट 
वि�चत गराएको िवषय सदैव �याियक पुनरावलोकनको िवषय ब�ने । 

(�करण न.ं१२) 
��यथ� िनवेदकह�ले घर बसोबास गदा� कायमै नरहकेो मापद�डका आडमा कुनै पूव� सूचना 
वा जानकारीस�म पिन निदई हठात् िनजह�को बसोबासको घर क�पाउ�डमा िच� लगाउने 
र डोजर लगाई भ�काउने काय� कुनै पिन �ि�कोणबाट उिचत मा�न सिकँदैन । सहरीकरणको 
�ममा �यि� िवशेषको बसोबासको स�पि�मा ह�त�ेप गनु� पन� अव�थामा सरोकारवाला 
�यि�लाई पूव� सूचना िदने, म�जुरी िलने र िनजको बसोबास �भािवत ह�ने अव�थामा 
िनजलाई अक� बसोबासको �यव�थापन गन� उिचत र मनािसब �ितपूित� तथा समयसमेत 
�दान गनु� रा�यको दािय�व ह�ने । 

(�करण न.ं२०) 
व�तुतः िवकास िनमा�ण नाग�रकह�को िहत र सुिवधाकै िनिम� ग�रने ह�दँा बृह�र सामािजक 
�वाथ� वा िहतका लािग �यि� िवशेषले योगदान पु� याउनु पन� अव�था िसज�ना ह�न स�दछ । 
रा�यले स�चालन गन� िवकासका काय��मह�मा �यि�गत �वाथ� वा िहतभ�दा सामूिहक िहत 
वा �वाथ� सव�परी ह��छ । तथािप िवकासका काय��मह� स�चालन गन� �ममा साव�जिनक 
िहतको लािग �यि� िवशेषको स�पि� �ा� गनु�पदा� पिन संिवधान वा कानूनल ेिनिद�� गरकेो 
मापद�ड वा िविधको उपे�ा गन� नह�ने । 

(�करण न.ं२१) 
रा�य नाग�रकको संर�क भएको ह�दँा रा�यले सबै नाग�रकह�को अिभभावक�व िलन स�नु 
पद�छ । एकथ�र नाग�रकलाई सुिवधा िदने नाममा अक� थ�रमािथ पूवा��ह राखी अ�याय ह�ने 
अव�था रा�यले िसज�ना गन� ह�दैँन । रा�यका ि�याकलापह� �यायोिचतमा� नभई सबै 
नाग�रकका लािग सम�याियकसमेत ह�नु पन� ।  

(�करण न.ं२३) 
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एक पटक �चिलत कानूनबमोिजम घर िनमा�णको लािग इजाजत िलई िवप�ी िनवेदकह�को 
बसोबासको लािग घर िनमा�ण भइसकेपिछ �य�तो घर रहकेो ज�गा नेपाल सरकार वा �यसको 
कुनै िनकायले बाटो फरािकलो पान� �योजनको लािग वा अ�य कुनै साव�जिनक �योजनका 
लािग िलनु पन� भएमा �चिलत कानूनबमोिजम कारवाही चलाई िनवेदकह�लाई उिचत र 
िविधस�मत�पमा �ितपूित� िदई �ा� गनु� पन� । 

(�करण न.ं२४) 

५. देवानी कानून : पा�रवा�रक 
55.  िनण�य न.ं ९३२४ - िनण�य बदर हक कायम 

आफँै सा�ी बसेको शेषपिछको बकसप�को िलखत बदर ग�रपाउँ भनी दावी गन� वादील े
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम निम�ने ह�दँा सो शेषपिछको बकसप�को िलखतका 
आधारमा भएको भूिम सुधार काया�लय, काठमाड�को िनण�य बदर गन� िम�ने अव�था र 
ि�थित नह�ने । 

(�करण न.ं ४) 
वादीले भूिम सुधार काया�लय, काठमाड�को िमित २०५८।१।८ को िनण�य बदर गरी हक 
कायम ग�रपाउँ भनी मुलुक� ऐन, ज�गा िम�नेको महलको १७ नं. र ज�गा पजनीको महलको 
१८ नं. बमोिजम काठमाड� िज�ला अदालतमा ��तुत मु�ाको िफराद िदएको देिखँदा भूिम 
सुधार काया�लयको उ� िनण�यल ेवादीको हक जाने भई िनजलाई असर परकेो भए सो िनण�य 
बदर गराउन िनजल े मुलुक� ऐन, अदालती ब�दोव�तको महलको ८६ नं. बमोिजम सु� 
िनण�य गन� िनकाय भूिम सुधार काया�लय, काठमाड�मा नालेस िदई उ� िनण�य बदर गराउन 
स�नुपन�मा �यसो गन� सकेको नदेिखने । 

(�करण न.ं ६) 
स�,े िकत� वा जालसाज के हो भ�ने स�ब�धमा बयान गनु�पन� भनी कानूनल ेनै �प� �यव�था 
गरकेो ि�थितमा स�,े िकत� वा जालसाज केही नभनी झु�याएर सहीछाप गराएको भनी गरेको 
बयानका आधारमा अदालत आफँैले �य�तो िलखतका स�ब�धमा स�,े िकत� वा जालसाजी 
भनी बोिलरहनु पन� अव�था नहने । 
अचल स�पि�को �वािम�व र भोगस�ब�धी ��ततु िववादमा मलुुक� ऐन, रिज��ेसनको 
महलको १ नं. बमोिजम रिज��ेसन गनु�पन� ह��छ, तर सो २०५४।१०।३ को िलखत 
रिज��ेसन भएको देिखँदैन । कानूनबमोिजम रिज��ेसन गनु�पन�मा नग�रएको िलखतलाई 
�माणयो�य मा� न निम�ने ह�दँा �य�तो �माणमा िलन निम�ने िलखतका स�ब�धमा अ.बं.७८ 
नं. बमोिजम बोिलरहन नपन� । 

(�करण न.ं ८) 
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56.  िनण�य न.ं ९३३० - अंश 
  वादी स�तरामले िमित २०५९।८।१८ मा सु� अदालतमा गरकेो कागजमा आमा सूय�मती 

जीिवत नै रहकेो भनी �प� ट उ�लेख गरकेो अव�थामा िमिसलबाटसमेत देिखन आएको 
सरोकारवाला (अंिशयार) �यि� िनज सूय�मतीलाई बुझी इ�साफ गनु�पन�मा नबुझी अदालतले 
आ�नो िज�मेवारी वहन नगन�, नाता स�ब�धको िनणा�यक �माण नबु�ने अिन िफरादप�का 
कमी कमजोरीमा� देखाई सो आधारमा नकारा�मक धारणा बनाई नाता स�ब�ध ज�तो 
�यि�को ि�थित (Status) मा नै �भाव पन� गरी फैसला गन� काय�लाई �याियक िज�मेवारी 
बोधको अभाव भ�नपुछ� । यसमा पुनरावेदन र सु� अदालतका �यायकता�बाट ग�भीर 
लापरवाही भएको मा�नुपन� । 

(�करण नं. १०) 
  आफू काशीरामको एक मा� छोरा भनी �ितवादीले िनता�त झु�ा कुरा गरकेो अव�थामा 

�ितवादीको अ� कथनमा िव�ास गन� यो इजलासलाई असिजलो भएको छ । राजकुमारका 
दाजु रामलखन के भए त,  िनजको िववाह भयो भएन, िनजबाट स�तान ज��यो ज�मेन ज�ता 
यावत कुरालाई �ितवादीले लुकाउन दबाउन खोजेको ि�थित छ भने अक�ितर वादी आफू 
िनजै रामलखनको छोरा भएको भनेर सरजिमन र मतदाता नामावलीलगायतका िन�या�मक 
�माणका साथ उपि�थत भएको ि�थित िव�मान छ । �ितवादीको �ामक अिन ठाउँठाउँमा 
शृङ्खलाको कडी खु�केको िनजको स�देहा�पद अिभकथनलाई आधार बनाई वादीलाई बाबु 
आमाको अ�ोप�ो नभएको अवैध �यि� भ�नु कदािप मनािसब नह�न े। 

(�करण नं. ११) 
57.  िनण�य न.ं ९३४५ - अंश चलन 

वादीले अंशब�डा भएको िलखत छैन भ�ने मा�ै दावीको आधारमा मा�यता िदँदै जाने हो भने 
किह�यै पिन िववादको िन�पणको िनि�तता नै नह�ने अव�था उ�प�न ह��छ । अदालतले 
कानूनको �या�या गदा� य�तो अिन�यताको बढावा ह�ने गरी �या�या गन� ह�दैँन । अदालतले 
कानूनको �या�या गदा� िववादको िन�पण ह�ने गरी िसज�ना�मक �या�या गनु�पछ� । मलुुक� 
ऐन, अंशब�डाको ३० नं. ले गरकेो कानुनी �यव�थाको उ�े�य र ��याभूित पिन यही ह�न 
आउने । 

(�करण न.ं१५) 
58.  िनण�य न.ं ९३५१ - अंश चलन 

मु�ा पनु�अिघस�म यी वादी �ितवादी सगोलमै रहकेो अव�था भएको र वादीको समेत 
�यासबाट छोरीबाट बकस पाएको ज�गामा घरसमेत बनाई सगोलमै बसी अएको अव�था 
देिखँदा �य�तो स�पि� �ितवादीह�को मा� अज�नको हो भ�ने मानी �ितवादी िजिकरिसत 
सहमत भई वादीलाई अंश ज�तो नैसिग�क हकबाट बि�चत गन� अव�था ह�न नस�न े। 
प�रवारका कोही सद�य सबल र कोही दुब�ल ह�नु सामा�य कुरा हो । प�रवारका सगोलका 
सद�यम�ये कसैको पैतृक स�पि� ह�दैमा या नह�दैँमा वा कोही सबल र कोही दुब�ल ह�दैँमा 
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सगोलका प�रवारका सद�य एकै घर प�रवारमा रही बसेको अव�थामा आज�न भएको 
स�पि�मा प�रवारका कुनै सद�यको मा� हक ह��छ भनी अथ� गनु� कदापी �यायोिचत ह�न 
स�ैन । प�रवारका कुनै सद�यको पैतृक स�पि� नह�दैँमा सगोलमा आिज�त स�पि�मा अंश 
भाग ला�न स�ैन भनी अथ� गन� निम�ने । 

(�करण न.ं२) 
59.  िनण�य न.ं ९३५३ - िजउनी ज�गामा हक कायम 

अंश र अपुताली फरकफरक �योजनका लािग �यवि�थत सा�पि�क अिधकार भएको ह�दँा 
पिहल ेअंश िलएको आधारमा अपुतालीको २ नं. अनुसार सबै हकवालाले समान�पमा �ा� 
गन� स�ने अपुताली हकबाट अंिशयारको �पमा रहकेा कुनैपिन हकवालालाई बि�चत गन� 
िम�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं५) 
60.  िनण�य न.ं ९३५९ - अंशचलन 

जीयजीय भ�नाले अंशब�डा नभएको भए सबै अंिशयार बीच अंशब�डाको महलको २ नं. 
अनु�प बराबर अंश ला�ने ह��छ । एकै सगोल प�रवारम�येमा पिन केही अंिशयारले िमलाप� 
गरी वा अ�य कुनै �यहोराबाट अंश िलएको वा पाएको भए वा छोडप� गरकेो भएमा कानूनल े
�य�तो �यि� अंिशयारल ेउसको भाग अंश उसैसँग गएको भनी मा�नुपन� ह�दँा उसको भाग 
पिन सगोलको स�पि�बाट पुनः छु�ै भाग छुट्याई बाँक� सगोलको अंिशयाराम�येकै कुनै 
एकलाई ह�ने ग�रिदन वा िलन निम�ने ।  
सगोलमा रहकेो वा अंश ब�डा नभएको भए सगोलका अंिशयारम�ये कसैका नाउँमा रहकेो 
भएपिन कानूनतः बराबर ब�डा ला�दछ । अंिशयारबाट छु��नेलाई पुनः अंिशयाराह�बीचमा 
उसको ग�ती ह�न स�दैन । अलग भएका अंिशयारको भाग पुनः सगोलको स�पि�बाट 
छुट्याउने हो र कुनै एक अंिशयारलाई िदने हो भने दोहोरो अंश भाग ला�न जान े। 

(�करण नं.४) 
61.  िनण�य न.ं ९३९५ - अंश नामसारी 

प�नीले पितबाट अंश पाउन �य�तो मिहला पितको स�यमा रहकेो ह�नुपन� र छोरा छोरीले 
िपताबाट अंश पाउनका लािग िनज आ�नो आमाबाबुबाट ज�मेको जैिवक स�तान ह�नुपन� वा 
कानूनबमोिजम धम�पु� वा धम�पु�ी राखेको ह�नुपद�छ । सोबाहके अ�य अव�थाका कुनै 
�यि�ल े प�नी र छोरा छोरीको �पमा अंशमा दाबी गन� स�न े अव�था रहदैँन । िविधवत् 
पितप�नी नरहकेो अव�था र जैिवक स�तान नदेिखएको अव�थामा �य�ता �यि�लाई 
अदालतल ेअंश िदलाउनु कानूनिवपरीत ह�न जाने । 

(�करण न.ं ७) 
नाता कायम स�ब�धमा त�य �थािपत गराउन ेअ�य आिधका�रक स�ब� �माणले पुि� गरकेो 
छ भने सो अव�थामा फरक उ�े�य र �योजनल े रकेड� भएका �य�ता �माण सहायक 
�माणको �पमा �हण गन� सिकने भए पिन नाता कायम गन� र अंश िदलाउने �योजनल े
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िववािदत भना� रकेड�लाई आधारभूत अकाट्य र िनण�य िव�दुमा पु�ने िनणा�यक �माणको 
�पमा �हण गन� र सो भना� रकेड�लाई आधार मा�न सिकने अव�था नह�ने । 

(�करण न.ं ८) 
62.  िनण�य न.ं ९४४२ - उ��ेषण 

मु�ा सकार गन� �यि� मु�ाको प� नै ह�ने र प�ले िनवा�ह गन� दािय�व र प�रणाम�ित िनजको 
िज�मेवारी रह�छ । यस अव�थामा मोहरपतीले फैसलाबमोिजम �ा� गन� स�पि� र िनजले 
��देवलाई ग�रिदएको शेषपिछको बकसप�बमोिजमको स�पि�समेतको िलखतमा म�ुा 
सकार गन� �यि�को हक पुगेको मा�न ुपन� देिखन आउन े। 

(�करण न.ं ३) 
�करणमा िववेचना ग�रएका आधार एवम ्कानूनी �यव�थाह�बाट बकसप� दाता र �ा� गन� 
�यि�समेतको मृ�यु भै सकेको अव�थामा िनजह�को दैयादारको हैिसयतले जनकदुलारी 
देवीको हक �थािपत भै सकेको अव�था ह�दँा कानूनबमोिजम अंश छुट् याउन े�ममा अंश �ा� 
गन� �यि�म�येबाट आ�नो हक पुगेको स�पि�स�म शेषपिछको बकसप� लेिख िदएको र 
त�प�ात् शेषपिछको बकसप� पाउनेको मृ�यु भै िवप�ी जनकदुलारीले हक �ा� गरी मु�ा 
सकार गरी सकेको देिखँदा िववािदत स�पि�मा अंिसयार घटेकाले घटेका अंिसयारम�येबाटै 
ब�डा गनु�पन� भ�ने िनवेदन दाबीसँग समेत सहमत नह�ने । 

(�करण न.ं ५) 
63.  िनण�य न.ं ९४४७ - अंश चलन 

मुलुक� ऐन, अ.बं ३० नं ले दुई वा दुईभ�दा बढी अंिसयारह�िबचमा अंशब�डा भएको छ वा 
छैन भ�ने िववािदत त�यको िनण�य गन� एउटा िनि�त मापद�ड िनधा�रण गरकेो छ । िमिसलमा 
उ�लेख भएका त�य र व�तुि�थितको मू�याङ्कनबाट मा� िववादको िन�पण ह��छ । 
अंिसयारिबच ब�डाप�को मा�यमबाट वा �यवहार �माणबाट अलग भै ब�ने �चलन रही 
आएको ह�दँा जनुसुकै मा�यमबाट होस् िभ�न भै िभ�न �यवहार गरी िभ�न भएको पुि� ह�ने 
आधार देिखएमा अंिसयारिबचको ब�डामा िववाद नउठोस् भ�नका लािग कानूनमा रिज��ेसन 
नभए पिन ब�डा भएको सदर ह�ने �यव�था समावेश गरकेो देिखने ।  

(�करण न.ं ४) 
मूल पु�षको नामबाट सगोलमा रहकेा अका� कुनै भाइको नाममा नामसारी भएको देिखँदैमा 
नामसारी भई आएका ज�गा अंश ला�ने ज�गा हो भनी �याियक धारणा बनाउन निम�ने । 

(�करण न.ं ७) 
64.  िनण�य न.ं ९४६८ - अंश चलन 

अंश हक सबै अंिसयारले समान�पमा बाँडफाँड ग�र िलन पाउने नैसिग�क हक हो । मुलकु� 
ऐन, अंश ब�डाको ५ नं.अनुसार िपताको मृ�युप�ात िनजले पाउने अंश िनजका �वा�नी 
छोराह�मा सन� गई िनजह�ले पाउँछन् । अशं हक छोड्दा वा �ा� गदा� कानूनबमोिजम 
िलखत पास गरेर मा� िलनुिदनु गनु� पछ� भिन मुलुक� ऐन, रिज��ेसनको १ नं.ले अिनवाय� 
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कानूनी �यव�था गरकेो छ । कानूनल े िलखत पास गनु�पन� भिन अिनवाय� गरकेो िवषयमा 
सगोलमा बसेका प�रवार सं�या धेरै स�पि� आफूखुस अलगअलग बसेको िजिकरलाई सही 
रहछे भिन अनुमान ग�र मानो छु��ई िभ�न भएको मा�दा समान अंिसयारिबच समान�पमा 
ब�डा ह�नुपन� कानूनको मूल उ�े�य नै परािजत ह�न जाने । 

(�करण न.ं ४) 
रिज��ेसनको १ नं.अनुसार मानु छु��एको वा मानु जोिडएको िलखत रिज��ेसन पास भएकै 
ह�नु पद�छ । घरसारको िलखत भए पिन �य�तो िलखतको आधारमा मानु छु��एको िमित 
कायम ह�दैँन । कुटिपटको वारदातबाट नै मानो छु��एको िमित कायम ह�दैँन । मानो छु�ेको 
िमित कायम ह�ने पिहलो �माण भनेकै अड्डाबाट रिज��ेसन पास भएको िलखत ह�ने ।  

(�करण न.ं ५) 
समान पु�ताका भाइभाइ िबचमा ब�डा नह�दैँ सोही पु�ताको एक अंिसयार �ितवादीका नाममा 
रहकेा ज�गा िनजले छोडप� ग�र आ�नी �ीमती  र छोरालाई िदँदैमा �य�तो �यवहारले 
वादीको उ� स�पि�मा �ितकूल �भाव पान� स�दैन । कानूनले उ� छोडप� िलखतका 
ज�गाह�मा वादीह�को अंश हक िनिहत रहने नै ह�दँा छोडप�बाट हक ह�ता�तरण गरकेा 
ज�गामा समेत ब�डा लगाएको िमलेन भ�ने �ितवादीको िजिकर कानून र �याय सङ्गत रहकेो 
नपाइन े। 

(�करण न.ं ६) 
65.  िनण�य न.ं ९४७५ - उ��ेषण / परमादेश 

धम�पु� तथा धम�पु�ी रा�न े र धम�पु� धम�पु�ी ब�ने िबचको स�ब�ध जैिवक वा �ाकृितक 
स�ब�ध नभई कानूनबाट �थािपत स�ब�ध हो । कुनै �यि� कसैको धम�पु� तथा धम�पु�ी ह�ने 
कुरा संिवधानबाट �थािपत ग�रएको हकको िवषय होइन । धम�पु� तथा धम�पु�ी रा�न ेर ब�ने 
�यि�को िबचमा कानूनल े तोकेको सत�को अधीनमा रिह ह�ने आपसी सहमितका आधारमा 
कानूनबमोिजमको िलखत भएपिछमा� धम�पु� तथा धम�पु�ीको हक र दािय�व िसज�ना ह�ने । 
कानूनी स�ब�धबाट िसज�ना ह�ने कानूनी अिधकारको उपभोग गदा� कानूनल ेतोकेको सत� र 
दािय�वको समेत पालना गरकेो ह�नु पद�छ, अ�यथा �य�तो अिधकार अकाट्य वा नैसिग�क 
अिधकारको �पमा रहन नस�ने । 

(�करण न.ं६) 
धम�पु� धम�पु�ीको ११ नं. को �यव�थाले धम�पु� धम�पु�ी रा�ने र ब�न े दुवै प�ले 
एकअका��ित पुरा गनु�पन� िज�मेवारी िकटान गरकेो ह�दँा उ� कानूनी �यव�थालाई अनुिचत 
मा�न िम�दैन । धम�पु� तथा धम�पु�ीले आफूलाई धम�पु� धम�पु�ी रा�नेउपर पुरा गनु�पन� 
दािय�व पुरा नगरकेो अव�थामा सोबाट धम�पु� वा धम�पु�ी रा�न े�यि�को अिधकारमा पु�न 
जाने असर वा �ितलाई समेत अनदेखा गन� निम�ने ।  

(�करण न.ं७) 
समानताको हक समानह�को लािग लागू ह�ने हो । असमानह�का िबचमा समानताको हक 
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िनरपे��पमा लागू नह�ने कुरा सव�मा�य िस�ा�त नै हो । संिवधानको धारा १३ ले ��याभूत 
गरकेो समानताको हक समान अव�था र हैिसयत भएका नाग�रकह�का िबचमा असमान 
�यवहार ग�रएको अव�थामा आकिष�त ह�ने । 
धम�पु� धम�पु�ी रा�ने बाबु आमासँग कानून�ारा स�ब�ध �थािपत भएका धम�पु� धम�पु�ी र 
ज�मिदने बाबु आमासँग �ाकृितक स�ब�ध भएका स�तान अथा�त्  छोराछोरीह� समान मा�न 
सिकँदैन । �ाकृितक छोरा छोरीको आ�ना माता िपतासँग �ाकृितक स�ब�ध ह��छ भने धम�पु� 
धम�पु�ीको आफूलाई धम�पु� धम�पु�ी रा�ने �यि�सँग कानूनी स�ब�ध रहने ह�ँदा �ाकृितक र 
कानूनी स�ब�धलाई समान�तरमा रािख हने� निम�ने । 
धम�पु� धम�पु�ी रा�न ेर ब�ने िबचमा पा�रवा�रक सद् भाव, �याय र नैितकता कायम गन� केही 
िनि�त दािय�व तोकेको धम�पु� धम�पु�ीको ११ नं. को कानूनी �यव�थाले संिवधानको धारा 
१३ �ितकूल�पमा �ाकृितक स�तान र धम�पु� धम�पु�ीको िबचमा असमान �यवहार गरकेो 
भिन मा�न निम�ने । 

(�करण नं.९) 
धम�पु� धम�पु�ीको ११ नं. को कानूनी �यव�थाले खास अव�थामा मा� धम�पु� वा धम�पु�ी 
बदर ह�न स�ने �यव�था गरकेो छ । धम�पु� धम�पु�ी रािख सकेपिछ �ाकृितक पु�पु�ी भएको 
अव�थामा धम�पु� धम�पु�ी बदर ह�ने भ�ने �यव�था उ� ११ नं. मा भएको पिन होइन । 
�ाकृितक पु� पु�ी नभएको अव�थामा पिन धम�पु� धम�पु�ी बदर गनु�पन� अव�था परमेा बदर 
ह�न स�ने कानूनी �यव�था रहेको छ । उ� ११ नं. मा �ाकृितक स�तान र धम�पु� धम�पु�ीको 
िबचमा भेदभाव ह�न े ग�र कुनै फरक फरक कानूनी �यव�था गरकेो समेत देिख�न । केवल 
�ाकृितक स�तानलाई �याग वा बदर गन� नसिकन ेतर उ� ११ नं. ल ेधम�पु� धम�पु�ी खास 
अव�थामा बदर गन� सिकने ग�र कानूनी �यव�था भएकै कारणले �ाकृितक स�तान र धम�पु� 
वा धम�पु�ी�ित असमानज�य �यवहार भएको भिन अथ� �हण गन� निम�ने । 

(�करण न.ं१०) 
धम�पु� वा धम�पु�ीको िलखत रिज��ेसन गनु�पन� �यव�थाले �वयम ् धम�पु� वा धम�पु�ीको 
कानूनी हक �थािपत गन� ह�दँा धम�पु� वा धम�पु�ी ब�ने �यि�को िहतअनुकूल भएको पाइ�छ । 
उ� कानूनी �यव�थाको अभावमा धम�पु� वा धम�पु�ी ब�ने �यि�को कानूनी हकमा �ितकूल 
असर पन� जाने ह��छ । धम�पु� वा धम�पु�ीको िलखत रिज��ेसन गन� �यव�थालाई कुनै 
स�पि� वा व�तु िविनमयको िलखतसँग तुलना गनु� कानून तथा तक� सङ्गत मा�न निम�ने । 
ज�म, मृ�यु, िववाह, स�ब�ध िव�छेद तथा बसाइँसराई ज�ता �यि�गत घटना दता� गन� बनेको 
कानूनी �यव�थाअ�तग�त �ाकृितक स�तानको ज�म दता� गन� िवषय र कुनै दुई प�िबचमा 
सहमित भै कानूनी�पमा िपता माता र धम�पु� धम�पु�ीको स�ब�ध �थािपत गन� िलखत 
पा�रत गन� िवषय िनता�त फरक फरक िवषय ह�ँदा धम�पु� धम�पु�ीको िलखत 
पि�जकािधकारीसम� दता� नग�र मालपोत काया�लयमा रिज��ेसन गरकेो काय� समानताको 
हक �ितकूल मा�न निम�न े। 

(�करण न.ं१४) 
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66.  िनण�य न.ं ९४८४ - माना चामल नाता कायम 
अदालतल े िड.एन.ए. परी�ण गराउने आदेश ग�र �ितवेदन आइसकेपिछ उ� परी�ण 
�ितवेदनमा उि�लिखत रायलाई �वीकार वा अ�वीकार ग�र िनण�य गन� अदालत �वत�� ह�ने 
भए तापिन �यसको ठोस कारण उ�लेख गन� स�नु पद�छ । िड.एन.ए. परी�ण सत �ितशत 
स�य ह��छ भिन मा�न नस�ने तक�  गन� हो भने �य�तो परी�णबाट �ा� नितजालाई िमिसल 
संल�न अ�य �माणह�सँग िभडाई हदेा� मेल नखाएको र शङ्का�पद अव�थामा मा� 
�यसलाई नजरअ�दाज गन� सिकने । 
िड.एन.ए. परी�ण गन� िवशेष�ले अदालतमा आ�नो रायलाई पुि� गन� ग�र बकप� गरकेो 
अव�थामा िनजको भनाइलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ ल े �माण �ा� मानेकै 
अव�था देिखन े। 

(�करण न.ं ५) 
नाता कायम ज�तो मु�ामा िड.एन.ए. परी�णबाट �ा� िवशेष�को रायलाई िबनाआधार 
अ�यथा हो भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं ७) 
�ितवादीले वादी दाबीलाई अ�वीकार गरकेो, िड.एन.ए. परी�णबाट ब�चाको जैिवक बाबु 
�ितवादी होइन भ�ने देिखएको र िवशेष�ले सो कुराको पुि� ह�ने ग�र बकप� गरेको, 
िड.एन.ए. परी�ण �ितवेदनको आिधका�रकतामा ख�डन गन� सघाउ पु� याउने  �माणको 
अभाव रहेको  एवम ् वादील े आ�नो भनाइ पुि� गन� भरपद� �माण पेस गन� नसकेको 
अव�थामा वादी र �ितवादीिबच लो�ने �वा�नीको नाता कायम ह�ने र वादील े�ितवादीबाट 
माना चामल भराइ िलन नपाउने ।  

(�करण न.ं ८) 
67.  िनण�य न.ं ९४८९ - अंश नामसा�र 

अंश र अपुताली एउटै कुरा नभई यो फरक फरक कुरा हो । हा�ो �चिलत कानूनी 
�यव�थाअनुसार अंश ज�मिस� नैसिग�क हकको �पमा रहकेो पाइ�छ भने �यसरी अंश 
हक�ारा �ा� स�पि� �योगकता�को मृ�युप�ात्  �मानुसारका �यि�ले अपुताली पाउने 
�यव�था कानूनले गरेको पाइ�छ । अपुतालीस�ब�धी कानूनी �यव�थाअनुसार अपुताली 
हकवालाबाहके �याहार स�भार गन� �यि�ले समेत पाउने �यव�था गरकेो पाइ�छ भने अंश 
बाबु, आमा, लो�ने, �वा�नी, छोरा, छोरीह�को जीयजीयैको अिनवाय��पमा गनु�पन� ह��छ । 
अंश िववािहता छोरीले �ा� गन� स�दैनन जबिक अपुताली िववािहता छोरील े पिन पाउने 
उि�लिखत अपुतालीको २ नं. समेतल े �यव�था गरबेाट कानूनी �यव�था र स�पि�को 
�वािम�व सन� �कृित र �ि�यासमेतबाट अपुताली र अंश एकै र एउटै अवधारणाका 
िवषयव�तु होइनन् भ�ने कुरा �प� देिखने ।  
अपुताली मन�को बाचु�जेल सेवा सु�ुसा हरेचाह ग�र स�पि�को �योग कता�को मृ�युप�ात्  
सेवा सु�ुसा हरेचाह गरेको प�रणाम�व�प समेत �ा� ह�न स�ने । 

(�करण न.ं ५) 
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मुलुक� ऐनमा सात� संशोधन अिघ छु��ई िभ�न नभई सगोलमा रहकेा अंिशयारल े आज�न 
गरकेो स�पि� सबै अंिशयारको अंश ला�न ेभिन अंशब�डाको १८ नं. मा �प� �यव�था गरकेो 
देिख�छ । मानो छु��ई बसेको अव�थामा भने कमाएको धन र लगाएको ऋण आ�नो आ�नो 
ह��छ भ�ने �यव�था गरकेो पाइ�छ । यी वादी �ितवादीह� छु�� िभ�न भएको भ�ने 
िमिसलबाट देिखँदैन । उपरो� कानूनी �यव�थाको अथ� अपुतालीबाट �ा� गरकेो स�पि� 
ब�डा नला�ने अ� स�पि� भने ब�डा ला�ने भिन अथ� गन� िम�दैन । उ� कानूनी �यव�थाको 
सोझो अथ� सगोलका अंिशयारल ेजुनसुकै �ोतबाट �ा� भएको स�पि� सबैको ब�डा ला�ने 
भ�ने नै ह�ने । 
जनुसुकै त�रकाले �ा� गरकेो स�पि� अंिशयारह�का िबचमा ब�डा ला�ने �प� भइसकेपिछ 
िनजी तवरले �ा� गरकेो ह�दँा ब�डा नला�ने भिन भ�न िम�दैन । त�कािलन अव�थामा िनजी 
स�पि�को �यव�था नै नदेिखने । 

(�करण न.ं ६) 
68.  िनण�य न.ं ९५१२ - अंश दपोट 

अंश हक ज�मका आधारमा कानूनबमोिजम �ा� ह�ने नैसिग�क हक हो । अंश मु�ामा वादी 
�ितवादीले पेस गरकेो तायदाती फाँटवारीमा उि�लिखत स�पि�बाहके अ�य सगोलको 
अब�डा स�पि� रह े भएको अव�थामा वादीका पित र ससुराले पेस भएको तायदाती 
फाँटवारीमा आपि� गरनेन् भ�दैमा उ� अब�डा स�पि�बाट यी वादीको अंश पाउने हकबाट 
वि�चत गन� िम�दैन । तायदाती सुनी पाएको बखत त�काल सबै स�पि�को पुरा जानकारी 
सबै अंिशयारलाई ह��छ भ�न िम�दैन । जब कुनै स�पि� ब�डा ह�न बाँक� र तायदातीमा 
देखाइएको िथएन भनी जानकारी ह��छ तब नालेस गन� कुरा ह��छ । स�पि�को जानकारी िबना 
नै नालेस गन� सिकने अव�था नै ह�दैँन । तसथ� तायदाती सुनी पाएको कागज गदा� िवरोध गरने 
भ�दैमा कसैको अंश हक �वतः समा� ह�ने होइन । वादी दाबीका ज�गाह� २०३४ सालमा 
िनजी तवरबाट वा आ�नो िनजी �ान, सीप, �यासबाट वा कसैबाट दान, बकस वा 
अपुतालीबाट �ा� गरकेो िमिसल �माणबाट देिखँदैन । सगोलमा रह े बसेको अव�थामा 
सगोलका कुनै अंिशयारल ेख�रद गरकेो स�पि�मा यी वादीको अंश हक ला�न स�दैन भ�न 
निम�न े।  

(�करण नं.३) 

६. फौजदारी कानून : सरकारवादी 
69.  िनण�य न.ं ९३२७ - कत��य �यान 

  वारदातमा यी �ितवादी र मृतकबीच पूव� �रसइिब रहेको वा मृतकलाई जोिखमी हितयारल े
�हार गरी जानीजानी मनसायपूव�क कत��य गरी मारेको अव�था देिखँदैन । मृतकलाई यी 
�ितवादीले स�झाउन खो�दा उ�टै  िनह� ँ खोजी �ितवादीलाई नै मृतकल े कुट्न खोजकेाले 
उसै मौकामा �रस उठी �ितवादीले हातले मृतकलाई धकेिलिदँदा मृतकको टाउको टेबलमा 
ठोि�कन पुगी चोट लागी िनजको मृ�यु भएको अव�था देिखन आएकाले ��तुत वारदातमा 
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�यानस�ब�धीको महलको १३ (३) नं आकिष�त ह�ने न भै ऐ महलको १४ नं. मा विण�त आवेश 
�े�रत ह�याअ�तग�तको देिखन आउने । 

(�करण न.ं ६) 
70.  िनण�य न.ं ९३२८ - वन पैदावार नो�सान 

पुनरावेदन गन� पाउने हक कानूनी हक भएकाले मु�ाका स�बि�धत प�लाई कानूनबमोिजम 
पुनरावेदन गनु� भनी कुनै पिन मा�यमबाट जारी ग�रएको �याद स�बि�धत प�ले �ा� गरकेो छ 
भने सोही िमितबाट पुनरावेदन गन� �याद सु� ह��छ । �याद जारी नग�रएको अव�थामा 
स�बि�धत प�ले अक� मा�यम�ारा फैसलाको न�कल िलएको छ भने सो न�कल िलएको 
िमितबाट पुनरावेदन �याद सु� ह�ने ह�दँा प�ल ेपिहला कुन मा�यमबाट जानकारी पाएको छ 
�यो बाट नै पुनरावेदन गन� िदनको गणना ह�ने हो । पुनरावेदन गन� �याद �ा� भएपिछ न�कल 
िलएको िमितलाई आिधका�रक मा�ने हो भने पुनरावेदनको �याद जारी गनु�को कुनै औिच�य 
नै नरहने र कानूनमा भएको पुनरावेदनस�ब�धी कानूनी �यव�था नै परािजत ह�न जाने ह�दँा 
प�ले जुन मा�यमबाट पिहला जानकारी �ा� गरकेो  छ । सो िमितबाट नै पुनरावेदनको �याद 
सु� ह�ने हो तर फैसलाको आिधका�रक जानकारी �ा� गरपे�ात् पुनः फैसलाको न�कल िलई 
पुनरावेदनको �याद कायम गरी दायर ह�न आएको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन 
कानूनस�मत देिखन नआउने । 

(�करण न.ं ५) 
बरामद भएका काठह� िज�ला वन काया�लय, बाँकेबाट �ा� छोडपुज�बाहके अ�य किह ं
कतैबाट लोड ग�रएको कुनै �कारको टाँचा लागेको भ�ने देिखएको छैन । तसथ� बरामद भएका 
काठह� यी �ितवादीह�ले व.िव. टाँचासमेत लगाई पठाएका काठबाहकेको काठ हो भनी तक�  
गन� िम�ने देिखन नआउने । 

(�करण न.ं ९) 
९४४.२६ �यु. िफट काठको छोडपुज� अनुसार सोही प�रमाणमा िसिमत रही िब�� टाँचा 
लगाई पठाउनुपन�मा १४२१ �यु. िफट भ�दा बढी काठमा टाँचा लगाई ४७६.७४ �यु. िफट 
भ�दा बढी िहसाब लुकाई िनयतवश वन पैदावारको हािन नो�सानी गरेको त�यमा िववाद 
भएन । य�तो ि�थितमा कम�चारी भएको नाताले वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को कसुरमा 
कारवाही ह�न नस�ने भ�ने पुनरावेदक �ितवादीह�को िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं. १२) 
71.  िनण�य न.ं ९३२९ - ठगी 

कुनै एक प�ले मा� दोहोरो सुिवधा पाउने गरी फैसला ह�नु �यायसङ्गत ह�ने नदेिखएकाल ेसो 
िबगो भराइिदनुपन� अव�था नह�दँा ज�गा िफता� भैसकेको अव�थामा हकवालालाई िबगो 
भराइिदने ठहराएको र िबगोको दामासाहीले ज�रवाना गनु�पन�मा जनही िबगोबमोिजम 
ज�रवाना ह�ने ठहराएको हदस�मको फैसला िमलेको देिखन नआउने । 

(�करण न.ं २)   
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मुलुक� ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं.मा आ�नो हक नपु�ने अका�को चलअचल धनमाल मेरो 
हो, मेरो भएको छ भनी िलखत गरी वा नगरी िब�� �यवहार गरकेो ठगी गरकेो ठहछ� भनी 
उ�लेख भएको ह�दँा ��तुत मु�ा ठगीक◌ोप�रभाषािभ� पद�न भ� ने �ितवादीको पुनरावेदन 
िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण न.ं ३) 
72.  िनण�य न.ं ९३३३ - मानव बेचिबखन तथा ओसार पसार 

कितपय सङ् िगन �कृितका फौजदारी अपराधमा पीिडतल े समाजमा बेहोनु�पन� 
�ित, अपराधबाट समाजलाई पु�न जाने असर तथा अपराधलाई िन��सािहत गन� रा�यल े
िनवा�ह गनु�पन� िनय��णकारी भूिमकासमेतलाई म�यनजर गरी �माणको भार (Burden of 
proof)  आरोिपत प�लाई नै सान� गरी कठोर कानूनी �यव�था गनु�परकेो हो । अपराधमा 
संल�न प� पेशेवर ह�न स�ने र अपराध बडो योजनाब� एवम् सङ्गठीत त�रकाले ह�न स�ने 
र कितपय सङ्गिठत आपरािधक समूहको संल�नतामा समेत अपराध ह�न स�ने भएकाल े
अपराधमा संल�न प� नै पिहचान गन� किठन ह�न स�ने प�रि�थितको आँकलन गररे न� 
िवधाियकाले कानूनको िनमा�ण गरकेो हो । �माण सङ्कलनका �ममा ह�न स�ने कितपय 
कमजोरीको फाइदा अपराध गन� प�लाई न� नपुगोस् भ�ने नै िवधाियक� मनसाय ह�ने । 

(�करण न.ं ५) 
73.  िनण�य न.ं ९३३४ - कत��य �यान 

आ�मर�ाको अिधकारको दावीगदा�का बखत वारदातको समयमा शि�को �योग अिनवाय� 
भएको त�य दावी गन� प�ले नै �थािपत गन� स�नुपद�छ । �य�तो शि�को �योग अिनवाय� 
रहकेो त�य नै �थािपत नगरी केवल आपरािधक दािय�वबाट ब�ने मनसायले िलएको 
िजिकरले कानूनी�पमा प�लाई सहयोग गन� स�ैन । 

(�करण न.ं२) 
�ितवादीह� सुिनल �े� र िकरण मो�ान वारदातमा संल�न रहकेो भनी अदालतसम� 
लेखाइ निदएको अव�थामा वारदातमा अिभयु��यको संल�नता रहकेो मा� न सिकएन । 
�वत�� सबुद �माणह�बाट अिभयु��य िव��को अिभयोग दावी पुि� ट भएको नदेिखँदा 
नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकरकै आधारमा �ितवादीह� सुिनल �े� ठ र िकरण 
मो�ानलाई वारदातमा संल�न रहकेो मानी सजाय गन� िम�ने देिखएन । 

(�करण न.ं८) 
74.  िनण�य न.ं ९३३५ - जबज��ती करणी 

एउटा वय�क र �व�थ मिहला अथवा पु�षलाई उहीसरहको मिहला अथवा पु�ष ए�लैल े
िनजको इ�छािव�� जबज��ती करणी गन� स�ैन । पीिडतले रोई कराई सङ्घष� आिद गररे 
�ितरोध गनु�पछ� । पीिडत तथा �ितवादीको शरीरमा �ितरोधको िच�ह देिखनुपछ� भनी 
पीिडतको शरीर र उमेर मा� हने� �ि�कोणलाई मा�यता िदँदैन । पीिडतको मानिसक अव�था 
र प�रवेश पिन हनेु� आव�यक ह�ने । 

(�करण नं. १४) 
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�ितवादीले जाहरेवालीलाई जािगरको �लोभन देखाई �यसको लािग तयारी गनु�छ भनी एउटै 
कोठामा रात िबताउन बा�य पारकेो एवम ् �ितवादीसँग िववाह गन� नमा�दा िववाह गन�का 
लािग बा�य पान� हतुेले जबज��ती करणी गरकेो भ� ने जाहेरवालीको कथन सो घटनाको 
लग�ैपिछ िनजबाट एसएमएस  भएका त�कालको �िति�याह�बाट समेत �मािणत भएको 
देिखने । 

(�करण नं. १५) 
अिभयु�को कागज गराउने अिधकारीको साम�य� र �भावको बारमेा उ�लेख भएको 
�यहोराबाट �ितवादीले भयरिहत, दबाबरिहत, �लोभन, आ� वासन, झु�यानरिहत 
वातावरणमा �य� गरकेो कुनै कुरा िबनासत� �ितवादी िव�� �माणमा ला�न ेदेिखने । 
�ितवादीको �वा��य परी�ण गदा� �ितवादी भा�न उ�कन नसकोस् र �ितवादीले 
िचिक�सकलाई आ�नो प�मा �ितवेदन िदनको लािग �भािवत गन� नसकोस् भ�नका लािग 
सुर�ा �योजन हतुे जुनसुकै �ितवादी अ�पताल, अदालत ज�तो अ�य� ठाउँमा जानुपन� 
भएमा िनजका साथमा २।४ जना �हरी रहने कुरा �वाभािवक ह��छ । तर �यस िकिसमल े
सामा�य �हरीको उपि�थितबाटै बमोिजम �ितवादीको इ�छाशि� िनयि��त भएको िथयो 
भ�न िम�दैन । जनसाधारणको सामा�यतया पह�चँ नह�ने �हरी काया�लयमा ह�ने �ितवादीको 
बयान र अ�पताल ज�तो सबैको पह�चँ ह�ने साव�जिनक �थलमा ह�ने काम कारवाहीलाई एउटै 
�ेणीमा रा� न निम�ने । 

(�करण नं. १८) 
पीिडतबाट कसरी असहमित �य� ह�नुपछ�, पीिडतको असहमित आम समुदायले बु�ने गरी नै 
�य� ह�नुपछ� भ�न िम�दैन । सो�दै नसोचेको घटना घट्दा सबैल ेएकै िहसाबल े सुझबुझका 
साथ य�तै �िति�या �य� गनु�पछ� भ�न िम�दैन । पीिडतबाट अनजान ठाउँमा आफू ए�लै र 
असुरि�त अव�थामा राितमा भएको यो वारदाततमा भएको �यो हदस�मको �िति�या 
�वाभािवक ह�ने । 

(�करण नं. २३) 
पीिडतल े�वत��तापूव�क नै िवरोध नगरके� कुनै िजिकर �ितवादीबाट आउन सकेको छैन । 
य�तो अव�थामा करणी भएको ठहना�साथ सो करणी �वतः जबज��ती करणी भएको  
देिख�छ ।  सहमितका लािग मािथ उि�लिखत साँघुरा दायरा र िचिक�सकको िकटानी 
बकप�समेतको �माणल े �ितवादीिव��को अिभयोगदावी ठोस र शङ्कारिहत �माणबाटै 
पुगेको छ ।  

(�करण नं. २५) 
75.  िनण�य न.ं ९३४१ - बह�िववाह 

�ीमतीले अंश िलई िभ�न भई बसेको अव�थामा लो�नेल ेअक� िववाह गन� पाउने भए पिन 
अंश िलई छु��िभ�न ह�नुअिघ नै अक� िववाह गन� पाउने छुट कानूनले �दान गरकेो छैन । अक� 
िववाह ग�रसकेपिछ अंश मु�ा िदएको वा अंश �ा� गरकेा कारणले पिहलो �ीमती छु��िभ�न 
नह�दैँ अक� िववाह गन�ले बह�िववाहको कसुरबाट उ�मुि� पाउन नस�ने । 

(�करण नं. ११) 
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76.  िनण�य न.ं ९३४६ - मानव बेचिबखन, बालिववाह, जबज��ती करणी 
मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार िनय��ण ऐन, २०६४ को दफा ४(२) को ख�ड (ख) 
बमोिजम कसुर ह�नको लािग कुनै पिन �यि�को बेचिवखन एवम ् ओसारपसारको काय� स�प�न 
ह�नै पन� भ�ने देिखँदैन । सो उ�े�यको लािग �य�तो �यि�लाई आफू बिसरहकेो घर, �थान 
तथा �यि�बाट छुटाई नेपालिभ�को एक �थानबाट अक� �थानमा लैजाने काय� भइसकेको 
तर ग�त�य �थानमा पु� याउन बाँक� रहकेो अव�थामा समेत सो कसुर भएको मािनने । 

(�करण न.ं५) 
मुलुक� ऐन, िवहावरीको २ न.ं मा "िवहावरी गदा� मिहला र पु�षको उमेर संर�कको म�जुरी 
भए अठार वष� र संर�कको म�जुरी नभए बीस वष� नपुगी िवहावरी गन� गराउन ह�दैँन" भनी 
गरकेो �यव�थाले संर�कको म�जुरी भएमा मिहला र पु�ष दुबैको उमेर १८ र संर�कको 
म�जुरी नभए २० वष� उमेर नपुगी िववाह गन� गराउन नह�ने �यव�थाअनुसार िववाह ह�दँा न त 
पीिडतको संर�कको म� जुरी िथयो भ�न े�ितवादीह�को िजिकर छ नत पीिडतको उमेर २० 
वष� पुिगसकेको िथयो भ�ने िजिकर िलन र सो पुि� ह�ने �माण ��तुत गन� नै सकेको पाइ�छ । 
मािथ उ�लेख भएअनुसार वारदातको समयमा पीिडतको उमेर १४ वष�मा� रही वैध िववाहको 
लािग चािहने उमेर पूरा भएको नदेिखँदा पीिडत र �ितवादीको बीच भएको उ� िववाह वैध 
िववाह नभई बालिववाह भएको त�य पुि� ह�न आउने ।  

(�करण न.ं७) 
मुलुक� ऐन जबज��ती करणीको महलको १ नं. मा "कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जुरी 
निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरको बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा 
निलई करणी गरमेा िनजल ेजबज��ती करणी गरकेो ठहछ�" भ�ने �यव�था ह�दँा कसैल े कुनै 
मिहलालाई िनजको म�जुरी निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम उमेरको बािलकालाई 
िनजको म�जुरी िलई वा निलई करणी गरमेा िनजले जबज��ती करणी गरकेो मा�नु पन� ।  
पीिडतको उमेर वारदातको बखत १६ वष�भ�दा कम रहकेो अव�थामा पीिडतसँग �ितवादील े
िववाह गरकेो वा पीिडतले करणीको लािग सहमित जनाएको भ�ने ज�ता तक� ले कानूनी 
मा�यता �ा� गन� नस�ने । 

(�करण नं.९) 
पीिडतको उमेर १४ वष� रहभेएको अव�थामा बािलकासँग भएको िववाहलाई वैध िववाह 
नमािनने र करणी िलनु िदनु गन� काय� कानूनस�मत नभई जबज��ती करणी भएको मािनने ।  

(�करण न.ं१०) 
पीिडत �वयम ्ले अनुस�धान अिधकारीसम� उपि�थत भएर अपराधको स�ब�धमा बयान 
गरके� छन् र �य�तो बयान तु��त निजकको िज�ला अदालतबाट �मािणत भएको छ भने 
पीिडतको सो बयानको �यहोरा मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐनको दफा 
६(३) बमोिजम �माणमा िलन िम�ने । 
पीिडत मौकामा अनुस�धान अिधकारीसम� उपि�थत भएर घटनाको बारमेा बयान मा� 
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िदइन् वा �य�तो घटनासँग स�बि�धत कसुरको अनुस�धान �ि�या अगािड बढाउन िनजले नै 
जाहरेी वा उजुरी िदएक� ह�न् होइनन् भनी खोिजनीित ग�ररहनु पन� र पीिडत �वयम ्को उजुरी 
नभई पीिडत बािलकाका माता-िपता वा संर�कले उजुरी वा जाहरेी दरखा�त िदएको 
कारणले मा� मौकामा पीिडतले गरकेो �मािणत बयानको �मािणकता शू�य ह�ने वा �य�तो 
बयान �माणको �पमा �हण गन� निम�ने भनी �यायको रोहमा साँघुरो अथ� गन� निम�ने ।  

(�करण न.ं१४) 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको अपराधको स�ब�धमा पीिडतको बयान �माण �ा� 
बनाउन बेचिबखन तथा ओसारपसार अपराधको उजुरी पीिडत वा अ� कसले िदयो भ�ने 
कुराभ�दा पीिडतको बयान अदालतबाट �मािणत भयो वा भएन भ�ने कुरा मह�वपूण� ह�न े।  
पीिडत बािलका आफँैल ेउजुरी निदएको भ�न े�ािविधक कारण देखाई अदालतबाट �मािणत 
भएको पीिडतको बयान �यहोरालाई पीिडतले अदालतमा पुन: उपि�थत भई बकप� नगरकेो 
भनी उ� मानव बेचिवखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ६(३) को 
कानूनी �ावधान �ितकूल ह�ने गरी अ�वीकार गन� निम�ने ।  

(�करण न.ं१७) 
अपराधबाट पीिडतलाई भराइने �ितपूित�ल े पीिडतलाई पीिडत ह�नुभ�दा पूव�को अव�थामा 
पु� याउनु वा पुन�थापना गन� स�नु पछ� । तसथ� अपराध पीिडतलाई वा�तिवक र �भावकारी 
�ितपूित�को लािग �ितपूित�स�ब�धी कानून बनाएर मा�ै ह�दैँन, सो कानून आफँैमा उपयु� र 
�भावकारी ह�नुको साथै सोको �भावकारी एवम ् यथाथ�परक काया��वयनसमेत ह�नु अप�रहाय� 
ह�ने । 

(�करण न.ं२०) 
बाल अिधकारस�ब�धी महासि�ध, १९८९ का प� रा��ह�लाई बालबािलकाको िहतका 
लािग आव�यक संर�ण र �याहारको �यव�था गनु�पन� तथा बाबुआमा, कानूनी संर�क वा 
अ�य �याि�को हरेचाहमा रहकेो अव�थामा बालबािलकामािथ ह�ने सबै िकिसमको शारी�रक 
वा मानिसक िहसंा, �ित वा दु�य�वहार, शोषण, यौन दु�य�वहारसमेतबाट बालबािलकालाई 
संर�ण गन� प� रा��ह�ले समुिचत कानूनी, �शासिनक, सामािजक र शैि�क उपायह� 
अपनाउन ु पन� गरी दािय�व तोकेको पाइ�छ । नेपाल पिन उ� महासि�धको प� रा��को 
हैिसयतले सो दािय�वबाट िवमुख ह�न िम�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं२२) 
अब उ�ा�त �ितपूित� पाउने य�ता �कृितका अपराधका पीिडतह�लाई अदालतको अि�तम 
फैसलाल े िनधा�रण गरबेमोिजमको �ितपूित�को रकम नेपाल सरकारले एउटा छु�ै कोषको 
�थापना गरी सो कोषबाट त�कालै उपल�ध गराउने र सो रकम पीडकबाट सरकारी िवगो 
सरह असुल उपर गन� �यव�था गन� उपयु� ह�ने देिखँदा नेपाल सरकारसमेतबाट सो स�ब�धी 
आव�यक र उपयु� पूवा�धार िनमा�ण ह�नु ज�री देिखने । 

(�करण न.ं३१) 
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अपराध पीिडतको �ितपूित� �ा� गन� हकलाई नेपालको अ�त�रम संिवधानको धारा १२ 
अ�तग�तको बा�ँन पाउन ेहकको अिभ�न अंश (integral part) को �पमा रा�नुपन� ह��छ । 
तसथ� नेपालको स�दभ�मा अपराध पीिडतको �ितपूित�को हक उ� धारा १२ अ�तग�तको 
बाँ�न पाउने हक अ�तग�त स�बोधन ग�रनु पन� िवषय हो भ�ने ��ट ह�न आउने ।  

(�करण न.ं३२) 
पीिडतलाई �ितपूित� उपल�ध गराउँदा पीिडतले अपराधबाट भो�नु परकेो पीडाको �कृित वा 
पीडाको कठोरता वा �ूरतालाई नै �ितपूित� मापनको आधार बनाइनु पन� । 
पीडकको आिथ�क हैिसयत वा �मताले �य�तो �ितपूित�मा िनणा�यक �थान �ा� गन� वा 
िनण�यको आधार ब�ने अव�था िसज�ना ग�रनु नह�ने । अ�यथा पीडक पिहचान ह�न नसकेको, 
फरार रहकेो, आिथ�क अव�था कमजोर रहकेो वा कम उमेरको रहकेो भ�ने ज�ता तक� ह� 
अगािड �याएर पीिडतको �ितपूित� �ा� गन� हक कुि�ठत वा सङ्कुिचत ह�न जाने ।  
य�तो अव�था िसज�ना ह�न गएमा पीिडत बाँ�न पाउन े हकबाट नै वि�चत भई पीिडतको 
�यायमा पह�चँसमेत �थािपत ह�न नसक� पीिडतको बा�ँन पाउन ेमौिलक हक र आधारभूत 
मानव अिधकारल े�याियक संर�णसमेत �ा� गन� नस�ने । 

(�करण न.ं३४) 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२ र २० को �यव�था, अ�तरा�ि��य 
कानूनको �ावधान र अ�य मुलुकह�को अ�याससमेतको आधारमा हामीकहाँसमेत अपराध 
पीिडतको �ितपूित�को हक बाँ�न पाउने हकको अिभ�न अंश (integral part) को �पमा 
मा�नुपन� ह��छ । यसरी �ितपूित� �ा� गनु� अपराध पीिडतको मौिलक हक हो । यस हकलाई 
�यवहा�रक, वा�तिवक र पूण��पमा काया��वयन गरी पीिडतलाई �याय �दान गनु� अदालतको 
दािय�व र रा�यको कत��य ह�ने । 

(�करण न.ं४०) 
पीडकको �ितपूित� ितन� आिथ�क हैिसयत नभएको, पीडक पिहचान ह�न नसकेको वा पीडक 
फरार रहकेो अव�थामा नाग�रकको संर�कको हैिसयतले अपराध पीिडतलाई उ� �ितपूित� 
�दान गन� कत��य रा�यको ह�ने । 

(�करण न.ं४१) 
पीिडतशा� (Victimology) अनुसार अपराध गन� �यि�को पिहचान भएको होस् वा नहोस्, 
अपराधको अिभयोजन होस् वा नहोस् अपराधबाट पीिडतले जीवन िनवा�हको लािग �ितपूित� 
पाउन ुपन�, सो �ितपूित� यथे� (adequate) ह�नुपन� र िनजको पुन�थापन (rehabilitation) 
त�काल ह�नुपन� एवम ् �य�तो �ितपूित� र पुन�थापन रा�यले नै गनु�पन� । 
मिहला िहसंा, जबज��ती करणी, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार ज�ता मु�ामा पीिडतले 
भोगेको पीडा �व�प पाउने �ित नाग�रकको अिभभावक र संर�क भएको हैिसयतले रा�य 
�वयम ्ले त�काल उपल�ध गराउनु रा�यको दािय�विभ� पन� । 
�ितपूित�बापतको रकम रा�यले पीडकबाट असुल उपर गन� स�ब�धमा उपयु� कानूनी 
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�यव�था लागू गन� स�ने । 
पीडकबाट �ितपूित� भराउन नसिकएको भ�न े कारणल े मा� पीिडतलाई �ितपूित� पाउने 
हकबाट वि� चत गन� गरी �णालीले पीिडतलाई थप पीडा िदन निम�ने ।  

(�करण न.ं४२) 
पीिडतल े �ितवादीह�बाट भराइ पाउने ठहर भएको �ितपूित�को रकम नेपाल सरकारबाट 
त�काल उपल�ध गराई सो रकम �ितवादीह�बाट सरकारी िबगोसरह असुलउपर गनु�, 
गराउन ु एवम ् अब उ�ा�त य�ता �कृितका अपराधका पीिडतह�लाई अदालतको अि�तम 
फैसलाले िनधा�रण गरबेमोिजमको �ितपूित� रकम एउटा छु�ै कोषको �थापना गरी सो 
कोषबाट त�काल उपल�ध गराउन र सो रकम पीडकबाट असुल उपर गन� गराउने �यव�था 
िमलाउन यथाशी� आव�यक र उपयु� पूवा�धारको िनमा�ण गनु� गराउनु भनी नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयमा लेखी पठाउने । 

(�करण न.ं४४) 
77.  िनण�य न.ं ९३४९ - लागुऔषध 

�ितवादीलाई पटकमा सजाय गन� �य�तो अपराध भई अदालतबाट सजाय पाइसकेको ह�नपन� 
अिनवाय� सत�को रहकेो देिख�छ । एकै �यि�उपर फरक वारदातमा एकै अदालतमा 
फरकफरक अिभयोग दायर भई एकैिदन फैसला भएको अव�थामा कुन वारदातको 
अिभयोगमा पटक कायम गन� हो भ�ने कुरा कानूनले �प� गन� सकेको पिन पाइँदैन भने सबै 
वारदातको कसुरमा सजाय थप गरी सजाय गन� पिन िम�ने देिखँदैन । 
पटक कायम गरी सजाय गन� एकपटक उ� ऐन अ�तग�तको अपराधमा सजाय पाइसकेको 
भ�ने �प� कानूनी �यव�था गरी रहकेामा यी �ितवादीह�लाई िभ�निभ�न वारदातमा 
िभ�निभ�न सजायको मागदावी िलई अिभयोग दायर भई सबै अिभयोगमा एकै पटक फैसला 
भएकै आधारमा पटक कायम गरी सजाय गन� िम�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं२) 
78.  िनण�य न.ं ९३५२ - कत��य �यान 

सहअिभयु�को पोललाई �माणको �पमा िलन िम�ने निम�ने स�ब�धमा �माण ऐन, २०३१ 
को दफा ३८ को सा�ी ह�न स�ने �यि�मा मितयारलगायत जुनसुकै �यि� सा�ी ह�न स�ने 
भनी उ�लेख ग�रएको ह�दँा सहअिभयु�को पोललाई �माणको �पमा �हण गन� िम�ने   
देिखने । 
वारदातसँग साथ�क स�ब�ध रहके� सहअिभयु� �रसा प�रयारको पोल यी �ितवादी िव��को 
��य� �माणको �पमा रहकेो ह�दँा ��तुत मु�ामा सहअिभयु�को पोललाई �माणमा िलन 
िम�ने देिखने । 

(�करण न.ं ५) 
िववािहत पु�षले अ�य िववािहत मिहलासँग िनजको लो�नेको अनुपि�थितमा अवैध यौन 
स�ब�ध कायम गरी आ�नो वीय�बाट िनज मिहलालाई गभ�धारण गराएकामा उ� गभ�को 
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स�ब�धमा िनज मिहलाले सामािजक�पमा बिह�कृत ह�नुपन� र लामो समयस�म सामािजक 
ला�छनाको कारण आ�नो इ�जत र �ित�ामा लागेको दाग बोक� िहडँनुपन� ह��छ । यसको 
कारण मिहलाले एकपटक नभई पटकपटक आफूलाई समाजको अगािड परी�ण गनु�पन� ह�दँा 
सोही कारण िनजको मानिसक अव�थामा समेत िवचलन आउन स�दछ । लामो समयको 
सामािजक ितर�कार तथा लोक लाजबाट ब�न आपरािधक काय�को प�रणामका स�ब�धमा 
कुनै सोच िवचारै नगरी िशश ुज�मनासाथ िशशुलाई ज�म िदने आमाले गरकेो ह�यामा ऐन 
अनुसार सजाय गदा� चक� पन� जाने अव�था र प�रि�थितलाई समेत िवचार गरी सजायमा 
कमी गन� अ.बं. १८८ नं को �योग िवचारणीय ह�न स�ने  ।  

(�करण न.ं ७) 
पु�ष�धान हा�ो समाजमा िव�मान सामािजक संरचना र मािनआएको पर�परागत 
मा�यताका कारण पिन पु�षलाई सामािजक लोकलाजको अव�थाबाट गु�नुपन� अव�था 
नआउने ह�दँा सामािजक लोकलाजको अव�थाबाट खासगरी पु�ष नभई मिहला नै गु�नपुन� 
ह��छ, य�तो अव�थामा सोही बहानामा जातक िशशुको ह�या गन� पु�षलाई सजायमा कमी 
वा छुट िदनु �याियक �विववेकको सही �योग मा�न नसिकने । 
सामािजक�पमा ला�छना सही नौ मिहनास�म अवैध गभ�लाई आ�नो पेटमा राखी जीिवत 
ब�चा ज�माउने आमाको िवरोधका बावजुद घरबार िब�ने बहानामा ब�चा मान� काय�मा 
संल�न यी �ितवादीलाई ऐन अनुसार तोिकएको सजायमा कमी वा छुट िदनु िव�मान द�ड 
नीितको समेत �ितकूल ह�ने देिखन े। 

(�करण न.ं ८) 
79.  िनण�य न.ं ९३५४ - कत��य �यान 

�ितवादीकै मनसाययु� जानाजानको reckless and willful उ�साहटले ��तुत वारदात 
िनमा�णमा �मुख भूिमका खेलकेो ह�दँा उ� काय�को दािय�वबाट �ितवादीलाई उ�मुि� िदँदा 
अपराधीलाई सजाय गन� फौजदारी �यायशा�को उ�े�य परािजत ह�नेह�ँदा मृतकको 
जीवनलीला समा� गन� कुरामा िनणा�यक भूिमका िनवा�ह गन� �ितवादीलाई उ�मुि� (clean 
chit) िदने कुरालाई फौ�दारी �यायले �वीकार गन� नस�ने भएबाट �ितवादीको मनसाययु� 
reckless fault र मृतकको मृ�युको प�रणाम result बीचको स�ब�ध connection 
�थािपत गरकेो अव�थामा उ� chain of causation लाई कुनै intervening acts or 
events ले भङ्ग गरेको नदेिखने । 

(�करण न.ं२३) 
नारीसुलभ �वभावले गदा� एउटी मिहलाले सबै इितवृि�को जानकारी िलएर नै िववाहको 
िनण�य गछ�न् भ�न सिक�न । कितपय अव�थामा िनजह�ले �वे�छापूव�क िनण�य गन� अवसर 
पिन पाउँदैनन् । यस बार े दुइदुई तहले �माणको मू�याङ्कन गरी गरकेो िन�कष�लाई कोरा 
अनुमानको आधारमा मा�ै यस अदालतले अ�यथा गनु� उपयु�समेत नह�ने । 

(�करण न.ं२५) 
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80.  िनण�य न.ं ९३५६ - कत��य �यान 
मुलुक� ऐन, द�ड सजायको महलको ८ नं. ल ेएकै जनाले धरैे पटक सव��वसिहत ज�मकैद वा 
अ� कुनै सजाय ह�ने खत गरकेो भएपिन कुनै खतमा सव��वसिहत ज�मकैद र ज�मकैदम�ये 
ठूलो सजाय भएपिछ अ� सानो सजाय ह�न े खत खािपदैन भ�ने कानूनी �यव�था भएबाट 
सु�ल ेदावीको �यान मान� उ�ोगसमेतको कसुर �ितवादीले गरकेो कायम गरी �ितवादीलाई 
ठूलो खत �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैद गन� गरी 
गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

(�करण नं.४) 
81.  िनण�य न.ं ९३६० - ��ाचार 

��ाचारज�य कसुर �थािपत ह�नको लािग �ितवादीले आफू वा अ� कुनै �यि�लाई 
गैरकानूनी लाभ पु� याएको भ�न ेकुरा ��य�, साथ�क र िन�या�मक �माणबाट शङ्कारिहत 
तवरल ेपुि� भएको ह�नुपन� ।  
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ को कानूनी �यव�थाअनुसार फौजदारी कसुरस�ब�धमा 
अिभयोजन प�ले �ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई शङ्कारिहत तवरल े पुि� गनु�पद�छ । 
अिभयोजन प�ले लगाएको आरोप पुि� गन� �ममा शङ्काको कुनै गु�जाइस रहनु ह�दैँन । 
शङ्काको गु�जाइस उ�प�न भएमा �यसको फाइदा अिभयु�ले पाउन े। 

(�करण नं.४) 
82.  िनण�य न.ं ९३६१ - गोली हानी ग�डा घाइते पारेको 

अपराधको �कृित, कसुरदारको संल�नता, कसुरको गा�भीय�तालगायतका कसुरसँग 
स�बि�धत िविभ�न स�दभ�ह�लाई िवचारै नगरी कसुरमा संल�न कुनै पिन अिभयु�लाई 
याि��क�पमा �यूनतम ् वा अिधकतम ् सजाय गन� भ�ने िवधाियकाको मनसाय होइन । 
िवधाियकाले िनि�त सजायको मा�ा उ�लेख नगरी धरैे �कारका कसुरमा �यूनतम ् र 
अिधकतम ्सजायको मा�ा तोिकिदएको अव�थामा तोिकएको सीमािभ� रही सजाय िनधा�रण 
गन� �विववेक�य अिधकार म�ुा हने� अिधकारी वा अदालतलाई �दान गरकेाले अिभयु�को 
कसुरको मा�ासँग िम�ने गरी िनण�यकता�ले िववेकस�मत सजायको मा�ा िनधा�रण गनु�पन� । 

(�करण न.ं८) 
83.  िनण�य न.ं ९३६५ - कत��य �यान 

आधार र कारण बेगर नै रा�यले िलएको द�ड नीितकै िवपरीत ह�ने गरी अ.ब.१८८ नं. 
बमोिजम सजाय घटाउँदै जाने �वृि�ले न त पीिडतको भावनामा पु�न गएको चोटलाई कम 
गन� नै म�त गछ� न त द�डहीनताको ि�थितमा कमी �याउनमा नै म�त गछ� । य�तो िवषयमा 
�यायकता� सधै ँहोिसयार रहन ज�री ह�ने ।  

(�करण न.ं७) 
फौजदारी कसुरमा १६ वष� नपुगेकालाई वय�क अपराधीलाई ह�ने सरहको सजाय नगरी कम 
सजाय गन� आधार नै सजाय घटाउने आधारको �पमा बु�नुपन� ह��छ । १६ वष� पु�नलाई 
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सामा�य समयको मा� अ�तर बाँक� रहकैे कारणल े �य�तो �यि�ले अपराधको मतलब र 
प�रणामलाई स�झन र बु�न नस�ने अव�थामा रहकैे ह��छ भ�न नसिकने र १६ वष� पु�न 
लागेको �यि�मा वय�कताको ल�ण देिखइस�न े नै ह�दँा �य�तो �यि�लाई कानूनल े िदन 
िम�नेभ�दा बढी �रयायत िदन िम�दैन । कत��य �यान ज�तो सङ्गीन र ग�भीर िकिसमको 
फौजदारी मु�ामा �ितवादीलाई उसल े घटाएको अपराधको मा�ा अनुसारको उपयु� 
सजायको िनधा�रण गरी सुधार गनु� र पीिडतलाई मानवोिचत एवम ् �यायोिचत त�रकाले �याय 
�दान गन� स�नुपन� । 

(�करण न.ं८) 
84. िनण�य न.ं ९३६६ - गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो 

आय र �ययको िहसाब गदा� िविभ�न घरायसी �यवहार, स�पि�को �यि�गत लेखा जोखा 
रा�नुपन� दािय�वयु� �यव�था सु�देिख नै नरहकेो ज�ता कारक त�वह�लाई िबस�र 
िनरपे��पले आय �ययको िनधा�रण गनु� �यायोिचत मा�न नसिकन ेह�ँदा कितपय अव�थामा 
�यायोिचत अनुमानको आधारमा आय �यय िनधा�रण गनु�पदा� आय र �ययको फरक रकमल े
मा� रा��सेवक �ितवादीको उ�च जीवन�तरलाई िनधा�रण गन� नसिकने । 
कितपय य�ता �ोतह� ह��छन् जसबाट �यावहा�रक�पमा आ�दानी त भएको ह��छ तर 
कागज �माण ह�दैँनन् । कागज �माणको अभावमा यो यो शीष�कबाट यित यित आय भयो 
भनी िन�कष� िनका�न किठनाई ह�ने ह�ँदा कितपय आयका �ोत एवम ् खच�को रकम �याियक 
अनुमानबाट पिन यिकन गनु�पन� । 

(�करण न.ं२४) 
जुन �ोतह� �ितवादीले �य� गरबेमोिजम िव�सनीय भएपिन समयको अ�तरालले 
स�बि�धत कागज �माण �यि�को साथमा रिहरहन नस�ने ह�नाले िबना �माण आयमा 
समावेश गन� पिन नसिकने र आयमा समावेश नगरकेो अव�थामा �यि�लाई मका� पन� जाने 
अव�थाको िव�मानता रहेको ह�नाले आय र �ययको रकम िनधा�रण गदा� �याियक सद् िववेक 
�योग ह�नु ज�री र सा�दिभ�क ह�ने । 

(�करण न.ं२५) 
85.  िनण�य न.ं ९३७४ - ��ाचार (सरकारी रकम िहनािमना) 

काया�लयका पदािधकारीले जब मन ला�यो जसरी मन ला�यो काम गन� होइन । काया�लयमा 
ह�ने कामकारवाही एउटा प�ित र �चलनमा आधा�रत ह��छ । ��येक कामको काया�लयमा 
अिभलेख रहने ।  

(�करण न.ं२२) 
कुनै योजनाको कामको काया�लय आफँैले अनुगमन र िनरी�ण गन� स�ैन भ�ने देिख�छ भने 
�य�तो आयोजना स�चालन गन� नह�ने कुरामा काया�लय �मुख लगायत सबै सचेत रहनुपछ� । 
तर योजना �वीकृत गरपेिछ �यसलाई ऐन िनयमबमोिजम स�प�न गराउनका लािग िज�मवेार 
कम�चारीह�ले आ�नो दािय�वलाई इमानदारीपूव�क िनव�हन गनु�पन� ।  

(�करण न.ं३०) 
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86.  िनण�य न.ं ९३८१ - अपहरण 
सजायमा त�लो र मािथ�लो हद रा�नु भनेको अपराध गदा�को अव�था, प�रि�थित र 
�ितवादीको कसुरमा संल�नता आिदसमेतको आधारमा �यायकता�ले आफूमा िनहीत 
�विववेक�य अिधकारको �योग�ारा �ितवादीलाई सजायको िनधा�रण गन�कै लािग भएको 
ह��छ । कानूनमा �यव�था भएअनुसार यी �ितवादीलाई सजाय तोिकएको देिखँदा �यसलाई 
अ�यथा मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं२) 
अपराध गन� काय�मा दुईजना संल�न रहकेो भ�ने त�य नै पुि� ह�न नसकेको ि�थितमा 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ७ नं. बमोिजम उ� महलबमोिजम ह�ने 
सजायमा थप २ वष� कैदको दाबी िलएको हकमा �ुिटपूण� भई िमलेको नदेिखन े।  

(�करण नं.४) 
87.  िनण�य न.ं ९३८६ - �यान मान� उ�ोग 

�ितवादीको पीिडतलाई मान� नै मनसाय रहकेो भए घर कोठामा ब�दुक, बासुलो, िछनो ज�ता 
जोिखमी हितयार रहकेा �ितवादील ेती हितयारको �योग नगरी हिँसयाको �योग गन�, नाक 
टो�न ेज�ता काय� मा� गरकेोबाट �यान मान� उ�े�यले तयारीको साथ बसेको भ�न सिकने 
अव�था नदेिखने । 
�यान मान� उ�ोगको अपराध ठहर ह�नका लािग �ितवादील ेपीिडतलाई मान� मानसाय राखी 
सोहीबमोिजमको काय� गरकेो �मािणत ह�नुपछ� र �य�तो काय�को प�रणाम�व�प पीिडतको 
कुनै कारणबस �यानस�म ब�न गएको अव�था �प��पमा �थािपत ह�नुपछ� । �यान बचेको 
कारण ते�ो प�को उपि�थित ह�नु नह�नुले अपराध घट्दाको प�रि�थितअनु�प केही 
िन�कष�मा पु�न सिजलो ह��छ, तर �यही एउटा कारणबाट मा� �यान मान� मानसाय िथयो िक 
िथएन भनी भ�न सिकने अव�था ह��छ नै भ�न िम�दैन । ते�ो प�को उपि�थित भ�दा पिन 
�यान मान� मनसाय ह�नु �यानमान� उ�ोगको अपराधमा आव�यक त�वको �पमा रहने । 

(�करण न.ं५) 
�ितवादीले ब�दुक वा बासुलो िलई जाहरेवाला पीिडतसमेतको घरमा वा िनजह� रहने 
ठाउँमा गएको देिखँदैन । पीिडतसिहतका �यि� �ितवादीको घरमा नगएको अव�थामा 
वारदात ह�ने अव�था आउन े िथएन । पीिडतसमेतका �यि� आ�नो घरमा आउलान् र 
आफूसँग भएका हितयार �हार ग�ँला भनी पूव� तयारीका साथ यी �ितवादी बसेका र 
िनजह� आउने िबि�कै मान� मानसाय राखी हितयार �हार गरेको भनी मा�न तक� सङ्गत 
ह�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं६) 
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88.  िनण�य न.ं ९३९३ - जबज��ती करणी 
मौकामा गरकेो सािबती बयानलाई अ�य �माणबाट समिथ�त भएको त�यगत अव�था िमिसल 
संल�न �माणह�बाट �प��पमा पुि� भएको अव�थामा अदालतको इ�कारी बयानबाटमा� 
�ितवादी बेकसुर रहेको मा�न नह�ने । 

(�करण न.ं ६) 
घटनाबाट पीिडतले र सो घटना ��य� दे�ने ��य�दश�ले मौकामा घटना भएको 
त�कालैपिछ ियनै �ितवादीले पीिडतलाई जबज��ती करणी गरकेो भ�ने उ�लेख गरी कागज 
ग�रिदएको अव�थामा अदालतमा उपि�थत भई बकप� गदा� बनावटी कुरा उ�लेख गरी 
वा�तिवक त�यलाई लुकाउन े र कसुरदारलाई सजायबाट उ�मुि� िदलाउने �य�न ग�र�छ 
भने �य�तो बनावटी कुरालाई स�य एवम ् साँचो मानी कसुरदारलाई उ�मुि� �दान गन� 
निम�न े। 
सङ्किलत सबूद एवम ् �माणह�बाट जबज��ती करणीको वारदात �थािपत भई �माणको 
शृङ्खलाब� कडीह�बाट �ितवादी कसुरदार देिखएको अव�थामा मौकामा कागज गन� 
�यि�ह�ले आ�नो पूव� भनाइ �ितकूल ह�ने गरी अदालतमा गरकेो बकप� �ितवादीलाई 
उ�मुि� िदन ेआधार ह�न नस�न े। 

(�करण न.ं ८) 
89.  िनण�य न.ं ९३९४ - कत��य �यान 

पुनरावेदकले पुनरावेदन प�मा िजिकर िलएज�तो त�यको एक�कारको सािबतीमा� नभै 
कसुरको स�ब�धमा पूण� सािबती न� भएको र िनजको सो सािबती अ�य �वत�� �माणह�बाट 
समिथ�त भएको अव�थामा केवल पुनरावेदनमा िलएको िजिकर कै आधारमा मा� िनद�ष 
रहछेन् भनी मा�न िम�ने नदेिखन े।  
मृतकलाई मान� पूव� योजनाअनुसार खुकुरी ज�तो घातक हितयार िलई मृतकलाई रातको 
समयमा एका�त�थलमा लगी टाउकामा खुकुरी �हार गरी कत��य गरकेो र लासलाई दबाए 
िछपाएको देिखँदा प�ाउ पिछ अनुस�धान र अदालतमा समेत कसुरमा सािबत ह�दैँमा 
अदालती �ि�यालाई सहयोग पु� याएको मानी सजायबाट उ�मुि� िदन वा छुट िदन िम�ने 
नदेिखने । 

(�करण न.ं ४) 
90.  िनण�य न.ं ९३९८ - कत��य �यान 

वारदातमा उपि�थत ह�नेह�का िव�� ला�ने नभै उपि�थत �ितवादील े मलू �ितवादी 
(Principle defendant) सँग मत स�लाहमा पसेको ह�नुपन� र �य�तो उपि�थितबाट मूल 
�ितवादी वारदात गन�का लािग हौिसएको देिखनु आव�यक ह��छ । दुईजना �यि� कु�ती 
खे�दा खे�दै भुइँमा रहकेो खुकुरी तानातान गरकेो देखी, डराई आ�नो पिन �यान जाला भनी 
सुरि�त �थलतफ�  भा�न ेकाय� �वयम ्मा कसुरज�य काय� मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं ७) 
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मृतकको हातबाट खुकुरी खोसीसकेपिछ मृतकल े �ितवादीलाई मान� स�ने कुरा स�भव नै 
नह�ने अव�थामा मृतकलाई खुकुरील े �हार गनु�को कारण आ� मर�ा हो भनी दाबी गनु�को 
औिच�य नरहने । 
आ�मर�ाको लािग चािहनेभ�दा बढी बल �योग ह�नुह�ँदैन । �ितवादीबाट भएको बल �हारको 
मा�ाल े िनजको िनयत वा मनसाय के क�तो छ भ�ने इङ्िगत गद�छ । मृतक बलहीन रहकेो 
ि�थितमा समेत �ितवादील ेटाउको अनुहार, घाँटी ज�ता संवेदनशील अङ्गमा खुकुरी �हार 
गरी मृतकलाई िनयतवश मारकेो �मािणत ह�दँा �ितवादीको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत 
ह�न नसिकने । 

(�करण न.ं ८) 
91.  िनण�य न.ं ९३९९ - जबज��ती करणी 

फौजदारी कसुरमा संल�न ह�ने कसुरदारले एउटै �यि�उपर एकै बखत िविभ�न �कारका 
कसुर गरकेो ख�डमा सो �ितवादीउपर एउटै वारदातबाट सृिजत प�रणामलाई िलएर 
कसुरअनुसारको सजाय माग गरी एउटै मु�ा चलाउन स�न ेभए पिन ��तुत वारदात फरक 
फरक िमितमा भ� फरक फरक नाबािलकाउपर जबज��ती करणी भएको भनी �वयम ्
अिभयोजन गन� िनकायले अिभयोग दाबीमा माग गरकेो देिखँदा अलग अलग�पमा 
अिभयोजन गरी मु�ा दायर गनु�पन�मा सो नगरी एउटै वारदात ज�तो �पमा बुझी अिभयोग 
प� दायर भएको देिखएको र य�तो संवेदनशील िवषयमा अिभयोजनको िज�मेवारी िनव�हन 
गन� िनकायको �पमा रहकेो महा�यायािधव�ाको काया�लयले मातहतका काया�लयलाई थप 
िनद�शन िदई अिभयोजनको िवषयलाई थप �भावकारी बनाउनुपन� ह�दँा अब आइ�दा य�तो 
�कारको �ुिट ह�न निदन र अिभयोजनको �भावका�रतामा जोड िदन तालुक काया�लयले 
िवशेष �यान िदनु भनी महा�यायािधव�ाको काया�लयका नाउँमा �यानाकष�ण गराउने ।  

(�करण न.ं ८) 
92.  िनण�य न.ं ९४०० - लाग ुऔषध सेतो हरेोइन 

आफू िव�� लागेको अिभयोग, कसुरका बारमेा जानकारी उपल�ध गराउनु रा�यको 
�ाथिमक दािय�व ह�न आउने ।  
िवदेशी नाग�रकका हकमा भाषागत किठनाइका कारण ह�न स�ने किठनाइले �याियक 
�ि�यालाई नै कमजोर गराउन स�ने ह��छ । �याियक �ि�यािभ� �याउन य�ता िवदेशी 
नाग�रकलाई प�ाउ गदा�, अिभयोजन गदा� तथा िनज िव�� भएको जुनसुकै �याियक 
कारवाहीमा िनजलाई सोधपुछ, िनजको बयान तथा िनजउपरको �याियक दािय�व वहन 
गराउनसमेतका लािग िनजल े बु�न स�ने दोभाषेसमेतको �यव�था गन� अनुस�धान िनकाय 
अिभयोजनको िनकाय एवम ् यस अदालत र मातहतका सबै अदालतह�मा यथास�भव 
�ितवादीले बु�न वा बो�न स�ने भाषा जा�ने �यि�ह�को सूची तयार पारी िनयिमत वा 
पटके जुन�पमा �यव�था गन� �यावहा�रक र स�भव ह��छ सोही�पमा आव�यकताअनुसार 
सेवा िलने र सेवा उपल�ध गराउन े नीितगत र काय�गत�पमा िनि�त �यव�था अिवल�ब 
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गराउन,ु भाषागत एवम ् भाषा जा�ने �यि�को सेवा िलनुपन� �थानको �े�गत आधारमा 
दोभाषेह�को सूची तयार गरी रा�ने �यव�था गनु�, दोभाषेको सेवा िलने गदा� �य�तो दोभाषे 
छनौट गन�, सेवा िलए बापतको शु�क वा पा�र�िमक िदने �यव�था, दोभाषेको 
जवाफदेिहताको अित�र� दोभाषेको सेवालाई िनयिमत बनाउन आव�यक 
िनद�िशकासिहतको �यव�था गनु� र त�कालको लािग कि�तमा अङ्�ेजी िवषयमा �नातक 
उ�ीण� गरकेो दोभाषेसमेत िनयु� गन� जो चािहने आव�यक �ब�ध गनु� भनी �हरी �धान 
काया�लय, महा�यायािधव�ाको काया�लय एवम ् यस अदालतका रिज��ारको नाउँमा 
िनद�शनसमेत जारी ह�ने । 

(�करण न.ं ७) 
93.  िनण�य न.ं ९४०३ - ��ाचार 

िव�ालयको स�पि�को सुर�ा गनु� सबैको िज�मेवारी हो भ�दैमा कसैको िज�मेवारीमा नपन� 
गरी अथ� गनु� युि�सङ्गत ह�ँदैन । दािय�व सबैको आआ�नो ह��छ । आरोप को कसलाई 
लगाउने हो भ�ने िवषय आरोपप� ��तुतकता�को ह��छ तर िनण�यको रोहमा अ�को पिन 
स�पि�को रखेदेख गन� िज�मेवारी छ भ�दैमा आरोिपत �यि�उपर लागेको कसुरको 
गा�भीय�मा कमीचािह ँ आउँदैन । �धाना�यापक िव�ालयको �शासक�य �मुख भई िनजको 
िज�मेवारीमा छोिडएको िवषयमा आ�नो िज�माको होइन भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं ५) 
ब�कको कम�चारीले गनु�पन� पासबुक भन� कामसमेत �ितवादी आफँैल ेगरकेो कुरा �वीकार गरकैे 
देिख�छ ।  िव�ालयको रकमको ब�कमा ज�मा गन� र आ�दानी बाँ�ने काम नगन� तर ब�कमा 
ज�मा नग�रएको रकम पासबुकमा रकम उ�लेख गन� काय�लाई �ितवादीको लापरवाही वा 
बदिनयतपूण� काय� होइन भ�न नसिकन े। 

(�करण न.ं ६) 
िव�ालयको रकम िव�ालयकै �योजनको िनि�त बाँडेको भ�ने देिखएको र बदिनयत वा 
लापरवाहीपूव�क िहनािमना गरकेो भ�ने देिखन नआएको अव�थामा कानूनबमोिजम फरफारक 
नगरकेो कारणले मा� ��ाचार नै गरकेो भ�न िम�ने ह�दैँन । रकम बे�जु ह�नु र ��ाचारको 
कसुर अलग अलग िवषय भएको ह�दँा यसस�ब�धमा वादीको पुनरावदेन िजिकरसँग सहमत 
ह�न नसिकने । 

(�करण न.ं ९) 
जफतको मागदाबी िलइएको ज�गा �ितवादीको नाममा कसरी आएको हो, ज�गा िनजको 
नाममा आउँदाको समयस�म िनजले िव�ालयको कित रकम िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो 
हो र सो रकमले ज�गाको मोल िबगो खा�न स�दछ स�दैन भ�नेतफ�  आरोपप� �प� छैन । 
िव�ालयको रकमबाट नै उ� ज�गा �ितवादीले िकनेको भनी पुि� ह�न नआएस�म िनजको 
नाममा भएको उ� ज�गालाई जफत गन� निम�ने । 

(�करण नं. ११) 
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94.  िनण�य न.ं ९४०६ - स�पि� शु�ीकरण 
अपहरण, ��ाचार, आतङ्कवाद, राज�वको छली आिद गैरकानूनी काय�बाट आिज�त 
स�पि� भूिमगत �पमा पुनः �य�तै गैरकानूनी काय�मा लगानी ह�ने र शु�ीकरण गन� च�ह� 
चिलरहने ह�दँा पुनः �यो गैरकानूनी काय�बाट आिज�त स�पि� आपरािधक काय�मा �योग 
नहोस् आपरािधक काय� रोिकयोस् भनी िनवारणा�मक �यव�था (Preventive Measures) 
को �योजनाथ� स�पि� शु�ीकरण ऐन आएको हो । स�पि� शु�ीकरण आफँैमा स�ब� कसुर 
(Predicate offence) होइन अिपत ुमूल कसुरको सह उ�पादन (By Product) को �पमा 
सह अपराध (Secondary Offence) हो । मूल कसुरलाई लुकाई िछपाई �यसबाट आिज�त 
स�पि�लाई लुकाउन शु�ीकरण ग�रएको कसुर यस ऐनअ�तग�त पन�  । 
स�पि� शु�ीकरण एउटा बह� आयािमक िव�ीय अपराध (Multi-Dimensional Financial 
Crime) पिन हो । मूल अपराध लुिकने ह�नाले शु�ीकरणको अपराध भएपिछ उसले मूल 
अपराध ग� यो वा गरने र उसको अपराध गन� मनसाय िथयो वा िथएन भनी िवचार ग�रदैँन । 
�यसैले स�पि� शु�ीकरण ऐन,२०६४ को दफा २८ ल े  कसैसँग आय�ोत वा आिथ�क 
अव�थाको तुलनामा उसको स�पि� अ�वाभािवक देिखएमा र उसल े आज�न गरकेो �ोत 
देखाउन नसके स�पि� शु�ीकरणको अपराध ह�ने �यव�था गरकेो हो । अ�वाभािवक स�पि� 
देिखयो भने �यसको �ोत जायज िथयो भ�ने �मािणत गनु�पन� �माण भार �ितवादीमा 
रािखएको हो । �ितवादीले �ोत देखाउन सकेन भने उसले स�पि� शु�ीकरणको अपराध 
गरकेो हो भनी मा�नुपन� ह�दँा वादीले यो वा �यो आतङ्ककारी अपराधबाट आिज�त गरकेो 
स�पि� हो भनी िकटान गनु� पन� बा�यता कानूनल ेगरकेो देिखँदैन । �य�तो आय �ोत लुकेको 
स�पि� बरामद ह�नु नै कसुरको लािग पया�� ह�ने । 

(�करण न.ं ४) 
यो अपराध जसले गरपेिन र जहाँ गर ेपिन यस ऐनको बिह���ीय �भाव (Extra Territorial 
Jurisdiction) ले समाउन े देिख�छ । उि�लिखत कानूनल े अपराध गन� �यि� नेपाली 
भएमा� स�पि� शु�ीकरण ऐनअनुसारको कसुरदार ह�ने नभनी नेपालबाट वा नेपालमा 
िव�षेण, �थाना�तरण वा रकमा�तर गन� जहाँसुकै बसेको जुनसुकै �यि�समेतउपर लागू ह�ने 
भनी िव��यापी �े�ािधकार कायम गरकेो ह�दँा आफू भारतीय नाग�रक भएको कारण स�पि� 
शु�ीकरणको कसुर र सजायसमेतबाट उ�मुि� पाउनुपछ� भ�ने िजिकर मनािसब देिखन 
नआउने । 

(�करण न.ं ५) 
रकम िलएर िहड्ँ न पाउन ुएउटा कुरा हो भने अ�वाभािवक स�पि�को �ोत खुलाउने अक� 
कुरा हो । िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल र 
भारतबीचको भाइचारा एवम ् साँ�कृितक स�ब�धसमेतलाई म�यनजर राखी नेपाली र 
भारतीय नाग�रकल ेआ�ना देशमा �चलनमा रहकेो कर�ेसी एक देशबाट अक� देशमा �याउन 
र लैजान पाउन े गरी जारी गरकेो सूचनाले वैध रकमलाई छुट िदएको हो । �य�तो कर�ेसी 
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नोटबाहकल ेरकमको वैधता लुकाउन पाउने वा �ोत खुलाउनु पन� छैन भनी छुट िदन ेकुरा 
कहीकँतै सूचनामा उ�लेख भएको नदेिखन े।  

(�करण न.ं ६) 
स�पि� शु�ीकरण गन� उदे�य नराखी आ�नो �यापार �यवसाय वा अ�य कुनै �यि�बाट �ा� 
गरकेो ह� ँभ�ने प�ले व�तुिन� �माणबाट �मािणत गनु�पन� ।  
आिथ�क अव�थाको तुलनामा कसैसँग अ�वाभािवक स�पि� देिखन आएमा �य�तो स�पि� 
के क�तो �ोतबाट आज�न गरकेो हो भ�ने कुरा �मािणत उसैले गनु�पन� कानूनी दािय�व 
स�पि� शु�ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ ले गरकेो 
ह�दँा पुनरावेदक �ितवादीबाट अ�वाभािवक देिखने स�पि� बरामद भएपिछ सोको �ोत यो हो 
भनी स�पि� आज�न गरकेो �ोत देखाउनु पन� कानूनी दािय�व पिन िनजैमा रहने । 

(�करण न.ं ७) 
��तुत पुनरावेदनसँग समान त�य भएको नेपाल कानून पि�का २०७०, अङ्क ९, िन. नं. 
९०५४, पृ� ११६८ मा �कािशत िस�ा�तसमेतमा भएको स�पि� शु�ीकरण (Money 
Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ र २८ समेतको कानूनी �या�या र 
�ितपािदत िस�ा�तको स�ब�धमा दुई संयु� इजलासको िनण�य िभ�निभ�न भई राय 
निमलेकाले राय यिकनका लािग ��तुत मु�ाको संयु� इजलासको लगत क�ा गरी सव��च 
अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३(ख) बमोिजम पूण� इजलाससम� पेस ह�ने । 

(�करण नं. ११) 
95.  िनण�य न.ं ९४१५ - गैरकानूनी स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो 

�ितवादीले ब�क �याज, शेयर लाभांश तथा बचतप�बापत �ा� �याज आ�नो बयान 
मागअनु�प ह�नुपन� भनी पुनरावेदनप�मा िजिकर िलएको स�ब�धमा िवचार गदा� �य�ता रकम 
वैध अवैध छु�याउन स�ने ि�थित नह�ने ह�नाले �यायोिचत अनुमानका आधारमा ३० 
�ितशतस�म रकम आयमा गणना गरकेो िवशेष अदालतको फैसला मनािसब देिखने ।  

(�करण नं. २४) 
आरोपप�मा उ�लेख भएअनुसारको �ितवादीका िज�मामा रहकेो कुल स�पि�भ�दा 
�ितवादीको वैधािनक आ�दानीको �ोत बढी नै रहकेो देिखएको उि�लिखत ि�थितमा 
अनुमानका भरमा �ितवादीलाई कसुरदार कायम गन� र सजायको भागीदार बनाउनु कानूनको 
मनसायिवपरीत ह�ने । 
व�तुिन� �माण र मनािसब आधार तथा कारणिवना गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी 
अिम�दो र अ�वाभािवक जीवनयापन गरकेो भनी आरोपप�मा आरोिपत ग�रन ुमा� आफँैमा 
पया�� ह�दैँन, �य�तो आरोप त�यपूण�, िन�या�मक र वा�तिवक आधार र �माणबाट खि�बर 
ह�नुपन� । 

(�करण नं. २५) 
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96.  िनण�य न.ं ९४१८ - �यान मान� उ�ोग 
वारदातमा पीिडतको शरीरमा भएको घाउ चोटको अव�था सामा�य �कृितको देिखन आएको 
र सो कुरालाई �ितवादीका सा�ीले अदालतमा गरकेो बकप� र जाहरेवाला �वयम ्ल े
अदालतमा आई झगडास�म भएको भनी िदएको िनवेदन �यहोराबाट समिथ�त गरकेो देिखँदा 
��तुत वारदात �यान मान� उ�ोगको �ेणी अ�तग�त पन� नदेिखई कुटिपटस�म भएको पुि� 
ह�न आउने । 

(�करण न.ं ५) 
कुटिपटको वारदात र �यान मान� उ�ोगको वारदात िनता�त फरक �कृितका अपराध   ह�न् । 
�यान मु�ामा रहने आपरािधक त�वह� मनसाय, योजना, तयारी र काय� (Commission of 
crime) �यान मान� उ�ोगमा समेत समान �पमा रहकेा ह��छन् तर �यान मान� उ�ोगमा 
केवल �ितवादीले इ�छाएको प�रणाम मा� �ा� गरकेो ह�दैँन । �यान मान� उ�ोगमा कता�को 
काय� अपराधका मनसाय, योजना तयारी ज�ता सबै चरण पार गरी अपराध घटाउन निजक 
पुगेको (Substantive step approach) र केही ह�त�ेपका कारण उसको इि�छत 
प�रणाम Carry out ह�न नपाई अपराध गन� असफल भएको (Last step approach) 
अव�था  रह�छ । कुटिपटमा सामा�य चोट पु� याउने उ�े�य िनिहत रहनुका साथै प�रणामको 
पूव� जानकारी (Foresightness of concequences) पिन नभई �यानै िलने उ�े�यल े
�हार गरेकोसमेत ह�दैँन भने �यान मान� उ�ोगमा सो अव�था नरही �ितवादी कता�ल े पूव� 
मनसाय राखी तयारीका साथ इि�छत प�रणाम �ा� गन� उ�मुख भई काम गरकेो ह��छ । केवल 
इ�छाएको प�रणाम मा� पूरा भएको ह�दैँन । �यान मान� उ�ोगमा मनसाय त�वले ठूलो मह�व 
रा�छ । मनसाय िथयो वा िथएन भ�ने कुरा पीिडत उपर �हार गरकेो हितयार र सोको 
�योगमा �योग गन� �यि�को इ�छामा िनभ�र रहने गद�छ । ��तुत मु�ामा �यानै मान� उ�े�यल े
पूव� तयारीका साथ वारदात घट्न पुगेको भ�न ेकुरा िनिव�वाद �पमा �मािणत ह�न नसकेको र 
वारदातको �कृित, घाउचोटको अव�थासमेतलाई िवचार गदा� उ� वारदात �यान मान� 
उ�ोगअ�तग�तको रहछे भ�ने कुरा शङ्कारिहत तवरबाट पुि� भएको  देिखने । 

(�करण नं. ६) 
97.  िनण�य न.ं ९४२० - हातहितयार खरखजाना 

हातहितयार बोकेर िहँड्ने अपराध देशभर फैिलएको अव�थामा अदालतले हलुका �पमा 
िलएको भ�ने ज�ता आ�मगत तक� ह� पुनरावेदनमा िलएको स�दभ�मा िवचार गदा� �याय 
स�पादन कानूनबमोिजम कानूनल ेतोकेको �कृयाअनु�प कानूनी िस�ा�तह�को पृ�भूिममा 
ग�र�छ । फगत कुर ैकुराको संवेदनिसलताको आधारमा िनण�य नह�ने । 
सबुत �माण र यसको परी�णबाट �याय िनधा��रत ह��छ । अ�यथा बेकारको संवेदनिसलता 
देखाई िबना आधार परी�ण गरी सजाय गद� जाने हो भने सरकार िनरङ्कुश ह�दैँ जाने र 
जनताको मानवअिधकार सङ्कटमा पद� जाने अव�था आउदैन भ�न नस�ने । 

(�करण न.ं ३) 
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98.  िनण�य न.ं ९४२५ - �यान मान� उ�ोग 
त�ेो त�वको अ��यािसत ह�त�ेपले गदा� �यान मान� काय� गन�मा अिभयु�ले कुनै कसुर 
नराखेपिन �यो प�रणाम िन�लन पाएको   ह�दैँन । �यान मान� उ�ोगको अपराधको स�ब�धमा 
पिन �यान मान� अपराध ज�तै शङ्का िबिहन त�रकाल े �भािवत ह�न स�ने �मािणक 
�ाचुय�ताको अव�था िव�मान ह�नुपन� । �यान मान� उ�ोग अपराधका िनमा�णक त�वह�ल े
एकाितर �यानमाराको अपराध र अक�तफ�  कुटिपटको कसुरसँगको िभ�नता �� पाई�छ । 
�यानमाराको अपराधमा पिन �यान मान� मनसाय (Means rea) र सो मनसायको 
साकारीकरण गन� काय� (Actus rea)  समान�पले िव�मान ह��छ । तर �यान मान� उ�ोगको 
अपराधको िनमा�णको ते�ो त�वको अ��यािसत अपझ�ट उपि�थित िव�मान नह�ने ह�दँा 
�यानमाराको अपराधबाट िभ�न बनाउने । 

(�करण न.ं ४) 
99.  िनण�य न.ं ९४३१ - जबरज�ती करणी 

आफँैले करणी गरकेो भनी अदालतमा �वत���पमा सािबत भएकालाई डा�टरले करणी पुि� 
गर े वा नगरकेो भ�ने कुरा �प� नगनु�को कुनै अथ�समेत रहदैँन । य�तो अव�थामा िनज 
पुनरावेदक �ितवादीलाई अिभयोग दाबीबमोिजम सजाय गन� गरकेो सु�को फैसला सदर 
गरकेो पुनरावेदन अदालत, िवराटनगरको फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�न । 

(�करण न.ं ५) 
100. िनण�य न.ं ९४३२ - कत��य �यान 

�ितवादी �दीप ब�नेत पिन अ� पुनरावेदक �ितवादीह�सँग साथ वारदात �थलमा गएको 
अ�य �ितवादीह�ले मृतकलाई कुटिपट गदा� िनज वारदात�थलमा उपि�थत रही केही नगरी 
हरेी बसेको ि�थितबाट वारदातको मितयार (Accessory on the fact) भई वारदातमा 
संल�न रहकेो देिखँदा िनजले आपरािधक दािय�वबाट उ�मुि� पाउने अव�था नरहन े। 

(�करण नं. १२) 
101. िनण�य न.ं ९४३३ - गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो  

वादी नेपाल सरकारले गैरकानूनी स�पि� आज�न मु�ामा उि�लिखत ��ा�तको आधारमा 
सफाइ िदन निम�ने भनी पुनरावेदन िजिकर गरकेो पाइ�छ । ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ 
को २०(१) को कानूनी �यव�थालाई हदेा� मनािसब आधार र कारण िवना रा��सेवकले 
अिम�दो र अ�वाभािवक जीवन�तर यापन गरमेा मा� आरोिपत कसुर �मािणत ह�ने �यव�था 
भएकाले अिम�दो र अ�वाभािवक जीवन�तर झि�कने जीवन यापन गरमेा मा� कसुरदार 
ठहर ह�न स�ने देिखयो । सामािजक प�लाई हदेा� पिन �यि�को पैतृक स�पि�, सामािजक 
हैिसयत, पदीय हैिसयत लगायतका कारक त�वह� नै मापनको �पमा रहरे िनजको 
जीवन�तर अिम�दो, उ�च अ�वाभािवक छ भ�ने कुराको िन�कष�मा पु�न म�त िम�दछ । 
कितपय आयका �ोतह� �ितवादीले भनेबमोिजम िव�सनीय भएपिन समयको अ�तरालले 
�माण कागज नह�न स�छ । सबै कुराको कागज �माण �े�ता रा�नु पन� हा�ो कानूनी 
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�यव�था पिन छैन । तसथ� सामािजक कानूनी, आिथ�क त�वह�लाई �ि�गत गदा� स�पि�को 
िबगो र आयको फरक रकम १० �ितशतस�म �यून ह�नुलाई अिम�दो र अ�वाभािवक भ�न 
िम�दैन । यसको अित�र� ��तुत मु�ामा कुनै खास काय� समयको वारदातको अपराध नभै 
अनुमानको आधारमा आय �ययको रकम अनुमान गरी अिभयोग दाबी भएकामा अनुमानको 
आधारमा कायम ग�रएको िबगोको आधारलाई पूण�तया वा�तिवक भएको भनी मा�न निम�ने । 

(�करण नं. ४८) 
102. िनण�य न.ं ९४३४ - कत��य �यान, जबरज�ती चोरी । 

अदालतमा बयान गरी �वत�� अिभ�यि� िदने �ममा आफूह�को उमेर १६ वष� पुिगसकेको 
लेखाइसकेकामा पिछ फे�र �यसो नभई आफूह� नाबालक हो भनी सु� अदालतको 
फैसलाप�ात् पुनरावेदनमा िजिकर िलएको र सो कुरा �मािणतसमेत भएको देिखँदैन । यसो 
गन� �ितवादीह� �माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोिजम िववि�धतसमेत ह�ने । 
कसुर गदा� नाबालक रहकेामा �यसतफ�  िवचार गरी सजाय नतोिकएको पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराजको फैसला उ�टी गरी बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) अनुसार 
�यूनतम सजाय तोिकपाउँ भनी �ितवादीह�को पुनरावेदन िजिकर  रहकेो भएपिन िनजह�ले 
सु� अदालतमा �वत���पले बयान गरी लेखाएको उमेरल े नै �ा�ता पाउने भई सु� 
फैसलाउपर पुनरावेदन गदा� छु�ै िजिकर िलई पेस ग�रएका थप �माणह�ले मा�यता नपाउने 
भएकाले िनजह�ल ेिजिकर िलएको नाबालकतफ� को पुनरावेदन िजिकर पु�न नस�ने । 

(�करण न.ं ५) 
103. िनण�य न.ं ९४३७ - कत��य �यान 

मुलुक� ऐनको �यानस�ब�धी महलको १ नं. मा कानुनबमोिजम बाहके कसैले कुनै मािनसको 
�यान मान�, मान� लगाउन वा मान�को उ�ोग गन� ह�दैँन भ�ने �यव�था रहकेो छ । मुलुक� ऐनको 
�यानस�ब�धी महलको १३ नं. को देहाय (१) मा धार भएको वा नभएको जोिखमी हितयार 
गै�ले हानी रोपी घोची �यान मारमेा …सव��वसिहत ज�म कैद गनु�पछ� भ�न े �यव�था छ । 
देहाय (३) मा लाठा ढुङ्गा र साधारण सानाितना हातहितयारले कुटी हानी रोपी घोची वा 
अ� �यान मन� गै� कुरा गरी �यान मरेमा एकै जनाले मा� सो काम गरी �यान मारेमा सोही 
एक जना र धेरै जनाको ह�ल भै मारेमा यसैल ेमारकेो वा यसको चोटल ेमरकेो भ�ने �माणबाट 
देिखन ठहन� आएमा सोही मािनस मु�य �यानमारा ठहछ� । �य�तालाई सव��वसिहत ज�म 
कैद गनु�पछ� । सोबाहके अ�लाई र यसैले मारकेो वा यसैका चोटले मरकेो भ�ने कुरा सो हात 
हितयार छाड्ने कसैउपर कुनै �माणबाट देिखने ठहन� नआएमा सबैलाई ज�म कैद गनु�पछ� 
भ�ने कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा �ितवादी जगत �याकुरलेले िवकाश �े�लाई 
धा�रलो हितयार च�कुल ेशरीरको िविभ�न ठाउँमा �हार गरकेो कारणले िवकास ��ेको म�ृयु 
भएको पुि� ह�न आएकाल ेिनजलाई मलुुक� ऐन �यानस�ब�धी महलको १३ न.ं को देहाय (१) 
अनुसार सव��वसिहत ज�म कैदको सजाय ह�ने ।  

(�करण न.ं१३ र १४) 
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104. िनण�य न.ं ९४३९ - डाँका चोरी 
मुलुक� ऐन, अदालती ब�दोब�तको २०५ न.ं ल े एकै मु�ाका हान� झगिडया म�ये कसैको 
पुनरावेदन परी इ�साफ जाँिचदा सजाय उ�टीन जाने भयो भने पुनरावेदन नगन�को हकमा 
समेत इ�साफ जाँिच िदनुपन� �यव�था गरकेो देिख�छ । ��तुत िववादमा वारदात नै डाँकाबाट 
रहजनी भई केही उ�टी भएको र सजाय पिन कम ह�ने अव�था रहकेो ह�दँा पुनरावेदन नगन� 
�कुल िमयाँको हकमा पुनरावेदन नगरकैे कारणले मा� पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर 
गन� िमलेन । 

(�करण न.ं ८) 
105. िनण�य न.ं ९४४३ - कत��य �यान 

आफू िबरामी भै मृ�यु शै�यामा पु�दास�म होसमै रहकेो मृतकले समेत मृ�युको कारण 
नबताएको अव�थामा अनुमानको भरमा र �ितवादीले मतृक�ित गरकेा पूव� �यवहारलाई 
�यान ज�तो फौजदारी अपराधमा अदालत आफँैले �माणको �ृि� गरी अिभयु�लाई दोषी 
करार गनु� िववेकपरक नह�नुको साथै �यायको िवपरीत ह�न जाने । 

(�करण न.ं ३) 
106. िनण�य न.ं ९४४९ - ��ाचार 

ज�गा ख�रदिब�� गदा� ह�ने खच� एवम ् आ�दानी यिकन गदा� िलखतमा अङ्िकत मू�यलाई 
आधार मानी गणना गदा� वा�तिवक र कानूनसङ्गत ह�ने न� ह��छ । व�तुिन� �माणिबना 
हालको मू�य भनी अनुमानको आधारमा मू�य यिकन गदा� अवा�तिवक ह�न जाने । 
�ितवादीले ज�गा िब�� गरबेापत आय यिकन गदा� िलखत मू�य मा�ने तर ितनै �ितवादीले 
ख�रद गदा� िलखत मू�य नमानी अनुमानको भरमा हालको �चिलत मू�यमा मू�याङ्कन गदा� 
एउटै िवषयमा दोहोरो मापद�ड भई असमानता ह�ने ह�दँा स�पि� ख�रद एवम ् िब�� गदा� 
अ�यथा �मािणत नभएस�म िलखतमा अङ्िकत मू�यका आधारमा मू�याङ्कन गनु� 
�यायोिचत ह�ने । 

(�करण न.ं२) 
कुनै पिन �यि�को नाममा रहकेो स�पि� िनजले गैरकानूनी�पमा आज�न गरकेो भनी उजुरी 
परपेिछ मा� �य�तो स�पि� िववािदत स�पि� मािनने ह��छ । स�पि�को �ोत खुलेको 
नखुलेको भ�न ेकुरा िववादको रोहमा अदालतको अि�तम िनण�यले ठहर ह�ने कुरा भएको ह�दँा 
िववाद पनु�अिघ जसको नाममा उ� स�पि� रहेको छ कानूनी�पमा उ� स�पि� उसैको 
ह�नेमा िववाद रहदैँन र �य�तो स�पि�बाट बढे बढाएको स�पि� पिन �य�तो �यि�को 
आ�दानीको �ोत ब�नै नस�ने भ�ने ह�दैँन । तर आधारभूत स�पि�को �ोत पुि� गन� सकेको 
अव�था भने ह�नैपन� । 

(�करण न.ं५) 
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107. िनण�य न.ं ९४५० - कत��य �यान 
पो�टमाट�म �रपोट�मा Asphyxial Death due to Strangulation भ�न ेउ�लखे भए पिन 
शरीरमा सङ्घष�का िच�ह एवम ् घटना�थल िववरणमा कुनै पिन शङ्का�पद ि�थित 
नदेिखएको अव�थामा कुटिपटस�मको वारदातको �कृित र पो�टमाट�म �रपोट�िबचको 
तादा��यता देिखँदैन । कुटिपटको वारदातमा लागेको चोटको कारण अ�यिधक र��ाव भई 
मृ�यु भएको भ�ने पो�टमाट�म �रपोट पिन नह�दँा यी �ितवादीलाई मृतकको मृ�युको लािग 
िज�मेवार ठहराउनु कानूनसङ्गत नदेिखने ।  
�कुलबाट फक� क� छोरील ेघरिभ� पसेपिछ मृतकलाई झिु�डएको देखी ए�कासी िच�याएपिछ 
मा� घटनाको बारमेा थाहा जानकारी पाएका �ितवादीले मृतकलाई बाँ�छ िक भनी 
�यास�व�प मृतकको घाँटीमा रहकेो पासो काट्ने काय�लाई आफँैमा अपराध भ�न िम�ने 
ह�दैँन । �ितवादीह�ल ेमृतकलाई मानु�पन�स�मको पूव� �रसइबी िथयो भ�ने कुरा अनुस�धानको 
�ममा कही ँकतै केही पिन नदेिखएको अव�थामा �यित नै कारणले मा� िनज �ितवादीह� 
दोषी रहछेन् भनी िबनासबुद �माण भ�न िम�ने अव�था नरहन े।  

(�करण नं.३) 
108. िनण�य न.ं ९४५२ - बैिकङ्ग कसुर 

�यि�ले ब�ङ्िकङ्ग �णालीलाई नै नो�सान पान� गरी गन� आपरािधक काय� र �यि� 
�यि�िबच भएको िविनमय कारोबारबाट िसिज�त ह�ने दु�कृितलाई अलगअलग कानूनल े
िभ�निभ�न कसुरको �पमा प�रभािषत गरकेो साथै �यसको लािग कानूनी उपचारको माग� र 
�ा� ह�ने उपचारसमेत फरक ढङ्गबाट िनधा�रण गरपेिछ �यसको पालना र �योग पिन 
सोहीअनु�प ग�रनु वा�छनीय ह��छ । गलत �ि�याबाट सही िन�कष�मा पु�न नसिकने । 

(�करण नं.१२)  
व�ततुः रा�यको एउटा िनकायल े कानून बनाउँछ भने �यसको �चलन र �या�या अ� नै 
िनकायह�बाट ग�र�छ । रा�यको शि� पृथिककरणको लािग यो अप�रहाय� पिन ह��छ । तर 
कितपय अव�थामा कानून िनमा�ण गन� िनकायको भावना बुझाइमा ह�न जाने किम कमजोरीका 
कारण कानून काया��वयनमा केही ि�िवधा पन� स�दछ । कानूनको �यव�थालाई सिह 
ढङ्गबाट बु�न नस�दा यदाकदा यसको �योग र पालनमा अ�यौल  उ�प�न ह�नस�दछ । 
प�रणामतः मका� पन� प� अथा�त् पीिडतको �यायमा पह�ँचको अिधकार नै कुि�ठत ह�न पु�दछ । 
य�तोमा कानून काया��वयन गन� िनकायह�ले सदैव  पीिडतको िहतमा आफूलाई केि��त गनु� 
�ेय�कर ह��छ । मका� पन� प� उपचारबाट वि�चत भैरहने तर अिभयोजन भने ग�ररहनुको 
कुनै औिच�य नह�ने । 

(�करण न.ं१४) 
अदालतको सरोकार �चिलत कानूनले िनिद�� गरअेनु�प दाबी आएको छ छैन भनी 
हने�स�ममा सीिमत ह��छ । गलत ढङ्गबाट आएको दाबीबाट अदालतले इ�साफ िदन स�दैन, 
केवल औ�ंयाउनस�म स�दछ । ��तुत मु�ा र लगाउमा रहकेा तथा अ�य  मु�ाह�मा समते 
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वादी नेपाल सरकारको गलत अिभयोजनका कारण स�बि�धत मका�पन� प�को �यायमा 
पह�चँलाई सघाउ पुगेको देिखएन । पिहले नै य�तो मु�ा ला�दैन भ�ने जानकारी पाएको भए 
आफूले कुनै उपचार नै पाउन नस�ने ��तुत मु�ाको प�रणामलाई वष�स�म पट्यारला�दो गरी 
िन��े�य �ित�ा गनु�पन� अव�था आउने िथएन । �यसैल े अनुस�धानकता� �हरी, 
अिभयोजनकता� सरकारी विकलसमेत यस िवषयमा ग�भीर ह�नुपन� । 

(�करण न.ं१५) 
कानूनी ि�थितको सही समझ भएको भए गलत कानूनी उपाय खोजी गररे समय बबा�द गन� 
नपन� र समयमा नै कानूनको सही उपचार �श�त गन� स�ने अव�था रह��यो, जसल े
काया��वयनमा सहजता र �यायको अनुभूित वृि� गराउँ�यो । कितपय य�तो अनपेि�त 
प�रणामह� समयको अ�तरालमा अपूरणीय ह�न जा�छन् । यसको जवाफदेिहता कसल े
�यहोन� भ�ने पिन �� उठ्छ । तसथ� नयाँ नयाँ कानूनह� र एकै िवषयमा रहकेा िविभ�न 
कानूनह�को बारमेा कानून काया��वयन िनकायका अिधकृतह�लाई कानूनी अनुिश�ण िदने 
िदलाउने नेपाल सरकार र िव�ीय सं�थाह�ल े समेत गनु�पन� देिख�छ । �यसको लािग 
�यानाकष�ण गनु� गराउनु पन� देिखन आउन े। 

(�करण न.ं१६) 
109. िनण�य न.ं ९४५३ - लाग ुऔषध खैरो हरेोइन 

बरामद भएको लागु औषध तह तह ह�दै आइतराम तामाङस�म पुगेको र पुनरावेदक यी 
�ितवादीसमेतले सो लागु औषध िब�� गन� योजना बनाई आपरािधक लाभ िलने उ�े�यले 
शु�ब� काय� (Chain of conduct) गरकेो पुि� ह�न आउने । 
सङ्गिठत�पमा ग�रने अपराधमा को कसको साथबाट बरामद भएको भ�न े कुराले �यित 
मह�व रा�दैन । २ वा २ भ�दा बढी �यि�ह�को �यि�गत स�ब�धका आधारमा 
�ेणीब��पले अपराधमा संल�न भई य�ता अपराध ह�ने गद�छन् । आपरािधक काय�मा संल�न 
भएका �यि�ह�को मुनाफा आज�न गन� वा �ितफल �ा� गन� सामूिहक उ�े�य रहन जा�छ । 
य�तो �कृितको अपराधबाट कुनै �यि� �तािडत (Victim) ह�दैँन । साथ साथै य�ता 
�कृितका अपराधह� कसैलाई �ित पु� याउने वा हानी नो�सानी गन� उ�े�यभ�दा पिन 
आपरािधक लाभ �ा� गन� योजनासाथ स�प�न भएका ह��छन । लागु औषधको ओसारपसार 
र कारोबार कुनै एक �यि� िवशेषको �यासबाट मा� स�प�न ह�ने नभई लागु औषध 
स�चयकता�, ख�रदकता�, ओसारपसार गन� र िब�� िवतरणको �यव�था िमलाउने 
�यि�स�मको सङ्गिठत समूहबाट स�प�न ह�ने गद�छ । य�ता िकिसमका अपराधबाट �या� 
मुनाफा �ा� गन� सिकने भएको ह�नाले �ाय सङ्गिठत अपरािधक समूहल े य�तो �कृितको 
अपराध गरी रहकेा ह�ने । 

(�करण न.ं ४) 
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110. िनण�य न.ं ९४५५ - अवैध र�च�दन ओसारपसार 
�ितवादीको घर गोठ क�पाउ�डिभ�बाट र�च�दन बरामद भएको नभई �ितवादीको 
ज�गाबाट बरामद ह�दैँमा �यसैका आधारबाट ज�गाधनीलाई दोषी भ�न �यायोिचत ह�दैँन । 
अिपत,ु सो ज�गामा रा�ने ज�गाधनीको सहमित छ वा छैन भनी खोिजनु पन� । 

(�करण न.ं ३) 
कसैबाट कुनै अवैध साम�ी बरामद भएमा थाहा नपाएर रा�ने काम गरकेो हो भने पिन 
कसुरबाट सहज�पमा छुटकारा िम�ने ह�दैँन । थाहा पाएर गर े पिन थाहा नपाएर गर े पिन 
कसुर त कसुर नै ह��छ । अ�यथा िजिकर िलने हो भने सो �मािणत गन� भार �ितवादीमै  
रह�छ । थाहा नपाएको त�यको िजिकरले मा� िनद�िषता सािबत गन� पया�� ह�ँदैन, तसथ� कुनै 
त�यको गलत बुझाइबाट आफूसँग अवैध साम�ी रहन गएको हो भ�दैमा िनद�ष भनी  
मािनँदैन  । अिपतु िनद�ष भएको �माण �ितवादीले िदनुपन� ह��छ । �य�तो कुनै �माण 
�ितवादीह�बाट आउन सकेको देिखँदैन । पुन�: र�च�दन �वाभािवक �पमा बािहर देिखने 
गरी राखेको नभई जिमनमा खनी खा�टोमा गाडेको त�यबाट �ितवादीह�ल े गरकेो काय� 
लुकाए िछपाएको देिखई �ितवादीह�को िनयत सफा रहकेो भ�न सिकने अव�था नरहने । 

(�करण न.ं ४) 
कुनै व�तु बरामद भएको हो होइन भ�ने कुरा �मािणत गनु� पदा� बरामदी मुचु�काको �सङ्ग 
आउँछ । बरामदी मुचु�का बरामदी भएको त�यलाई सािबत गन�को लािग बनेको �माण हो । 
बरामद भएको त�यमा िववाद भएको अव�थामा बरामदी मुचु�काको स�यता जाँिचन े ह�दँा 
बरामदी मुचु�का तयार ह�दँा �रत बेरीत के भयो भनी ह�ेरने अव�था आउन स�दछ । बरामदी 
भएको त�यमा िववाद नै नरही �थािपत भइसकेको अव�थामा बरामदी मुचु�काको �रत, बेरीत 
र मू�याङ्कन गनु� पन� कुनै अव�यकता नै पद�न । तसथ� बरामदी मुचु�काको �रत बेरीतको �� 
उठाएको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण न.ं ५) 
बरामद भएको र� च�दन (Petrocarpus santilinus) वन पैदावारबाट हो भ�ने त�यमा 
पिन िववाद ह�न स�न े देिखन आएन । र�च�दन वन पैदावार भएको र पुनरावेदक 
�ितवादीह�ले राखेको रा�न लगाएको त�य �थािपत भइसकेको ि�थितमा िनजह�ले वन 
पैदावार ओसारपसार गरकेा ह�न् भनी मा�नु पन� देिखने । 

(�करण न.ं ६) 
Convention on International Trade in Endangered species of Wild Funa 
and Flora (CITES) को धारा II को उपधारा ४ ल े  “The parties shall not allow 
trade in specimens of species including in Appendices I, II and III except 
in accordance with the provision of the present convention.” भ�ने कुरा 
उ�लेख गरेको ह�दँा पिन नेपाल एक प� भएकाले यस�ित संवेदनशील ह�ने कत��य र दािय�व 
अझ थिपएको छ । यस�कार CITES महासि�धको �ावधानबेगर र�च�दनको ख�रद र िब�� 
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�यापारलाई �ितबि�धत गरकेो छ र अ�तरा�ि��य महासि�धको प� नेपाल पिन भएको ह�दँा 
यसको प�रपालना नेपालमा ग�रनु पन� र नेपालमा लागू भइसकेको भनी धारा १ (h)  अनु�प 
मा�न ुपन� देिखन आउन े। 

(�करण न.ं ९) 
CITES मा उ�लेख भएका �ावधानलाई राि��य कानून नबनाएस�म लागू गन� िम�दैन भ�ने 
िजिकरतफ�  िवचार गदा� नेपाल रा�� प� भएका वा यसले अनुमोदन गरकेा महासि�धह� 
अनु�प राि��य कानून बनाई लागू गनु� सहज सरल र �वाभािवक तक�  हो । �यसरी कानून 
बिनने काय� रा�ै ह��छ । तर नेपालले कुनै कानून नै बनाएको छैन �यसैले नेपाल सि�मिलत 
भएको वा यसले अनुमोदन गरकेो सि�ध लागू गन� िम�दैन भ�नु अक�  कुरा हो । महासि�धका 
�ावधानह� कानून नबनाई लागू गन� िम�दैन भ�ने कुनै कानूनी �ावधान रहकेो नदेिखन े। 
नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार संिवधान सभाबाट अनुमोदन, सि�मलन, 
�वीकृित वा समथ�न भई नेपाल वा नेपाल सरकार प� भएको कुनै सि�धको कुरा �चिलत 
कानूनसँग बािझएमा सो सि�धको �योजनको लािग बािझएको हदस�म �चिलत कानून 
अमा�य ह�ने र त�स�ब�धमा सि�धको �यव�था नेपाल कानूनसरह लागू ह�ने भ�ने �यव�था 
भई सि�धका �यव�था कानूनसरह मा� होइन अिपतु, यो �चिलत कानूनसँग बािझयो भने 
भइरहकेो �चिलत कानून अमा�य ह�ने भनी अ�य कानूनभ�दा मािथको दजा�मा राखेको   
पाइने । 
नेपाल सि�ध ऐन, २०४७ को दफा २(क) ले सि�धको प�रभाषा गदा� दुई वा दुईभ�दा बढी 
रा�यह� वा कुनै रा�य र अ�तर सरकारी सङ्गठनिबच िलिखत�पमा स�प�न भएको 
स�झौता स�झनु पछ� । CITES अ�तरा�ि��य महासि�ध दुईभ�दा बढी रा��ह�को िबच 
स�प�न भएको िलिखत स�झौता हो । दुईभ�दा बढी रा��ह� सि�मिलत भई स�प�न भएको 
अ�तरा�ि��य महासि�धको समथ�न र �वीकार गन� प� वा सद�य रा�� नेपाल भएकाले यहाँको 
�चिलत कानूनमा अ�यथा �यव�था भए पिन महासि�धमा उि�लिखत �ावधान नै लागू ह�ने 
देिखने । 

(�करण नं. १०) 
बरामद भएको िबगोलाई दामासाही गरी दो�बर ज�रवाना गनु� भ�न ु र िबगोलाई दो�बर गरी 
ज�रवाना दामासाही गनु� व�ततुः िहसाबबाट उि�नै ह�ने देिख�छ । जुनसुकै िहसाबबाट अङ्क 
िनधा�रण गर ेपिन कानूनले ह�ने भनेको ज�रवाना ह�नुपन� । 

(�करण नं. १२) 
कानूनबमोिजम बाहके कसैलाई सजाय गन� िम�दैन भ�न ेकुरामा िववाद ह�न स�दैन । देशमा 
�याियक प�ित र �याियक संय��ह� �याय स�पादन गन� र �याय�ित जनिव�ास िदलाउन 
समथ� रहनु पद�छ । हाकाहाक� कसैले अपराध गरकेो �प� देिख�छ र सबैले दे�न ेगरी गद�छ 
भने ऊ दि�डत ह�नै पद�छ । अ�यथा �याियक प�ित कै उपहास ह�न पु�ने । 
पीिडतलाई �याय िदनु र अपराधीलाई दि�डत गनु� नै सबै �याय प�ितको मु�य उ�े�य हो । 
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�याय ग�रदँा वा द�ड िदइँदा कानून औजारको �पमा �योग ह�नेस�म हो । �याय सव�परी हो र 
यसलाई कसरी साथ�क तु�याउन े भ�न े कुरा कानूनको �योग र यसको �या�याबाट 
ग�रन ेह��छ । शङ्काको अव�थामा नरम िदलबाट ह�ेरनु एउटा अथ� ह�न स�छ तर देखादेखी 
अपराध गन� अपराधीलाई कसरी दि�डत गन� हो भ�ने  सोचबाट �याियक िनण�य ह�ने हो । 
�प� अपराधी हो भ�ने कुरा �माणबाट देिखँदा देिखँदै कसरी यसलाई कानूनी दायराबाट 
राहत िदने वा उ�काउने हो भनी कानूनी दाउ पेच वा श�द र अ�रको खेल गरी सोिचनु 
कदािप ह�दैँन । ��तुत मु�ामा �ितवादीह�ले र�च�दन ओसारपसार गरी अपराध गरकेा र 
सो काय� CITES को बिख�लाप भएको �प� देिखँदा िनज कसुरदारह�लाई सजाय ह�नुपन� नै 
देिखन आउने । 

(�करण नं. १३) 
111. िनण�य न.ं ९४५७ - सवारी �यान 

दुघ�टना भएको मोटर साइकलमा मृतक र आरोिपत सबै सवार रहकेामा दुघ�टनाबाट उ� 
मोटरसाइकल सवार �यि�ह�को नै मृ�यु भएको देिखँदा दुघ�टनामा आरोिपत �ितवादी 
वीरबहादुरको समेत मृ�यु ह�न स�ने स�भावनालाई इ�कार गन� सिकँदैन । दुघ�टना ह�नुपूव� 
अनुमान गन� नसिकने र दुघ�टना भएको अव�थामासमेत �यसका चालक आरोिपत 
�यि�कोसमेत मृ�यु ह�न स�ने अव�थामा �यान मन� स�ने ठूलो स�भावना छ भ�न ेकुराको 
पूव�जानकारी �ितवादीलाई भएको भ�ने मानी लापरवाहीपूव�क सवारी चलाएको भनी अनुमान 
गन� िम�ने नदेिखने । 
मोटरसाइकल दुघ�टना ह�नुमा �ितवादीले जानाजान लापरवाही गरी सवारी चलाएको भ�ने 
देिखँदैन । दुघ�टना भएको सवारी साधनको चालक भएको कारणलेमा� िनजको लापरवाही 
�थािपत ह�न स�दैन, �वत�� �माणह�बाट लापरवाही गरी सवारी चलाएको त�य पु�ी 
ह�नुपद�छ । सवारी चलाउँदाका बखत पया�� सावधानी अपनाए तापिन आकि�मक�पमा 
उ�प�न भएको कुनै कारणबाट सवारी दुघ�टना ह�न जा�छ भने �यसलाई लापरवाही अथवा 
जानाजान ग�रएको काय� भनी नामकरण गनु� उिचत नदेिखने । 

(�करण न.ं२) 
मोटरसाइकल दुघ�टना भई पैदलया�ू तथा अ�य ते�ो प�को मृ�यु ह�न गएको नभई 
मोटरसाइकलमै सवार �यि�को नै मृ�यु भएको ��तुत दुघ�टनालाई पूवा�नुमानयो�य 
लापरवाहीपूण� काय� मा�न सिकँदैन । �यि�गत �योजनको लािग �योग ह�ने सवारी साधन 
मोटरसाइकल चलाउँदा अ�य सवारी साधन चलाउँदा ज�तो ते�ो प�को �यान जान स�ने 
जोिखम कम ह�ने ह�दँा मोटरसाइकल दुघ�टना भई कायम ह�न आएको वारदातलाई अ�य सवारी 
दुघ�टना भै उ�प�न ह�ने प�रणामसँग तुलना गनु� उपयु� नदेिखने ।  
नाग�रकको सेवा सुिवधाका लािग स�चालन ह�ने साव�जिनक सवारी साधन र �यि�ले 
िनता�त�पमा आ�नो �यि�गत �योजनको लािग चलाउने मोटरसाइकलको दुघ�टनाबाट 
उ�प�न ह�ने जोिखम एकै �कृितको ह�न स�दैन । साव�जिनक सवारी दुघ�टना ह�ँदा सवारी 
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साधनिभ� रहकेा तथा सडक छेउमा रहकेा धेरै मािनसह�को �यान जाने जोिखम ह��छ भने 
मोटरसाइकल दुघ�टनाबाट सीिमत सङ्�यामा मािनस हताहत ह�ने स�भावना रह�छ । यसरी 
फरक िकिसमका सवारी साधनको दुघ�टना ह�दँा �यसबाट उ�प�न ह�ने जोिखम पिन 
सोहीअनुसार नै घटी बढी ह�ने ह�ँदा लापरवाहीको मापन पिन सोही अनुसार गनु�पन� ह��छ । सबै 
िकिसमको सवारी दुघ�टनामा एउटै मापद�ड अवल�बन ग�रनु �यायोिचत नदेिखने ।  

(�करण नं.३) 
112. िनण�य न.ं ९४६१ - गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न ग�र ��ाचार गरकेो  

लोडबे�रङ वाल िस�टमको घर िनमा�ण लागतमा �ेम �ट�चरको घरको िनमा�ण लागतमा 
ज�तो ग�र ओभरहडे क�ट र ठे�का कर घटाउन मनािसब नह�ने । 

(�करण न.ं१८) 
जाँच अविधिभ� ख�रद गरेको समय यिकन नभएको अव�थामा २०५९ सालको बजार 
मू�यको आधारमा मू�य कायम गनु� �यायोिचत ह�न नस�ने । 

(�करण न.ं२०) 
अचल स�पि�को हक �ा� गन� �ाथिमक र िव�सनीय आधारभूत �माण आिधका�रक 
िनकाय मालपोत काया�लयबाट पा�रत रिज��ेसनको िलखत हो । सो िलखतमा लेिखएको 
�यहोरा अ�यथा नभएस�म मा�नु पन� ह�ने । 

(�करण न.ं२९) 
माग दाबी गदा�को अव�थामा तलबलाई �वीकार गन� र पुनरावेदन तहमा आएर अ�वीकार गनु� 
�याियक मू�य र मा�यताको िवपरीतसमेत ह�ने । 

(�करण न.ं३५) 
मोही लागेको ज�गामा भूिमस�ब�धी ऐनल े िनधा�रण गरबेमोिजम कूत बाली पाउने कुरामा 
िववाद छैन । तसथ� मोही लागेको ज�गामा कूतको आधारमा कृिष आय गणना ग�रनु मनािसब 
नै ह�ने । 

(�करण न.ं५०) 
ज�गाको हैिसयत सधै एकनासको ह�ँदैन । नयाँ नया ँ�िविध र िसँचाइ सुिवधाको कारण कृिष 
�णालीमा सुधार ह�दैँ आएको र �य�ता ज�गाह� सािबकको पटेर / पोखर र जङ्गल नै 
रिहरहने अव�था ह�दैँन । िवकासको �ममा कृिषयो�य जिमनमा प�रणत ह�दैँ आएको पाइने । 

(�करण न.ं५२) 
छोरी चेलीले ज�मेदेिख नै माइती, मावली र अ�य आफ�तजनबाट कुनै समारोह, चाड पव�, 
उ�सव, ज�मिदनसमेतका अवसरमा टीकाटालोबाट नगद पाउन े गद�छन् । �यसरी पाएको 
नगद पाउने �यि�को नै ह�ने भ�ने हा�ो नेपाली समाजको िविश� च�र� हो । अतः स�पि�को 
�ोत खुलाउने दािय�व भएका पुनरावेदक �ितवादील े बयानमा �. ७५,००० ।– 
टीकाटालोबापत �ा� गरकेो भिन बयान गरकेो देिखदँा िवशेष अदालत, काठमाड�ले गरकेो 
फैसला सो हदस�म अ�यथा नदेिखँदा �. ७५,०००।- �ितवादीको आयमा गणना ह�न जान े। 

(�करण न.ं६०) 
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वा�तिवक �यायको अनुभूित अदालत ए�लैको �यासबाट मा� ह�न स�दैन । मु�ा चलाउने र 
अनुस�धान गन� अिधकारीले �माण सङ्कलन र अनुस�धानका पाटाह� अदालतकै 
िज�मामा छाड्ने र अ�प� दाबी िलने ज�ता कमजोरीह� वादी प�ले िसज�ना ग�र िदएको 
ख�डमा ��ाचार िनवारण गन� ऐनको मनसाय पूरा ह�न स�दैन । �ितवादी प�ले िलएको 
िजिकर �याियक, िववेकस�मत र तािक� क छ र वादी प�ले ख�डन गरेको छैन भने अदालतल े
�यसै अनु�प िववादको िन�पण गनु� पन� ह�न आउने ।  

(�करण न.ं६५) 
113. िनण�य न.ं ९४६७ - िवष सेवन ग�र कत��य �यान 

ज�म िदने आमाले आ�नो छोराछोरीको सधै ँिहत नै िचताएको ह��छ । छोराछोरीको ह�या गन� 
ज�तो गि�भर अपराध गन� मनसाय कुनै पिन आमासँग रहँदैन । ��तुत वारदातमा आ�नो 
मृ�युप�ात् छोराछोरीले झन् दुःख पाउने अव�थाको क�पना ग�र धेरै दुःख नपाउन् भनी 
एकैपटक आफूसँगै मान� खोजेको काय�लाई अ�य सुिनयोिजत ह�या (Intentional 
Homicide) गन�लाई ज�तो कठोर सजाय गनु� �यायको �ि�ले उिचत नदेिखन े।  
कसुर र सजायमा तादा�यता ह�नु आव�यक ह��छ । यी �ितवादील ेपित एवम ्सासूलगायतका 
घर प�रवारका अिभभावकबाट समेत हलेापूण� �यवहार भएको कारण आ�मह�या गन� �यास 
गरकेो काय� नै दुःखद्  छ । आफू मरपेिछ नाबालक छोराछोरीको िवच�ली होला भनी 
बालब�चाले दुःख पाउने क�पना ग�र िवष सेवन ग�र छोराछोरीलाई समेत िवष खुवाएको 
घटना झन् दुःखद्  छ । आ�नो नाबालक छोरा आ�नै कारणले गु�न गएको पीडा �ितवादील े
सदैब सहनु पन� ि�थित छ । �ितवादीलाई कानूनल ेसजाय गरकेोभ�दा पिन बढी सजायबोध 
प�रमाणतः आजीवन भई रहन ेि�थितलाई मनन् गदा� �ितवादीलाई पाँच वष� सजाय ह�ने राय 
�य� भएकामा सोसमेत चक� पन� देिखँदा मुलुक� ऐन, अ.बं. १८८ नं.बमोिजम �ितवादीलाई 
चार वष�स�ममा� कैद सजाय गनु� �यायोिचत ह�ने । 

(�करण न.ं ५) 
114. िनण�य न.ं ९४७० - खुन डाँका 

कानूनबमोिजम दो�ो तह पुनरावेदन ला�नै नस�ने अव�थामा दुई तहबाट सफाइ पाई सकेका 
�ितवादी लालबाबु यादवका हकमा आएको पुनरावेदनप�लाई कानूनको �रत पु� याई दायर 
भएको भ�न निम�न े। 

(�करण नं. १०) 
नेपाल सरकारले �ितवादीह�ले यित रकम डाँका गरी लगे भनी माग दाबी गनु� मा� पया�� 
ह�दैँन । डकैती भएको भिनएको रकम देिखनु पन� पिन ह��छ । यसरी डकैती भएको रकम नै 
स�माण यिकन ह�न नसकेको र �यसलाई पुि� ह�ने सबुद �माण वादी प�बाट पेस ह�न सकेको 
देिखँदैन । ठोससबूद �माणको अभावमा ��यथ� �ितवादीह�ले अिभयोगप�मा उि�लिखत 
रकम डाँका गरी लगेको भ�ने वादी दाबीसँग यो इजलास सहमत ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ११) 
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115. िनण�य न.ं ९४७१ - कत��य �यान 
घटनाको स�ब�धमा मतृक र �ितवादीिबच रोजगारदाता र कामदारिबचको वा मािलक वा 
सेवक िबचको स�ब�धज�य कठोर दािय�वको कुरालाई अ�वीकार गन� सिकएला । तर �यसरी 
अ�वीकार गन� हो भने पिन “�. िदनेश यादवको कसुर यितमा मा�ै सीिमत रहेको देिखँदैन । 
बेहोस अव�थाका िवनेशलाई िमलमा अलप� छािड म�यरातको स�नाटामा िनजलाई बोरामा 
हालेर पानी भएको खा�डोमा फालेको र मृतकको मृ�यु भएको देिखँदा यसलाई मनसाय �े�रत 
ह�या मा�नु पन� अव�था पिन छ । यो केवल omission मा� नभएर �यो भ�दा ग�भीर 
�कृितको culpable homicide तहकै काय� भएको छ ।” भ�ने िन�कष�लाई अमा�य गनु� 
िन�कै चुनौितपूण� ह�ने । 

(�करण न.ं ८) 
पिहलो चरणमा कैतडी आफँै प�ीमा बे�रन गै िनजको हात कािटएको घटनाबाट िनजको मृ�यु 
भएको भ�ने कुरालाई �ितवादीले �प� गन� सकेको देिखँदैन । यो कुरालाई �ितवादील े
स�माण �प� नगरसे�म ��तुत वारदात मुलकु� ऐन, �यानस�ब�धीको ५ र ६ नं.बमोिजम 
भिवत�यिभ� पन� कुनै स�भावना रहदैँन । तर सो कुराको िजिकर ियनले किहकँतै िलएको 
�माण पेस गन� सकेको पाइँदैन अिपतु उ�टो तारखे गुजारी बसेको देिख�छ । ह�न पिन हात 
मा�ै कािटएबाट त�काल वा ३।४ घ�टािभ�ै मृ�यु ह�ने स�भावना रहदैँन । �यसैले अ�यथा 
�मािणत नभएस�म कैतडीको हात िमलको प�ामा बे�रएर कािटएको कारणबाट िनजको मृ�यु 
भएको कुराको अनुमान गन� िम�ने देिखँदैन । �ितवादीको काय�बाट नमरकेो कुनै �यि� ते�ो 
प�को काय�बाट मरमेा सो ह�याको दोषी ते�ो प� ह�ने भिन िव�ान्  ि�मथ र होगानको मािथ 
उि�लिखत मतमा असहमत ह�नु पन� कारण नह�न े। 

(�करण न.ं ९) 
116. िनण�य न.ं ९४७२ - जबरज�ती करणी, जबरज�ती चोरी 

जबरज�ती करणीको वारदातको समयमा पीिडतले िदने सहमित �वेि�छक हो वा डर �ास र 
करकापमा पारी िदएको हो सोसमेत िवचार गनु�पन� देिखँदा ��तुत वारदातमा खुकुरी �योगको 
स�दभ� �थािपत भैसकेको अव�थामा पीिडतले करणीको लािग सहमित नै िदएको भएपिन सो 
सहमितलाई �वत�� सहमित मा�न नसिकने । 

(�करण नं. ४)  
आफूउपर खुकुरी �योग ह�न स�ने स�भािवत जोिखमबाट ब�न यिद पीिडतले सहमित नै 
िदएको भएपिन �यसलाई करणीको लािग सहमित िदएको भनी मा�न सिकएन । 
कानूनअनुसार पिन उ� सहमितले वैधािनकता पाउन स�ने नदेिखने । 

(�करण नं. ५)  
हा�ो सामािजक मू�य मा�यता िह�दू स�यता र सं�कारबाट िवकिसत भएको अव�थामा 
मिहलाको सवाल सामािजक�पमा अ�य�त संवेदनशील रहेको मािन�छ । सामािजक 
लोकलाजका कारण गो�य�पमा कुनै मिहला तथा पु�षले यौनस�ब�ध कायम गन� गर ेतापिन 
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सङ्कुिचत यौन िवचारधारा रहकेो हा�ो समाजमा खलुम ख�ुला�पमा जाहरेवालीले आ�नो 
सामािजक �ित�ाको समेत िवचार नै नगरी साव�जिनक �थलमा चार-चार जना पु�षलाई 
एकै-पटक करणी गन� �वेि�छक म�जुरी िदएक� होिलन् भनी मा�न नसिकने ।  
पि�मा स�यता र सं�कारको ज�तो यौन खुलापनको मा�यता अवल�बन नग�रएको 
सामािजक पृ�भूिममा �ामीण प�रवेशमा ह�क� क� जाहरेवालील े आ�नो �वेि�छक म�जुरीले 
एकभ�दा बढी पु�षलाई एकै समयमा करणीको लािग सहमित िदएक� होिलन् भनी अनुमान 
गनु� सामा�य�पमा �योग ग�रने िववेकभ�दा बािहरको देिखने । 
िववेकस�मत �पमा समेत अनुमान नै गन� नसिकने त�य समावेश भएको ��तुत वारदातमा 
पुनरावेदकले िजिकर गरजे�तो करणी सहमितमा भएको नपाइने ह�दँा सहमितिबना ग�रएको 
करणीलाई जबरज�ती करणी नै मा�नुपन� । 

(�करण न.ं ६) 
करणी गदा�को बखत एकजनाभ�दा बढीको सामूिहक संल�नता रहकेो त�य िनिव�वाद�पमा 
�थािपत भएको र करणी �वेि�छक नभई जबरज�ती भएको पुि� भएको अव�थामा 
�ितवादीह�बाट भएको काय� सामूिहक जबरज�ती करणीको वारदातको �पमा रहकेो देिखन 
आउने । 

(�करण न.ं ८) 
117. िनण�य न.ं ९४९० - ��ाचार (न�कली �माणप�)  

पुनरावेदक र आरोपकता�को अिभकथन र �माणम�ये कसल ेमा�यता पाउने भ�ने स�दभ�मा 
हदेा� पुनरावेदकको भ�दा आरोपकता�को कथन र �माण िव�सनीय मा�नु पन� ह��छ । 
आरोपकता� भनेको कानूनी �यि� हो । िनजले कसै�ित पूवा��ह नरािख आ�नो कानूनी 
कत��य पुरा गन� कुराको �ारि�भक अनुमान गनु� पन� कानूनी र �याियक संरचनाको बल 
िनजलाई �ा� भएको ह��छ जनु कुरा पुनरावेदकलाई �ा� भएको नह�ने ।  
पुनरावेदकको प�मा रहने िनद�िषताको अनुमान र फौजदारी मु�ामा अिभयु�को कसुर 
�मािणत गन� भार ज�ता कानूनी �ावधानसँग यसलाई जोड्न िम�दैन । पिहलो अव�थामा 
अिभयोजक र �ितवादीको �माण बािझएमा के आधारमा कसले पेस गरकेो �माणलाई 
िव�सनीय मा�नु पन� भ�ने कुराको िन�पणको �� िव�मान रह�छ भने दो�ोमा �यो �माणले 
अिभयु�को िनद�िषताको अनुमानलाई िव�थािपत गन� सके नसकेको र वादीले अिभयु�को 
कसुरलाई शङ्कारिहत तवरबाट �मािणत गन� सके नसकेको भ�ने कुराको िन�पणको �� 
रह�छ । अतः अनुस�धानकता�ल े�माण सङ्कलन गरकेो िनकायमाफ� त आएको �माणलाई 
आधार बनाउन िम�दैन भ�ने �ितवादीको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकन े। 

(�करण न.ं५) 
िवशेष अदालतल ेमु�ामा �माणीकरणको िववादको िन�पणको लािग उ�च मा�यिमक िश�ा 
प�रषद् बाटै यथाथ� बु�ने गरकेो एउटा िनर�तरको प�रपाटी नै बसेको अव�थामा आपरािधक 
दािय�वबाट ब�न यी �ितवादीले पिछबाट आ�नो पहलकदमीमा किहँकतैबाट आ�नो प�मा 
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�याएको जवाफबाट स�बि�धत मा�यिमक िश�ा प�रषद् को जवाफ �यहोरा अ�यथा ह�ने 
नदेिखने ।  
एक िविधस�मत िनकायले आिधका�रक�पमा पठाएको जवाफमा उ�लेख भएको कुरा �हण 
नग�र पुनरावेदकले िनजी तवरबाट पहल गररे पठाउन लगाएको जवाफलाई भर गनु� पन� 
अव�था नह�ने । 

(�करण न.ं७) 
118. िनण�य न.ं ९४९२ - गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न ग�र ��ाचार गरकेो 

कम�चारी सुिवधाअ�तग�त �ितिक�ा १००।– का दरले ५३० िक�ा सेयरको �. ५३,०००।– 
ह�ने भिन उ�लेख ग�र आरोप प�मा कुनै पिन िजिकर िलएको नदेिखए तापिन सो सेयर 
वीरग�ज फाइना�सबाट कम�चारी सुिवधा अ�तग�त मौि�क रकम नित�र िलएको भ�न े कुरा 
देखाउन सकेको पाइँदैन । िबगोमा कायम गरकेो िमलेन भनरे िजिकर िलएर मा� ह�दैँन । �प� 
आधार र कारण देखाएर अदालतलाई िव�व�त पानु� पन� ह��छ । यो दािय�व पुनरावेदक 
�ितवादीको नै हो । यसरी एकाघरक� छोरी सु�मा नेपालल ेकम�चारी सुिवधाअ�तग�त मौि�क 
रकम नित�र �.५३,०००।– रकम बराबरको ५३० िक�ा सेयर �ा� गरकेो भ�ने कुरा 
�थािपत ह�न नआएबाट िवशेष अदालत, काठमाड�को फैसला अ�यथा देिखन नआउने । 

(�करण न.ं२१) 
119. िनण�य न.ं ९४९६ - मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार । 

इ�कारी बयानलाई �ितवादीले समथ�न गन� �माणह� पेस गन� सकेको देिखँदैन । आ�नो 
मुलुकबाट अक� मुलुकमा िब�� भएक� पीिडत मिहलाले लगाएको कपडा र �योग गरकेा अ�य 
सामानह� �यसरी अ�य�को सामा�य िचनजानको मािनसको डेरा कोठामा फेला पनु� कसुर 
अपराधको �माणसँग स�बि�धत हो । कसुर अपराध गन� �यि�ले आफूल े गरकेो कसुर 
अपराधबाट ब�न र कानूनी सजायबाट उ�कन जिहले पिन झु�ो बयान गन� ह�दँा �यसलाई 
सङ्किलत �माणह�बाट िव�ेषण र मू�याङ्कन ग�र �याय िन�पण गनु�पन� । 

(�करण न.ं५) 
�ितवादीले पीिडतलाई काठमाड�बाट नेपालसरहदको काकडिभ�ास�म पु� याएको देिखएको र 
कानूनल ेपिन िब��समेतको लािग नेपालसरहदिभ�को एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा पु� याएको 
काय�लाई कसुर मानेको ह�दँा �ितवादीले मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, 
२०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को ख�ड (क) र उपदफा (२) को ख�ड (क) को कसुर 
गरकेो देिखने । 

(�करण न.ं७) 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ङ) को ख�ड 
(२) मा नेपालिभ�को एक ठाउँबाट अक� ठाउँमा लैजानेलाई दश वष� कैद र पचासहजार 
�पैयाँदेिख एकलाख �पैयाँस�म ज�रवाना ह�नेसमेतको �यव�था भएको देिख�छ । आरोिपत 
कसुर गरकेो ठहर भएपिछ ज�रवाना पिन गनु� पन� त�यमा िववाद छैन । ��तुत मु�ामा सु� 
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अदालतल े उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितवादीलाई ज�रवाना गरकेो देिखँदैन । ऐनको 
दफा १७ को कानूनी �यव�था हदेा� ज�रवानाको पचास �ितशत बराबरको रकममा नघट्ने 
ग�र िनजबाट मनािसब मािफकको �ितपूित� भराई िदनु पन�छ भ�नेसमेतको �यव�था भएको 
देिखँदा कानूनबमोिजम ज�रवाना पिन गनु� पन�मा सु� अदालतले ज�रवाना नगरकेो हदस�म 
केही उ�टी ग�र १० वष� कैद सजाय, एकलाख �पैयाँ ज�रवाना र पीिडतले �ितवादीबाट 
५०,०००।- �पैयाँ भराई िलन पाउने ठह� याई गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६६।११।११ को फैसला िमलेकै देिखँदा सदर ह�ने । 

(�करण न.ं८) 
120. िनण�य न.ं ९४९९ - स�पि� शु�ीकरण 

िनकै ठूलो प�रमाणको रकम कसैले बोकेको सुटकेसबाट बरामद ह��छ र �यसको साँचो पिन 
िनजबाटै बरामद भएको अव�थामा रकमको मािलक यो हो भिन यिकन वतनसमेत देखाई 
पिहचान गराउन नसकेको अव�थामा जसको साथबाट बरामद भएको हो उ� रकम िवषयको 
स�पणू� कानूनी दािय�व िनवा�ह गनु�पन� िज�मेवारी उसैमा रह�छ । स�पि� शु�ीकरण 
(Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा कुनै �यि�मा भएको स�पि� 
के क�तो �ोतबाट �ा� गरकेो हो ? सो स�पि�को �ोत खुलाउने भार िनज �यि�मा नै 
रहकेो देिख�छ । तर, �ितवादीले उ� बरामद भएको स�पि�को वैधािनक �ोत खुलाउन 
सकेको देिखएन । तसथ� अ�यथा �मािणत नभएस�म उ� रकम िवषयमा जवाफदेिहता िनज 
�ितवादीमै रहने । 

(�करण न.ं२) 
कसैसँग आय�ोत वा आिथ�क अव�थाको तुलनामा उसको स�पि� अ�वभािवक देिखएमा र 
उसले आज�न गरकेो वैधािनक �ोत देखाउन नसके स�पि� शु�ीकरणको अपराध ह�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । कसैसँग अ�वभािवक स�पि� देिखयो भने �यसको वैधािनक �ोत 
वा जायज आज�न िथयो भिन �मािणत गन� �माणको भार �ितवादीमा रहकेो ह��छ । 
�ितवादीले स�पि�को �ोत देखाउन सकेन भने उसले स�पि� शु�ीकरणको अपराध गरकेो 
हो भिन मा�नु पन� । 

(�करण नं.३) 
��तुत मु�ा �ितवादीसँग रहकेो रकम िवदेशी िविनमय भएको कारणबाट चलेको होइन । 
अिपत,ु िनजसँग िनजको हैिसयतका तुलनामा अ�यिधक बढी रकम भएकाले ��तुत मु�ा 
िनज िव�� चलेको हो । िनजले उ� रकमको �ोत देखाउन सकेको अव�थामा ��तुत मु�ा 
िनज िव�� च�ने अव�थै ह�ने िथएन । �यसैग�र बरामदी रकम नेपाली वा भारतीय भएको 
अव�थामा िवदेशी िविनमयअ�तग�त मु�ा च�न े अव�था ह�ने िथएन । तर, �ोत देखाउन 
नसकेको अव�थामा भने स�पि� शु�ीकरणको मु�ा भने च�ने ।  
िवदेशी िविनमय िबना इजाजत �ितवादीसँग रहनु एउटा अपराध हो भने, अ�यिधक मा�ामा 
�ोत देखाउन नसिकने रकम आ�नो साथ रा�नु अक� अपराध हो । िवदेशी िविनमय मु�ा 
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िज�ला अदालतमा च�न ेमु�ा हो भने स�पि� शु�ीकरणस�ब�धी मु�ा िवशेष अदालतमा सु� 
कारवाही ह�ने मु�ा हो । स�पि� शु�ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ 
को दफा ४ को (ङ) मा स�पि� शु�ीकरण मािनने कसुरमा “िवदेशी िविनमय िनयिमत 
गन�स�ब�धी �चिलत कानून अ�तग�तको कसुर ग�र” भ�ने  उ�लेख भएको पाइ�छ । यसबाट 
िवदेशी िविनमय िनयिमत गन� कसुरलाई समेत स�पि� शु�ीकरण ऐनले मु�ा चलाउन बाधा 
पान� देिखँदैन । स�पि� शु�ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ र िवदेशी 
िविनमय िनयिमत गन� ऐन, २०१९ अनुसार छु�ाछु�ै ऐनले कसुर मानेको ह�दँा अलग अलग 
ऐनल े�यव�था गरेको कसुरलाई एउटै कसुर मा�न िमलेन । साथै बरामदी रकम �ितवादीबाट 
बरामद भएको र सो रकमको आिधका�रक तथा वैधािनक �ोत �ितवादील ेखुलाउन नसकेको 
अव�थामा आिथ�क अव�था र हैिसयत कमजोर छ भ�ने आधारमा मा� आरोिपत अिभयोग 
दाबीबाट �ितवादीले सफाइ पाउने अव�था नरहने । 

(�करण नं.४) 
121. िनण�य न.ं ९५०५ - गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो 

आय�ोतको तुलनामा अ�वाभािवक र अिम�दो स�पि� रा�ने तथा िदने र उ�च जीवनयापन 
गरकेो भ�न े िवषय िवगतमा रा�दै नरािखएको र रा�नै नपन� अित सू�मतम ् िहसाब 
िकताबबाट मा�ै िन�पण ह�न स�ने िवषय होइन । ब� �य�तो अ�वाभािवकता र 
अिम�दोपनको च�र�लाई अनुस�धानले टड्कारो �पमा झ�काउन सकेको ह�नुपद�छ । िठक 
ढङ्गबाट लगत नराखेकै कारणले आयका �ोतह� असीिमत ह�दैँनन् । रा��सेवकल े
साव�जिनक पदमा रहँदा �ा� गन� आय �ोतको दायरा त झनै साँगुरो ह�ने ह�ँदा �यसको 
मोटामोटी आँकलन गन� खासै किठनाइ ह�नुपन� देिख�न । साव�जिनक पदका अित�र� 
रा��सेवकले पैतृक स�पि�, दान दात�य तथा कुनै वर�यवसायबाट पिन वैधािनक�पमा आय 
�ा� गरकेो ह�न स�ने । 

(�करण न.ं२३) 
हामीकहा ँ जनजीिवकाको आिथ�क लागत, िविभ�न तहगत आयवग�का �यि�ह�मा 
जनजीिवकाको िनिम� ला�ने खच�को िभ�नता र तह िनधा�रण आिद केही पिन नभएको 
अव�थामा हरके रा��सेवकह�को जीवन�तर कितलाई उ�च भ�ने वा नभ�न,े वा क�तो 
हैिसयतलाई निम�दो हैिसयत भ�ने �� उिठरहने गरकेो देिख�छ । आधारभूत�पमा आिथ�क 
एवम ् सामािजक मू�याङ्कन वा सव��ण गन� कुराह�मा पिन आजस�म हा�ो आिथ�क 
�णालीले आव�यक काय� गन� सकेको देिखँदैन, जुन ज�री छ । उ�च जीवन�तर भनेको 
�यि�ले आ�नो वा अका�को लािग गरकेो खच�ल े उपभोगको �तर मापन गन� हो वा �ा� 
आय�तरबाट मापन गन� हो, �यो पिन मह�वपूण� छ । सािबकको ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ 
एवम ्हालको ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को स�दभ�मा समेत हदेा� स�पि� िववरण निम�दो 
देिखएमा एउटा अनुमानको अव�था आउने देिख�छ भने अिम�दो र अ�वाभािवक जीवन�तर 
भोगेको वा आ�नो हैिसयतभ�दा बढी दान दात�य िदएको भ�न ेकुराह� उपभोगको �तरबाट 
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देिखने कुराह� ह�न् । कितपय अव�थामा �यि�ले �ा� आय धेरै भए पिन उपभोगमा अित 
सङ्कुचन गरकेो ह�न स�छ भने कितपयमा स�पि� िववरण जे भए पिन उ�च उपभोग�तर 
कायम राखेको वा अ�लाई दान दात�य िदएको ह�न स�छ । स�पि� िववरण र जीवन�तरको 
प�रसूचकह�को संयोजन गरी रा�री हने� सिकएन भने उ� कानूनी �यव�थाह�को 
�योजनको लािग सही िन�कष� िनका�न नसिकने । 

(�करण न.ं२४) 
रा��सेवकले आयको तुलनामा अ�वाभािवक�पमा स�पि� आज�न गरी उ�च जीवन�तर 
िबताउने काय�लाई कानूनले कसुरको �पमा प�रभािषत गनु�को अथ� �यूनतम आधारभूत 
आव�यकता प�रपूित� ग�रएको िवषयमािथ नै �� उठाउनुपछ� भ�ने होइन । �यूनतम 
आधारभूत आव�यकता पुरा गन� चाहना सबैले राखेको ह��छ । सहरमा ब�नेले एक टु�ा घडेरी 
वा िशर ढा�नको लािग आ�नो ग�छेअनुसारको सामा�य बास िनमा�ण गन� तथा गाउँमा भए 
प�रवारको लािग एकसरो खान पु�ने खेती ज�गा जोड्नुलाई अ�वाभािवक मा�न नसिकन े। 
दुई अढाई त�लाको घरको एक त�लामा आफू बसी अक� त�ला भाडामा लगाई घरभाडाबाट 
केही आय �ा� भएको तक� सङ्गत िजिकर ग�र�छ र �यो िमिसल �माणबाट िव�ासलायक 
देिखन आउँछ भने भाडा स�झौता वा कर ितरकेो �माण खोिजरहनु नपन� अव�था ह�न 
स�दछ । �यूनतम आव�यकता पुरा गन� मािनस खाई नखाई म�रमेटी गरी लािग पन� ह�दँा 
समया�तरमा �यसरी जोिडएको स�पि�को मू�याङ्कनमा केही िभ�नता आउन ु वा िठक 
ढङ्गबाट िहसाबिकताब नरािखएको कारणबाट आयको तुलनामा आिज�त स�पि� र खच� 
केही बढी देिखनुलाई अ�वाभािवक र अिम�दो स�पि� रहेको भनी कसुर ठहर गनु� �यायोिचत 
ह�न  नस�ने । 
समान पद वा उ�तै आयवग�मा पन� �यि�ह�ल े औसतमा िबताउने जीवनशैली वा 
जीवनयापन गन� ला�ने औसत खच�को िहसाबले अ�वाभािवक ढङ्गले उ�च जीवन�तर 
भोगेको भ�ने टड्कारो देिखँदैन भने जो सुकैको लािग पिन त�काल �चिलत कानूनको 
स�दभ�मा आय र �ययको क�चावारी माग गनु� उिचत नदेिखन े।  

(�करण न.ं२५) 
अिभयो�ाले खास वष�मा ग�रएको खास आय वा उपभोग नै �ोतिवहीन हो भनी यिकन गन� 
स�ैन र समि�मा दाबी िलन बा�य ह��छ भने अदालतसँग हरके सालको आय र उपभोग 
�तरको छु�ाछु�ै मू�याङ्कनको माग गन� िम�दो ह�न स�ैन । व�तुतः य�तो ��मा 
अिभयो�ाले नै अनुस�धानको चरणमा िववािदत अमूक स�पि� वा उपभोगको �तर कुन 
खास कारणले अिम�दो र �ोतिवहीन छ भनी त�यसाथ िकटान गन� नसकेस�म य�ता 
��ह�लाई अमूक �माणको आधारमा िनराकरण गन� सिकने ि�थित रहदैँन । �यसतफ�  
अिभयो�ाप�ले अनुस�धान एवम ् अिभयोजन गदा� नै िवशेष�पमा िवचार गरी दाबी िलन 
स�नु पन� । 

(�करण न.ं२९) 
कुनै रा��सेवकले आ�नो प�रवारका सद�यबाहके अ�य नातेदार वा �यि�का नाममासमते 
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गैरकानूनी आज�नको स�पि� लुकाएको छ भ�ने िवषय उठद्छ वा अनुस�धानबाट देिख�छ 
भने �यस िवषयमा छानिबन गन� र दाबी नै िलन िम�दैन भ�ने अथ� गन� खोिजएको भने होइन । 
�ेति�वी अपराधको �पमा प�रिचत ��ाचारको कसुर गन� र ��ाचारबाट ग�रएको आज�न 
लुकाउने तौरत�रका अनेक ह�न स�दछन् । गैरकानूनी आज�न गन�ले सध� आफू वा आ�नो 
प�रवारका सद�यका नाममा मा� स�पि� रा�दछ वा राखकेो ह�नुपद�छ भ�न े छैन । य�तो 
कसुर गन� �यि�ले आ�नो प�रवारका सद�यका नाममा स�पि� रा�दा समाितने डरले 
प�रवारका सद�य बाहेकका नातागोता, इ�िम�लगायत अ�य िचनजानका साथीभाइ एवम ्
�यापारीह�का नाममा समेत स�पि� लुकाउन स�ने अव�था र ि�थितलाई इ�कार गन� 
नसिकने ।  

(�करण न.ं३६) 
कुनै रा��सेवक कम�चारीको ��ाचारज�य कसुर वा गैरकानूनी आज�नबाट जोिडएको कुनै 
स�पि� प�रवारका सद�यबाहके अ�य �यि�का नाममा रहकेो कुरा अनुस�धान गद� जाँदा 
िववेकस�मत �पमा देिखन आउँछ भने �यतातफ�  हने� निम�ने अथा�त्  अनुस�धान गरी 
अिभयोग लगाउन नस�ने भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं३८) 
स�पि� ख�रद गदा� लगानी ग�रएको आधारभूत मू�यको �ोत पुि� ह�न सकेन भने सोही 
लगानीस�म गैरकानूनी आज�न ह�नस�दछ निक �यसबाट बढेबढाइएको हालको मू�य । 
�यसैले कुनै स�पि� ख�रद गदा� के कित लगानी ग�रएको िथयो भनी �यसको �ोतस�म मा�नु 
र �मािणत गनु� यस �कृितका मु�ामा कानूनस�मत र �यायोिचतसमेत ह�ने । 

(�करण न.ं४२) 
आज�न ग�रएको �ोत वैध छ भने �यसलाई आयको मा�यता िदनुपन� ह��छ । आज�न ग�रएको 
आयबाट कुनै रकम खच� गनु�पन� �कृितको देिखएको भ�नेमा� आधारमा �य�तो स�पि�लाई 
आयको मा�यता िदन निम�ने वा वैध नह�ने भनी कोरा अनुमान गन� िम�दैन । कुनै वैध आयको 
रकमम�य ेके कित खच� ह�ने वा बचत ह�ने हो भ�ने कुरा व�तुिन� आधार वा मापद�ड बेगर 
मनोगत�पमा िनि�त गन� सिकँदैन । यसको लािग �वीकृत राि��य मापद�ड ह�नुपद�छ । 
मापद�ड भएकै अव�थामा पिन सबै �यि�को खच� र बचत गन� शैली तथा तौरत�रका र 
�यसको प�रमाण एकै ह�नुपछ� भ�ने ज�री ह�दैँन । आ�दानी र खच�को व�तुिन� आधार तथा 
सोको माग दाबीको अभावमा केवल पुनरावेदन तहमा िजिकर िलएको भरमा वैध आयको 
रकमलाई खच� ह�ने रकम मा�न निम�ने ।  

(�करण न.ं८२) 
कुन स�पि� वैध हो र कुन होइन भ�ने कुरा सम� आय र स�पि�को िव�ेषणप�ात् मा� 
यिकन ह�ने िवषय भएकोल ेपिहल ेनै घर िनमा�णको �ोत पुि� नभएको भनी घर बहालबापत 
�ा� आयलाई मा�यता निदन ेभ�ने कुरा �यायोिचत ह�न नस�ने । 

(�करण न.ं८५) 
आरोपप�मा हालको मू�यको आधारमा घरज�गाको मू�याङ्कन गरी �ोत खुलेको र 
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नखुलेको स�पि�को िभ�नता ग�रएको देिख�छ । तर स�पि�को मू�याङ्कन हालको मू�यका 
आधारमा नभई आज�न गदा�को त�कालीन मू�यका आधारमा ह�नुपन� मा�यता अदालतबाट 
कायम भएकोले वादी प�ले �ोत खुलेको र नखुलेको भनी आरोपप�मा उ�लेख गरकेो 
आधारमासमेत िभ�नता आउन े�प� छ । �ितवादीको ��येक आिथ�क वष�को वैध आय �ोत 
र िनजले गरकेो खच� तथा आज�न गरकेो स�पि�को यिकन, व�तुिन� र तुलना�मक 
आधारसिहत दाबी निलइएस�म कुन स�पि�को �ोत पुि� भएको हो र कुन स�पि�को �ोत 
पुि� नभएको भनी िनधा�रण गन� िवषय जिटल ब�ने कुरा �प� छ । �यसैल ेयस अदालतले 
�याियक िववेकका आधारमा आय�ोत, स�पि�को प�रमाण र आज�न गदा�को 
अव�थासमेतलाई िवचार गरी जफत �योजनको लािग �ोत पुि� ह�न नसकेको स�पि�को 
िनधा�रण गद� आएको छ । �ितवादीको आय �ोत �ा� ह�ने अव�था र अमूक स�पि� आज�न 
ग�रएको समयसमेतलाई िवचार गरी यसस�ब�धी �याियक िन�कष�मा पु�नु पन� । 

(�करण नं.१००) 
122. िनण�य न.ं ९५०६ - जबरज�ती करणी र चोरी 

चोरी गरकेा गर गहना भ�पुरको सुन पसलमा लगी िब�� गरकेो ह� ँ भनी �ितवादील े
अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� �वीकार गरकेो देिख�छ । �ितवादीले िब�� गरकेो 
भनेको भ�पुरको सुन पसल खोजी गरी �ितवादीको बयानको पुि� गन� काम पीिडतको नभई 
वादी प�कै ह��छ । उ� काय�मा वादी प�ले देखाएको उदािसनताको कारण पीिडतले �याय 
पाउनबाट वि�चत ह�नु पन� भ�ने नह�ने । 

(�करण न.ं६) 
अनुस�धान र अिभयोजन बयानमुखी भैरहने तर �याियक िनण�यमा मा�ै वै�ािनक र भौितक 
सबुद �माणको िव�ेषण खोजी गन� िम�दैन । चोरीभ�दा जबरज�ती करणीको कसुर बढी 
गि�भर खालको कसुर हो । जुन कुराको पीडा पीिडतले जीवन पय��तस�म भो�न पन� ह��छ । 
�य�तो गहन र संगीन खालको कसुरमा जाहरे गरपेिछ सोभ�दा कम गि�भरको कसुर मािनने 
चोरीमा पिन जाहरेी पनु�ले चोरी भएको कुरालाई पुि� गद�छ । मािनस आवतजावत गन� 
�थानमा कसैले पिन कुनै मिहलालाई जबरज�ती करणी नगन� र य�तो वारदातको 
��य�दश� गवाह भनेको पिन पीिडत नै ह�ने ह��छ । गर गहनासमेत लुटी जबरज�ती करणी 
गरकेो भनी पीिडतले �ितवादीउपर लगाएको आरोपलाई पीिडतको जाहरेीका साथै 
जाहरेीलाई समथ�न ह�ने गरी पीिडतले अदालतमा गरकेो बकप�ले पुि� गरकैे देिखने । 

(�करण न.ं७) 
वारदातको स�ब�धमा मौकामा जाहरेी परकेो र राजधानी ज�तो ठाउँमा वारदात घटेको 
जबरज�ती करणीको कसुरस�ब�धी ��तुत मु�ामा अनुस�धान प�लाई पया�� भौितक सबुद 
�माण जुटाउन नस�ने कुनै किठनाई वा असुिवधा रहेको भ�ने पिन देिख�न । एकजना 
िववािहत मिहलाको कानमा दुईतोलाका सुनका गहना र घाँटीमा आधातोलाको ितलहरी ह�ने 
कुरालाई असामा�य मािनदैन । कानका गहना र घाटँीमा लगाएको ितलहरीसमेत जबरज�ती 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

164 

करणी गन� जु�मीले चोरी गरकेो भनी पीिडतसमेत रहके� जाहरेवालील ेलगाएको आरोपलाई 
अितशयोि�पूण� भ�न निम�ने आधार कारणबाट �ितवादील ेपीिडतलाई नसालु पदाथ� खुवाई 
जबरज�ती करणी गनु�को साथै गहना र नगदसमेत गरी िबगो �.४७,०००।०० (स�चािलस 
हजार �पैया)ँ चोरी गरकेो भनी वादी प�ल े िलएको चोरीतफ� को अिभयोग दाबीसमेत पुि�  
ह�ने । 

(�करण न.ं८) 

७. फौजदारी कानून : दुिनयावादी 
123. िनण�य न.ं ९३३२ - जालसाजी 

वादीको हक लाइ�ने ज�गामा �ितवादीले मोिहयानी हकको �माणप� जालसाज ि�याबाट 
तयार गरकेो देिखँदा िकत� कागजको ३ नं. को कसुरमा ऐ. १० नं. बमोिजम �ितवादीलाई 
�.१००।- ज�रवाना गरकेो सु� फैसला उ�टी गरी वादी दावी पु� न नस�ने ठह� याएको 
पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर ��तुत पुनरावेदन पन� आएको देिखयो । वादीले 
एिकन�पमा कुन कागज जालसाज गरकेो हो भ� ने कुरा खुलाई दावी गन� सकेको देिख◌ँदैन । 
�ितवादीले भूिमसुधार काया�लयको कम�चारीसँग िमलमेतो गरी जालसाज �यहोराबाट 
मोिहयानी हकको �माणप� �ा� त गरकेो भनी दावी िलएको अव�थामा �य�तो कम�चारीको 
नाम र पदसमेत उ�लेख गनु�पन�मा �यसो गरेको पिन देिखँदैन । साथै सरकारी काया�लयमा 
अिभलेखको�पमा रहकेो कागजलाई जालसाज ग�रएको भने पिन सरकारी कागज 
िकत�स�ब�धी कारवाही चलाउनतफ�  वादीले जाहरेी िदएको पिन देिखँदैन । सरकारी 
काया�लयमा रहने कागज वा सरकारी कम�चारीको िमलेमतोमा जालसाज �यहोराबाट तयार 
ग�रएको भिनएको कागज �य�तो कम�चारीको पिहचानिबना कसले जालसाज ग� यो भनी 
सहज�पमा घोिषत गन� सिकने अव�था नरहने । 
�ितवादीले �ा� गरकेो मोहीयानी हकको �माणप�को �ितिलिप जालसाजी ठहराएको 
अव�थामा भने �यो काय�बाट जसले हक �ा� गन� हो, उसको सहभािगता �यस 
जालसाजीज�य काय�मा रह�छ भनी सहज र सीधा अनुमान गनु�पन� ह��छ। मोहीयानी हक 
�ितवादीको भएकाल ेवादीले �ितवादीउपर ��तुत नािलस गरकेो देिखयो । तर, �ितवादीले 
जालसाजीको कसुर गर ेभ�नलाई सव��थम �ितवादीले जालसाजी गरी �ा� गरेको मोहीयानी 
हकको �माणप� जालसाजी हो भ�ने अिनवाय��पमा देिखनुपन� । 

(�करण न.ं २) 
रकेड� रहने काया�लयमा नै हमला भई सबै �माण न� ह�ने घटना घटेपिछ अब िनवेदकले �ा� 
गरकेो मोहीयानी हकको �माणप�को �ितिलिपलाई जाँ�ने वा िभडाउन स�ने अ� अव�था 
रहकेो देिखन आएन । �ितवादीको �माणप�मा िकत� छाप द�तखत भयो भ�ने दावी िजिकर 
पिन वादीको रहकेो देिखँदैन । �माणप�को पृ� पुि�को�पमा रहकेो १ नं. मोहीको लगत 
िव�� पिन वादीको कुनै उजुरबाजुर परकेो देिखँदैन। फगत २ नं. लगायतका अनुसूचीह� 
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आतङ्ककारी हमलाबाट �व�त भएको कारणबाटमा� �यस �े�का तमाम मोहीह� 
मोहीयानी हकबाट वि�चत ह�ने अव�था नह�ने । 
अड्डाबाट �ा� �ितिलिपलाई अ�यथा �मािणत नभइरहेको अव�थामा �यो �माण कानूनको 
रीत पु� याएर नै तयार भएको भनी मा�नुपन� ह��छ । तसथ�, �ितवादीले �ा� गरकेो मोहीयानी 
हकको �माणप�को �ितिलिपलाई जालसाजी भ�न निम�न े। 

(�करण न.ं ३) 
124. िनण�य न.ं ९३९२ - जालसाजी 

एउटै िलखत िव�� दुई िवषयमा छु�ाछु�ै मु�ा गन� पाउने गरी कानूनले दुई बाटो �दान 
गरकेामा कुनै एक वा दुवै बाटो रो�ने अिधकार वादीको ह��छ । ��तुत मु�ाको िववािदत 
िलखतका आधारमा वादीले देवानीतफ�  िलखत बदर र फौजदारीतफ�  जालसाजी मु�ा िलई 
आएको देिखयो । यसरी दुई िवषयमा नालेस परकेो अव�थामा अदालतले िनण�य गदा� मु�ामा 
भएको त�य, उपचारको �कृित, हानी नो�सानीको प�रपूरण ह�न स�ने नस�ने अव�था र 
दुईम�ये मूलभूत उपचार के ह�न स�छ ज�ता यावत् कुरामा �ि� पु� याई िनण�य गनु� �यायोिचत 
ह�ने ।  
मु�ामा जालसाजी घोिषत गरी सजायसमेत ह�न दाबी गरकेो िलखत र लगाउको िलखत बदर 
मु�ामा आ�नो हकस�म िलखत बदर गन� दाबी गरकेा रािजनामा र बकसप�का िलखत उही 
रहकेो र िलखत बदर दता�समेतको मु�ामा भएको फैसलाबाट वादीको हक जित िलखत बदर 
भई दता�समेत ह�ने गरी वादीले कानूनी उपचार �ा� गरी िनजको हक �थािपत भइरहकेो र हक 
मेिटन ेकाय� नभएको ि�थितमा हक मेिटने काय� भयो भनी जालसाजीमा सजाय गन� मनािसब 
नह�ने ।  

(�करण न.ं ३) 
125. िनण�य न.ं ९४१६ - जालसाजी 

�यवहार चलाउनलाई घर ज�गा िब�� गन�देिख बाहकेको उ� उपाय नभएको अव�थामा घर 
ज�गा िब�� गरकेो काय�लाई मा� जालसाजी ग� यो भ�न िम�दैन । जालसाजी ह�नलाई �य�तो 
काय� गन� �यि�को बदिनयत एवम ् सो िकिसमको आचरण देिखनु पन� ।  

(�करण नं.४) 
लो�नेबाट घरदेिख अ�य�ै बसोबास गरकेो भ�न नसकेको अव�थामा घरमा लो�नेसँग सँगै 
ब�ने वादीले लो�नेल ेगरकेो �यवहार थाहा नपाउन ेभ�ने अव�था पिन नह�ने ।  

(�करण न.ं ६) 
लो�नेसँग सँगै घरमा बसेको अव�थामा ४ वष�पिछ लो�नेले घर ज�गा िब�� गरेको कुरा थाहा 
पाएको भनी थाहा पाएको िमितबाट हद�याद कायम गरी वादी जालसाजीतफ� को दाबी िलई 
आएकोलाई उपचारको उिचत माग� अवल�बन गरी आएको भ�न िम�दैन । घर ज�गा िब�� 
गरकेो लो�नेसँग साथैमा एउटै घरमा बसेक� �ीमती यी पुनरावेदक वादीलाई लो�नेले घर 
ज�गा िब�� गरकेो कुरा त�कालै थाहा नह�ने कुरै नह�दँा बसी रहकेो घर छोड्न नपरोस् भ�ने 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

166 

उ�े�यले मा�ै जालसाजीतफ� को दाबी गरकेो भ�नु पन� अव�था आउँछ । य�तोमा 
जालसाजीतफ� को हद�यादसमेत आकृ� ह�न नस�ने ।  

(�करण न.ं ७) 
 

८. काय�िविध कानून : दवेानी 
126. िनण�य न.ं ९३३१ - उ��ेषण 

  कारोबार िलखत ह�दँा ऋणीले वा उसको लािग स�पि� सुर�णबापत िदनेल े जुन वतन 
देखाउँछ अ�यथा वतन हो भनी धनी सूिचत नभएको अव�थामा �यही वतनमा �याद तामेल 
भएकोलाई रीतपूव�क कै मा�नुपन� ह��छ । सूचना �यादमागलत वतन देखाई तामेल भयो भ�ने 
िनवेदकको भनाइसँग सहमत ह�न सिकएन । तथािप �याद बेप�े तामेल भएको र बेप�े तामेल 
भएको कारणबाट गोरखाप�मा �याद सूचना स��ेषण गनु�परकेाले िनवेदकले सो �याद �ा� 
गन� सकेको ि�थित भने देिखन आएन । तसथ� िनजको हकमा सूचना  स��ेषण गरकेोमा 
उि�लिखत वडा नं.२९ को हकमा भने बेरीतको भ�न निमले  पिन बेप�े तामेली �याद 
भएकाले िनवेदकले उ� �याद �ा� गर ेभनी भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं ५) 
  गोरखाप�मा �कािशत सूचनामा िनवेदकको बाबुको नाम उ�लेख नभएको अव�थामा िनजल े

सो �याद सूचना आ�नो हो िक भनी बु�न स�ने अव�था ह���यो होला तर ��तुत िनवेदनमा 
िववादमा आएको �यो सूचना �याद बाबुको नाम उ�लेख नभएको मा� होइन अिपतु नाम नै 
गलत उ�लेख भएको ि�थित छ । अ� नै �यि� देव प�तको छोरा आफू नभएकाले िनजल े
उ� सूचना �याद आ�नो हो भनी सो�न ेवा बु�न स�ने अव�था पिन रहने । बाबुको नाम 
गलत उ�लेख गरी गोरखाप�मा �कािशत ग�रएको सूचना वा �यादलाई रीतपूव�कको �याद 
तामेल भयो भ�न निम�ने । 

  िज�ला अदालतबाट यी िनवेदकको नाममा जारी भएको समा�ानबाट बेप�े तामेल भई 
आएको र बाबुको नाम गलत राखी गोरखाप�मा सूचना �कािशत गद�मा यी िनवेदकले आ�नै 
नामको �याद सूचना हो भनी एिकन ह�न स�ने अव�था देिखएन र िनजले जानकारी पाएको 
होला भनी अनुमान गन� पिन िम�ने देिखन नआउने । 

(�करण न.ं ६) 
  कानूनबमोिजम �ितवाद गन� पाउने हकलाई कसैले हनन ् गन� स�ैन । सव�मा�य �ाकृितक 

�यायको िस�ा�तिवपरीत ह�ने गरी भएको काम कारवाहील े वैधता �ा� पिन गद�न । 
साव�जिनक दैिनक �काशन ज�तो गोरखाप�बाट �याद तामले ह�दँा जसलाई �याद वा सूचना 
िदइएको हो उसल े सहज�पमा शङ्कारिहत तवरबाट आ�नो �याद हो भनी बु�न 
स�नेस�मको ह�नुपद�छ । आ�नो �याद हो वा होइन भ�ने दुिवधा ह�ने ि�थितको �याद सूचना 
�कािशत भएकोलाई रीतपूव�क सूचना �याद तामेल भएको र �ितवाद गन� अवसर �दान 
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गरकेो भ�न निम�ने । 
  मु�ामा अदालतबाट जारी भएको �याद घर�ार प�ा नलागी बेप� ेतामेल भएको र सूचनामा 

िनवेदकको बाबुको नाम गलत उ�लेख भएबाट यी िनवेदकले आफू िव�� परकेो म�ुाको 
सूचना सही�पमा �ा� गरी मु�ामा �ितवाद गन� स�न े ि�थितको िव�मानता रहकेो िथयो 
भनी मा�न सिकने देिखएन । �याद तामेली नै कानूनबमोिजम रीतपूव�कको ह�दैँन भने �य�तो 
तामेली �यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट �ाकृितक �यायको िस�ा�त हनन् भएको 
नै स�झनुपन� । 

(�करण न.ं ७) 
127. िनण�य न.ं ९३४२ - िलखत बदर िमलाप� बदर 

वादीले आफूले राजीनामा गरी िलएको ज�गामा दोहोरो तेहोरो िलखत खडा भइसकेकामा 
थाहा नपाएको भनी २०३३ साल र २०४५ सालमा पा�रत िलखतलाई बदर गरी मा�न िमित 
२०५८/१/२३ मा उ� काय�ह�को न�कल सारी थाहा भएको भनी िमित २०५८/१/२५ मा 
मा�ै िफराद िलई अदालत �वेश गरकेो देिख�छ । य�तो अव�थामा वादी कानूनले िनधा�रण 
गरकेो हद�यादिभ� अदालत �वेश गरकेो भ�न निम�न े। 

(�करण न.ं ३) 
मु�ामा दोहोरो िलखतको मा�ै �� नरही ते�ो िलखत खडा भई ते�ो �यि�ले  वादीदावीको 
ज�गामा घर िनमा�णसमेत गरी बिससकेको कुरालाई एकै ठाउमा बसोवास गन� वादीलाई थाहा 
जानकारी नै भएन  होला भ�ने कुरा पिन िव�ासयो�य नदेिखई आफूल े िलएको ज�गामा 
दोहोरो तेहोरो िलखत खडा भइसकेकामा कानूनमा उजुर गन� हद�याद िनि�त भइरहकेोलाई 
सो िवषयमा जिहलेसुकै उजुर गन� िम�छ भ�ने अथ� गरी हद�याद नघाई िफराद गन� आउने 
वादीलाई कानूनले जिहलेसुकै पिन सहयोग गन� स�छ भ�न िम�दैन । आ�नो स�पि� 
नो�सान भएकामा पिन समयमै नािलस गरी उपचार मा�न नजानेलाई कानूनले पिख�रहन 
नस�ने ।  
अमूक कुरामा नािलस गन�को लािग कानूनमा िनि�त भएको हद�यादलाई �यि�को 
सुिवधालाई हरेरे खु��याउन र िव�तार गन� सिकने कुरा पिन ह�ँदैन । हद�यादको िस�ा�त 
अिनि�ततातफ�  नभई िनि�ततातफ�  नै लि�त रहकेो ह��छ । लेनदेन �यवहारको महलको ४० 
नं. को �यव�था ��ततु मु�ामा आकिष�त नह�ने भ�न िम�दैन । आफूले २०३३ सालमा 
राजीनामा गरी िलएको ज�गा सोही सालमा दो�ो �यि�लाई र दो�ो �यि�ल ेपिन २०४५ 
सालमा िलखत गरी ते�ो �यि�लाई िब�� गरी सो ज�गामा ते�ो �यि�ल ेघर िनमा�ण गरी 
स�दा पिन उ� कुरा धेरैपिछ मा�ै थाहा भएको भ�ने वादीको भनाइको आधारमा िलखत भए 
गरकेो िमितल े २ वष�िभ� नािलस गरी स�नुपन� लेनदेन �यवहारको महलको ४० नं. को 
हद�याद पिन सोही वादीलाई सुिवधा ह�ने गरी िव�ता�रत ह�दैँ जाने भ�ने कुरा पिन नह�ने । 

(�करण न.ं ४) 
मुलुक� ऐन, लेनदेन �यवहारको महलको २५ नं. ले हद�यादिवहीन अव�थाको प�रक�पना 
गरकेो छैन । अिनि�त र अन�त कालस�म पिन आफूलाई असर परेको कुरामा इ�साफ मा�न 
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नआउने प�ल े आफँैल े आफँैलाई जोिखममा राखेको ह��छ । य�तो अव�थामा �य�तो 
�यि�को हकमा कानून जिहलेसुकै असहाय नै ब�नेगछ� । यसकारण वादीले पाएको ०–३–८ 
ज�गाम�ये दि�णतफ� को ०–२–१२–० ज�गाको स�ब�धमा २०४५ सालबाट लेनदेन 
�यवहारको महलको ४० नं. अनुसार २ वष�को हद�यादिभ� नािलस नगरी हद�याद नघाई 
िफराद गन� आएको देिखएकोलाई सो हदस�मको िफरादावी खारजे गरकेो सु�को िनण�यलाई 
सदर गरकेो पुनरावेदन अदालतको इ�साफलाई अ�यथा भ�न निम�ने ।  

(�करण न.ं ५) 
ज�गा पजनीको महलको २(क) को कानूनी �यव�थाअनुसार दाताको दता� हक कायम रहसे�म 
िनजको नामबाट जिहलेसुकै दा.खा. नामसारी गरी मा�नलाई नािलस गन� हद�याद कायम 
रहने भ�न ेहो । तर यो कानूनी �यव�थाको अथ� दाताबाट अक�  �यि�को नाममा ज�गा हक 
ह�ता�तरण भई दता� �े�ता अक�  �यि�को नाममा बिनसकेको अव�थामा पिन जिहलेसुकै 
उ� ज�गामा दावी गरी दा.खा. दता� गरी मा�न जाने गरी हद�यादको िव�तार भएको छ भ�न 
 निम�ने ।  

(�करण न.ं ६) 
128. िनण�य न.ं ९३६२ - ब�डा मुचु�का बदर 

फैसला काया��वयनबाट िसिज�त प�रणामलाई स�बि�धत प�ले �वीकार गरी �य�तो 
काया��वयनको प�रणामको अंशसमेत आफूले �ा� गरपेिछ �वीकार ग�रएको पूव� प�रणामलाई 
पिछ अ�वीकार गरी दाबी गन� निम�ने । 

(�करण न.ं६) 
एकपटक आफूले �वीकार गरी �यसबाट फाइदा िलई सकेपिछ सोही िवषयमा य�तो होइन 
भनी दाबी िलन िवब�धनको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । अंश मु�ाको िमलाप�बाट पूव� 
ब�डा मुचु�कामा उि�लिखत ज�गा नै आ�नो भाग शाि�त िलई िक�ाकाट गरी दा.खा.दता� 
नामसारीसमेतका काय� पूरा ग�रसकेको अव�थामा पूव� ब�डा मुचु�कालाई मा�दैन� भ�न 
�माण ऐन, २०३१ के दफा ३४ ले िवब�धन ला�ने ह�दँा एकपटक �वीकार ग�रसकेको 
िवषयमा पुनः अ�वीकार गरी दाबी गन� िम�ने नदेिखने ।  

(�करण न.ं७) 
आफूलाई लाभ हािसल गदा� कुनै काय� वा िनण�यलाई मा�ने तर लाभ हािसल गरपेिछ सोही 
काय� वा िनण�य य�तो िथयो य�तो ह�नुपद��यो �यस काय� वा िनण�यबाट आफूह�को 
सा�पि�क हकमा �ित ह�न गयो भनी ��तुत ग�रएका �य�तो दाबी �यि�को �ैध च�र� ह�दँा 
�य�तो दाबी मा�य ह�न स�दैन । कुनै काय� वा िनण�यबाट मका� परकेो छ भने सो अव�थामा 
कानूनी माग� अवल�बन गनु�पद�छ । तर कानूनी माग� अवल�बन नगरी कुनै िनण�यबाट िसिज�त 
प�रणामलाई �वीकार गरी आफूले लाभ हािसल गरपेिछ सोही िवषयलाई बदर माग गन� वा 
चुनौती िदन िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.८) 
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129. िनण�य न.ं ९३७२ - उ��षेण / परमादेश 
साधारण �े�ािधकारको अवल�बन गन� िसलिसलामा भएका �ुिटलाई स�याउन 
कानूनबमोिजमको माग� नभएमा वा कानूनले अव�� गरमेा �यसलाई असाधारण अिधकारको 
दुहाई मा�दै कोही अदालतमा शरण पद�छ भने अदालतले शरणको मरण गद�न । �य�ता 
��य� �ुिटपूण� काय� गन�बाट रो�न, भइसकेका काय� बदर गरी हक अिधकारको 
सुिनि�तताको लािग उपयु� आदेश जारी गन� असाधारण अिधकार �े� यस अदालतलाई 
संिवधानले नै िदएको पाइने ।  

(�करण न.ं२) 
130. िनण�य न.ं ९३८२ - उ��ेषण / परमादेश 

सु� अदालतले गरकेो आदेशउपर परकेो अ.बं. १७ नं. बमोिजमको िनवेदनको रोहबाट 
पुनरावेदन सु�ने अड्डाले रीत बेरीतस�म हेरी बेरीत देिखन आए रीतपूव�क गन� गराउनको 
लािग आदेश िदनस�म स�नेमा मु�ाको त�यिभ� �वेश गरी अि�तम नभएको मु�ाको प�रणाम 
नै फरक पन� गरी पुनरावेदक�य �े�ािधकार �हण गरी सुनवुाइ गर ेज�तो िन�कष� िन�कने गरी 
आदेश गन� निम�ने । 

(�करण न.ं७) 
अशं मु�ामा मानो छु��एको िमितका स�ब�धमा िज�ला अदालतले �ितउ�रसमेतको 
आधारमा मु�ाका प� िवप�को सुनुवाइ गरी कुनै आदेश नै नगरकेो अव�थामा यस िमितलाई 
मानो छु��एको िमित कायम ग�रिदने गरी पुनरावेदन अदालतबाट ह�त�ेप गरकेो काय�लाई 
कानूनसङ्गत मा�न निम�ने ।  
आफूसम� परकेो अंश मु�ाको िफरादमा उ�लेख भएको िमितमा वा �ितउ�र परपेिछ सोमा 
उ�लेख भएको िमित वा अ�य कुनै िमितमा मानो छु��एको िमित कायम गनु�पन� हो सो कुरा 
िज�ला अदालतले त�य, �माण, कानून र �यायका िस�ा�त एवम ् �याियक �चलनसमेतको 
आधारमा सो िमित कायम गन� हो । िज�ला अदालतबाट सोबमोिजमको कुनै िमित नै कायम 
नभएको वा नगरकेो अव�थामा िफरादमा उ�लेख भएको कुनै श�दावली वा �यहोरालाई 
स�याउने िवषयको िनवेदनबाट स�याउन िम�ने वा निम�ने भ�नेस�मको आदेश गनु�पन�मा 
मानो छु��एको िमित नै कायम गन� गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशबाट िज�ला 
अदालतल ेसोस�ब�धमा गन� िनण�य �भािवत ह�न स�ने । 

(�करण न.ं८) 
131. िनण�य न.ं ९३९६ - उ��ेषण 

व�तुतः लेनदेन मु�ाको स�ब�धमा पेस भएको कपाली तमसुकमा उ�लेख भएको ऋणीको 
वतनमा नै �याद जारी गरी तामेल  ह�नुपद�छ । सो वतनभ�दा फरक वतनमा �याद तामेल 
ग�रएको अव�थामा �य�तो तामेलीलाई रीतपूव�क तामेल भएको भ�न निम�ने । 
लेनदेनको तमसुकमा उ�लेख भएको ऋणीको वतनभ�दा फरक वतनमा तामेल भएको �याद 
स�बि�धत प�ले �ा� गन� नसक� लेनदेन �यवहार स�ब�धमा ऋणील े�ितवाद नै गन� नपाउने 
अव�था ह�न जाने ।  
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िलखतबमोिजमको सावा ँ �याज िलए निलएको, ितर े नितरकेो लगायत िलखतमा लागेको 
सिहछापस�ब�धमा अ.बं. ७८ नं.बमोिजमको �ि�या एवम ् िलखतको सिहछाप िवशेष�बाट 
जाँच गराउन ु पन� लगायतका �ि�यासमेतमा अक� प�ले �ितवाद गन� नपाउने अव�था 
आउन स�छ । आफूउपरका आिथ�क वा फौजदारी दािय�वका स�ब�धमा �ितवादीले 
�ितवाद गन� नपाउने गरी भएको बेरीतको �याद तामेली र सोही �याद तामेलीको आधारमा 
भएको एकतफ� फैसलाबमोिजम उठान भएको िबगोसमेतको काम कारवाही �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तको अनुकूलको कामकारबाही भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं ५) 
�रट िनवेदकको वा�तिवक वतनमा �याद तामेल नभई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
सुनुवाइको मौकाबाट बि�चत गरी लेनदेन मु�ाका ��येक चरणमा �ितवादीको फरक वतन 
पारी एकतफ��पमा फैसला भई सो फैसलाको आधारमा िबगो भ�रभराउतफ� को 
कामकारवाही ग�रएको देिखएकाल ेउ� काम कारवाही कानून अनुकूल भएको भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं ६) 
132. िनण�य न.ं ९४४० - उ��ेषण 

कुनै िवषयमा नािलस गन� त�काल बहाल कानूनले िकटान गरकेो हद�याद गु�ी सकेको 
अव�थामा पिछ हद�यादस�ब�धी ऐन संशोधन भएकै कारणले मा� गु�ी सकेको हद�याद 
थािमन स�दैन । यस�कार काम भए गरकेो समयबाट २ वष�िभ� िफराद गरी स�नुपन� 
हद�यादस�ब�धी कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने भै २०४७ सालमा भएको उ� काय�का 
स�ब�धमा २०५९।५।२७ मा संशोधन भई हाल बहाल रहकेो हद�यादस�ब�धी कानूनी 
�यव�था आकिष�त ह�न स�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं ५) 
133. िनण�य न.ं ९४४४ - उ��ेषण 

मुलुक� ऐन अ.बं. ११० नं. ले �यादमा उि�लिखत �यि� भेट भएन वा िच�न सिकएन वा 
िनजको घर�ार पिन फेला परने भने �य�तो �याद तामेल गन� ह�दैँन भनी िनषेधा�मक �यव�था 
गरकेो देिखँदैन । घर�ार उ�लेख भएको तर तामेलदारले �य�तो प�ा पाउन नसकेकामा 
�य�तो �याद तामेल नगरी �यसै फका�एर �याउने कुरा नह�ने । 

(�करण न.ं २) 
ऐनल े बेरीतपूव�क �याद तामेल भएकोस�ब�धमा हद�यादको �यव�था ग�रिदएको अव�थामा 
उ� २०८ नं. को बेवा�ता गरी �रट जारी गनु� उपयु� ह�दैँन । अ.बं. २०८ नं. एक बा�या�मक 
�यव�था हो । िनवेदकका नाममा अदालतले आ�नो �मताले �याएस�म �याद तामेल गन� 
खोजेको तर िनवेदकको घर�ार प�ा नलागेकाले िनवेदक बसेको वडा काया�लयमा �याद 
बुझाएर आ�नो दािय�वलाई कानूनबमोिजम पूरा गरकेो काय�बाट िनवेदक सुनवाइको 
मौकाबाट वि�चत भएको भनी मा�न र ��तुत िववादमा �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
उ�लङ्घन भएको भ�न निम�न े। 

(�करण न.ं ३) 
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134. िनण�य न.ं ९४८० - िलखत दता� बदर 
�याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को कानूनी �यव�थाल ेफैसलाको ठहर ख�डमा 
उ�लेख नभएको �यहोरा पिछ संशोधन गन� पाउने ग�र �यव�था गरकेो देिखँदैन । एकपटक 
भइसकेको िनण�यमा पुनः सोही अदालत, िनकायल े इ�साफमा फरक पन� ग�र कुनै पिन 
संशोधन गन� िम�दैन । उ� कानूनको �योग ग�र फैसलामा रहकेो सामा�य �ुिट र भूल सुधार 
गन�स�म िम�ने हो । ��तुत िववादमा फैसलाको लेखाइमा वा टाइपमा ह�न गएको भूल 
स�याएको भ�ने पिन देिखँदैन । अदालतबाट एकपटक भएको फैसला मु�ाका प�लगायत 
सबैलाई ब�धनकारी ह��छ । एकपटक भैसकेको फैसलामा कुनै �ुिट भए कानून�ारा िनिद�� 
माग� अवल�बन ग�र बदर गराउनु पन� ह��छ । बदर गराउन पिन नसकेको तथा अि�तम भएर 
बसेको अव�थामा उ� फैसला जे ज�तो भए तापिन कानूनसरह प�ह�लाई लागू ह��छ । 
फैसलाको ठहर ख�डमा नलेिखएको कुरा तपिसल ख�डमा संशोधनको मा�यमबाट पिछ 
उ�लेख ह�नु कानूनसङ्गत ह�दैँन । उ� कानूनी �यव�थाको मनासाय पिन �य�तो नह�ने । 

(�करण न.ं ५) 
फैसलामा कुनै "तफ� " उ�लेख नभएको अव�थामा पिछ संशोधनको मा�यमबाट “तफ� ” 
खुलाई “पूव�तफ� बाट” भ�ने वा�यांश थप गनु� �याय �शासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) र 
फैसला अि�तमता (Finality of Judgment) को िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

(�करण न.ं ६) 

९. काय�िविध कानून : फौजदारी 
135. िनण�य न.ं ९४०१ - उ��ेषण 

�रट अिधकार�े�अ�तग�त यसै अदालतबाट एकपटक आदेश भई सो आदेश अि�तम भएर 
रिहरहेको अव�थामा हालस�म �य�तो आदेशलाई चुनौती िदई अक� �रट िनवेदन िदन पाउने 
हक �वीकार ग�रएको छैन र �य�तो पर�परा �थािपत भएको अव�था नह�दँा अि�तम तहको 
�याियक िनकायबाट िनण�य भै सो िनण�य अिभलेखको �पमा रहकेो अव�थामा सोही 
िवषयलाई उही िनकायको समान तहको इजलासबाट �य�तो िनण�य बदर गन� स�ने अव�था 
पिन नरहने ।  
एउटै िवषयमा अि�तम तहको �याियक िनकायको समान तहको इजलासबाट बदर गद� जाने 
हो भने मु�ा अि�तम पिन किह�यै ह�न नस�ने ह�ँदा कानूनबमोिजम पुनरावलोकन गन� 
अव�थामा बाहके समान�तरमा आफँैले आफँैलाई वा आ�नो िव�� आफँैल े�रट जारी गन� 
अव�था कतै पिन �वीकार ग�रएको नपाइने । 

(�करण नं. ७) 
मु�ा चलाउने आदेश ह�नुपूव� नै आ�नो कुरा भ�ने मौका पाउन ुपन� भ�ने हकमा अिभयोजनपूव� 
नै �य�तो अिधकारको दाबी गन� सिकने सै�ाि�तक आधारसमेत नदेिखँदा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तबमोिजम आ�नो �ितवाद गन� मौका नै �ा� नह�ने अथवा गुिमसकेको भ�ने 
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अव�थालाई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भनी पूण� इजलाससमेतको िन�कष�बाट 
चलेको मु�ाको िन�कष�को �पमा िलन निम�ने ।  
मु�ामा अिभयोजन भ�न ुर फैसला भ�नु फरक कुरा   हो । फैसला ह�ँदा पूरा तवरले इ�साफ 
गन� अदालत �वत�� रह�छ र �ितवादीको हैिसयतले आ�नो स�पूण� �ितवाद गन� रोकेको 
नदेिखने । 

(�करण न.ं ८) 
136. िनण�य न.ं ९४४६ - गैरकानूनी स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो । 

नयाँ ऐन लागू ह�नुपूव� भए गरकेो काय�लाई खारजे भएको अथा�त् �चिलत कानूनले कसुरको 
प�रभाषािभ� समेटेको भएमा �य�तो कानूनको सीमािभ� रही कारवाही �ि�या अगािड 
बढाउन िम�ने ह��छ । नया ँ कानूनले कसुरको �पमा िलँदैमा यिद कसुर गदा�को समयमा 
�चिलत कानूनले अपराध मा�दैन भने �वतः �यसले उ�मुि� �ा� गन� । 

(�करण ८) 
अनुस�धान अिधकृत तोिकन ु वा प�रवत�न ह�नु भनेको एउटा �वाभािवक �ि�या हो । कुनै 
कम�चारी सँधै सोही पदमा रिहरहन नस�ने ह�ँदा उसको स�वा तथा बढुवासँगै �र� भएको 
पदपूित� र अधुरो रहकेो अनुस�धान पूरा गन� अक� अनुस�धान अिधकृत तो�नुपन� ह��छ । 
य�तो अव�थामा अिघ�लो अनुस�धान अिधकृतबाट ग�रएको काम कारवाहीले मा�यता 
नपाउने भ�न िम�ने ह�दैँन । यो िनयिमत र अनवरत चिलरहने �ि�या भएको ह�ँदा �यसकै 
आधारमा अनुस�धान अिधकृतिप�छे मु�ा सु�देिख अनुस�धान गन� भ�न िम�ने पिन ह�दैँन । 
य�तो अव�थामा �वभावैले पिहलो अनुस�धान अिधकृतबाट भए गरकेो कामल ेपिन मु�ामा 
�यि�कै मह�व रा�ने । 

(�करण ९) 
�ितवादीले रा��सेवकको पदमा बहाल रहकेो अव�थामा गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न 
गरी ��ाचारको कसुर गरेको भ�ने दाबी रहकेो स�दभ�मा जिहलेसुकै पिन मु�ा चलाउन सिकने 
�कृितको कसुर हो भ�न िम�ने ह�दैँन । �ितवादीउपर सरकारी वा साव�जिनक स�पि� वा 
नेपाल सरकारको �वािम�व भएको सं�थाको स�पि� िहनािमना गरी ��ाचार गरकेो भ�ने 
अिभयोग लागेको नभै गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचारको कसुर गरकेो ह�दँा 
हद�याद नला�ने कसुर हो भ�न निम�ने । 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ लागू भएको तथा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा २९ मा संशोधन भएको िमितभ�दा पिहल े नै अवकाश �ा� ग�र सकेका 
�ितवादीउपर अिभयोग दाबी िलएको ��तुत मु�ाको हकमा यी �ितवादीले अवकाश �ा� गदा� 
कायम रहकेो अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ले तोकेको 
एकवष�को हद�याद वा ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. को दुई वष� 
हद�यादबाहकेको अ�य हद�याद लागू ह�न स�ने अव�था नदेिखने । 

(�करण ११) 
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137. िनण�य न.ं ९४७७ - उ��ेषण / परमादेश 
अड्डाबाट जारी भएको �यादमा हािजर नभई �ितवाद नग�र �याद गुजारकेा प�का हकमा 
कानूनबमोिजम �माण बुिझ फैसला गन� सिकने �यव�थालाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ ले ब�देज गरकेो नदेिखने । 

(�करण नं. ११) 
अड्डाबाट जारी ग�रएको समा�ान तथा इतलायनामा �याद गुजारी ब�ने �ितवादीलाई 
पुनरावेदन गन� अवसर �दान ग�र रहनु �याियक �ि�ले औिच�यपूण� नह�ँदा पुनरावेदनसमेत 
ला�न नस�ने �यव�था मुलुक� ऐन, अ.बं. २०८ नं. ले गरकेो पाइने ।  

(�करण नं. १२) 
अदालतमा मु�ा दायर भई जारी भएको समा�ान वा इतलायनामा तामेल ह�दँा अ.बं. ११० नं. 
को �रतपूव�क तामेल ह�न नसिक सो मु�ाबार ेथाहा ह�न नसकेको अव�थालाई स�बोधन गन� 
फैसला भएको िमितले ६ मिहनािभ�मा थाहा पाएको ३५ िदनिभ� �ितवादको लािग िनवेदन 
गन� स�ने ग�र िनि�त �यादसिहत उपचारको �यव�था अ.बं. २०८ नं. ले गरकेो पाइने । 

(�करण नं. १३) 
कानूनमा ग�रएको हद�यादस�ब�धी �यव�था साव�जिनक िहत र �यायमा आधा�रत रहकेो 
 ह��छ । जसल ेिववादको िवषयलाई अन�तकालस�म कायम नरािख िनि�त समयमा अि�तम 
िव�दुमा पु� याउने गद�छ । कुनै िववािदत िवषयमा अदालतबाट कानूनको उिचत �ि�या 
अवल�बन ग�र भएको फैसलाउपर चुनौित गन� कानूनमा नै िनि�त अविधको समय 
िसमासिहतको �यादको �यव�था गनु� �यायको सव�मा�य िस�ा�त हो । िनवेदकको 
मागअनुसार मलुुक� ऐन,  अ. बं. २०८ मा रहेको "६ मिहनािभ�मा" भ�ने वा�यांशलाई बदर 
घोिषत गन� हो भने अदालतबाट भएको फैसलाले किह�यै अि�तमता �ा� नगनु�का साथै 
�याियक अ�यौलता र अ�प�ता भई �याय दु�ह र अ�भावकारी ह�न जाने । 

(�करण नं. १४) 
138. िनण�य न.ं ९५०३ - उ��ेषण / परमादेश 

कानूनी रा�यमा Due process of law को पालना गनु� ��येक �यि� तथा िनकायको 
दािय�व हो । कानूनको अधीनमा रिह अदालतमा �वेश गरकेो मु�ामा मािथ�लो अदालतबाट 
ह�त�ेप गद� जाने हो भन े कानूनको शासनकै उपहास ह�न जा�छ । अिधकार�ा� 
�याियक िनकायसम� साधारण �े�ािधकारअ�तग�त दायर भई िवचाराधीन रहकेो िवषयमा 
ह�त�ेप ग�र �य�तो मु�ाको कारवाही �थिगत गनु� वा जारी भएको �याद सूचना जारी नगनु�, 
�यसमा कुनै कारवाही नगनु� भिन �रट �े�बाट �वेश ग�र ह�त�ेप गनु� कानूनको मा�य 
िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�न जान े। 

(�करण नं.४) 
कानूनल े िनिद�� �ि�या अवल�बन ग�र अदालतसम� �ितर�ा गनु� पन�मा due process 
of law लाई छलेर िनवेदकह� ��तुत िनवेदन गन� आएको देिखँदा कानूनको �यव�था र 
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काय�िविधलाई िन�तेज पान� ग�र वा सु� अदालतसम� िवचाराधीन मु�ाको त�यमा �वेश 
ग�र वा सु� अदालतको �याियक �े�ािधकारमा ह�त�ेप ह�ने ग�र िनवेदन मागबमोिजम 
उ��ेषण एवम ् परमादेशको आदेश जारी गन� निम�ने । 

(�करण न.ं५) 
139. िनण�य न.ं ९५१७ - ब�दी��य�ीकरण 

नाग�रकता �माणप�को वतन ज�म मृ�यु तथा अ�य �यि�गत घटना (दता� गन�) ऐन, २०३३ 
वा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ वा नाग�रकता ऐनलगायतका �य�तै अ�य ऐन 
िनयमबमोिजमको �मािणत िलखत र कामकारवाहीबाट प�रवत�न नभएस�म गा.िव.स.को 
एकतफ� िसफा�रसको कुनै अथ� छैन । यो अदालतले िसफा�रस होइन कानूनबमोिजमको 
िलखत �माणको अिभलेख खो�छ । बालुवा गा.िव.स. वडा नं. ६ मा रहकेो िनवेदकको घर 
यथावतै रहकेो अव�थामा सोबाहके कदािचत िनवेदकको अ�य� पिन वतन रहकेो देिखँदैमा 
पु�य�ली थलोको वतन अमा�य ह�ने भ�न निम�ने ।  

(�करण न.ं११) 
�याद तामेल गन� अदालतको तामेलदार स�बि�धत वतनमा गएको समयमा गा.िव.स. सिचव 
फेला नपरमेा के तामेलदार फक� र आउन ेग�भीर �� छ । म�ुाको �श�त चाप रहकेो समयमा 
एउटै कामको लािग अदालत र अदालतको कम�चारील े पटकपटक �म समय र जनताको 
धनको खच� गनु� र िढलो �याय अ�याय भ�ने �यायको मा�य िस�ा�तलाई अनदेखा गरी फक� 
आउनु झन्  अ�यायपूण� ह�ने । 
िववािदत �याद तामेली ह�दँा गा.िव.स.ह�मा िनवा�िचत वा मनोिनत गा.िव.स. अ�य�लगायत 
सद�यसमेतका पदािधकारी कायम देिखँदैनन् । गा.िव.स.का अ�य� र सद�यह� कायम 
रहकेा अव�थामा तहिसलदारको काम िन�कै सहज ह��छ । उसले सहज�पमा स�बि�धत 
पदािधकारी फेला पारी �याद तामेल गन� स�छ । तर ती कायम नरहकेा अव�थामा सिचवउपर 
अ�यिधक कामको भार बढ्ने र िनज भेट नह�ने अव�था �ायः आइरह�छ । सिचव भनेको 
गा.िव.स.को �शासक�य देिख सबै काम गन� पदािधकारी हो । उसको एउटा मा�ै काम ह�दैँन । 
यस ि�थितमा सिचव भेट नभए तामेलदार फक� आउनु पन� भनी भ�दा कानूनको भूिमका र 
काय� �यायको सहयोगी नभै �यायको िवरोधी ह�न पु�छ । �याद तामेली नै अव�� ह�ने गरी 
अ.बं. ११० नं. को �याद तामलेीलाई सतही र �ािविधक िहसाबले मा� हनुे� उपयु� नह�ने । 

(�करण न.ं१३) 
140. िनण�य न.ं ९५१७ - ब�दी��य�ीकरण 

नाग�रकता �माणप�को वतन ज�म मृ�यु तथा अ�य �यि�गत घटना (दता� गन�) ऐन, २०३३ 
वा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ वा नाग�रकता ऐनलगायतका �य�तै अ�य ऐन 
िनयमबमोिजमको �मािणत िलखत र कामकारवाहीबाट प�रवत�न नभएस�म गा.िव.स.को 
एकतफ� िसफा�रसको कुनै अथ� छैन । यो अदालतले िसफा�रस होइन कानूनबमोिजमको 
िलखत �माणको अिभलेख खो�छ । बालुवा गा.िव.स. वडा नं. ६ मा रहकेो िनवेदकको घर 
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यथावतै रहकेो अव�थामा सोबाहेक कदािचत िनवेदकको अ�य� पिन वतन रहकेो देिखँदैमा 
पु�य�ली थलोको वतन अमा�य ह�ने भ�न निम�ने ।  

(�करण न.ं११) 
�याद तामेल गन� अदालतको तामेलदार स�बि�धत वतनमा गएको समयमा गा.िव.स. सिचव 
फेला नपरमेा के तामेलदार फक� र आउन ेग�भीर �� छ । म�ुाको �श�त चाप रहकेो समयमा 
एउटै कामको लािग अदालत र अदालतको कम�चारील े पटकपटक �म समय र जनताको 
धनको खच� गनु� र िढलो �याय अ�याय भ�ने �यायको मा�य िस�ा�तलाई अनदेखा गरी फक� 
आउनु झन्  अ�यायपूण� ह�ने । 
िववािदत �याद तामेली ह�दँा गा.िव.स.ह�मा िनवा�िचत वा मनोिनत गा.िव.स. अ�य�लगायत 
सद�यसमेतका पदािधकारी कायम देिखँदैनन् । गा.िव.स.का अ�य� र सद�यह� कायम 
रहकेा अव�थामा तहिसलदारको काम िन�कै सहज ह��छ । उसले सहज�पमा स�बि�धत 
पदािधकारी फेला पारी �याद तामेल गन� स�छ । तर ती कायम नरहकेा अव�थामा सिचवउपर 
अ�यिधक कामको भार बढ्ने र िनज भेट नह�ने अव�था �ायः आइरह�छ । सिचव भनेको 
गा.िव.स.को �शासक�य देिख सबै काम गन� पदािधकारी हो । उसको एउटा मा�ै काम ह�दैँन । 
यस ि�थितमा सिचव भेट नभए तामेलदार फक� आउनु पन� भनी भ�दा कानूनको भूिमका र 
काय� �यायको सहयोगी नभै �यायको िवरोधी ह�न पु�छ । �याद तामेली नै अव�� ह�ने गरी 
अ.बं. ११० नं. को �याद तामलेीलाई सतही र �ािविधक िहसाबले मा� हनुे� उपयु� नह�ने । 

(�करण न.ं१३) 

१०. उ�ोग, वािण�य र कर 
141. िनण�य नं. ९३३८ - रो�का रािखएको ज�गा बदर ग�रपाउँ 

दुई प�बीच रहकेो कुनै िववाद वा मु�ाको त�यिभ� �वेश गरी �यसमा देिखएका िववािदत 
��लाई िववेकस�मत �पमा िन�कष�मा पुगी �य� ग�रएको रायलाई िनण�य, फैसला वा 
अि�तम आदेशको �पमा िलन िम�ने ह��छ । िनण�य, फैसला वा अि�तम आदेश गन� अिधकार 
पाएको कुनै िनकाय वा अिधकारीले आफूमा िनिहत अिधकारलाई त�यको िव�ेषण र 
�माणको मू�याङ्कन�ारा कानून र �यायको कसीमा राखी ग�रएको एउटा �याियक िन�कष� नै 
फैसला वा अि�तम आदेश मािनने ह��छ र सोमा िच� नबु�ने प�ले ऐनल ेगरकेो �यव�था र 
कानूनी �यव�थाको अधीनमा रही पुनरावेदन गन� स�ने हो । तर मु�ा मािमला वा कुनै 
िववादमा िनण�य गन� अिधकार पाएको अिधकारीले �यसरी िनण�य, फैसला वा अि�तम आदेश 
गरकेो छैन भने �य�तो अव�थामा पुनरावेदक�य अिधकार�े� �हण गरी पुनरावेदन िदन, िलन 
र सोउपर िनण�य गन� िम�ने देिखन नआउने । 

(�करण नं.४) 
साधारण ऐन वा िवशेषीकृत ऐनमा िववाद सु�न ेर िनण�य गन� भनी �याियक वा अध��याियक 
िनकायलाई ��यायोजन ग�रएको अिधकारको सीमािभ� रही �य�ता िनकायल ेदुई प� भएको 
कुनै िववाद वा मु�ाको कुनै िवषयको त�यिभ� �वेश गरी �यस िववादमा देिखएका त�यगत र 
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कानूनी ��मा िववेक �योग गरी �माणको मू�याङ्कन र कानूनको सही �योग र �या�याको 
मा�यमबाट िन�कष�मा पुगी एउटा मा�य िनकासा िदएको कुनै िनण�य, फैसला र अि�तम आदेश 
भएमा �य�तो अव�थामा पुनरावेदक�य अिधकार�े� आकिष�त भई �य�तो िनण�य, फैसला वा 
अि�तम आदेशउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदक�य अिधकार�े� �हण गरी पुनरावेदन 
सु�न र सो उपर िनण�य गन� स�छ । तर उि�लिखत िनणा�यक त�वको अभाव छ भने �य�तो 
अव�थामा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदक�य अिधकार�े� आकिष�त ह�न स�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं५) 
कानूनको मूल उ�े�य भनेको मालपोत काया�लयले आफूमा िनिहत अिधकारलाई दुई 
प�बीचको िववादको िवषयमा कानून र �यायको कसीमा राखी कानूनस�मत र िववेकपरक 
ढङ्गले िनण�य गरकेो ह�नुपन� र य�तो िनण�यल ेमका� परकेा िववादका स�बि�धत प�ले मका� 
परकेो िवषयमा पुनरावेदन गन� सकून भ�न े नै हो । उ� ऐनको दफा ३१ मा मालपोत 
काया�लयल े गरकेो िनण�य भ�ने उ�लेख भएबाट मालपोत काया�लयले आफूमा िनिहत 
अिधकार �योग गरी िनण�य नगरकेा िवषयमा �याय �शासन ऐनको पुनरावेदक�य अिधकार�े� 
आकिष�त ह�न स�ने अव�था नह�ने । 

(�करण न.ं६) 
कुनै घर ज�गामा िववाद परी वा अ�य कुनै कारणले रो�का रा�न आव�यक देिखएमा मालपोत 
काया�लयले आफँैले िनण�य गरी �य�तो घर ज�गा रो�का रा�न स�ने र �यसरी घर ज�गा 
रो�का रा�दा मालपोत काया�लयले आफूले रो�का रािखएको िवषयमा कारण र आधार 
सिहतको िनण�य िदने ह�ँदा �यवि�थत कानूनी �ावधानका िवषयमा पुनरावेदन ला�न स�ने ह�दँा 
थप �या�या नपन� । 
बैङ्क, िव�ीय सं�था वा �थानीय िनकायले आ�नो आिथ�क कारोबारको िसलिसलामा कुनै 
घर ज�गा रो�का रा�न वा फुकुवा गन� लेखी पठाउन स�ने र सोही आधारमा मालपोत 
काया�लयले रो�का वा फुकुवा गनु�पन� कानूनी �यव�था रहकेाले अड्डा, अदालत, सरकारी 
काया�लय, �थानीय िनकाय, बैङ्क वा िव�ीय सं�थाबाट लेखी आएकै आधारमा मालपोत 
काया�लयले रो�का गनु�पन� ह�दँा �यसस�ब�धमा काया�लयले छु�ै िनण�य ग�ररहनुपन� अव�था 
रहदैँन । स�बि�धत सं�थाबाट घर ज�गा रो�का रा�नको लािग लेखी आएपिछ के कुन 
आधारमा रो�का रािखएको हो वा रो�का फुकुवा ग�रएको हो भ�ने आधार र कारणको खोजी 
मालपोत काया�लयले ग�ररहनु पिन कानूनतः आव�यक ह�दैँन । यसको िज�मेवारी रो�का 
रा�न वा फुकुवा गन� पठाउने स�बि�धत िनकायमा नै रह�छ । स�बि�धत सं�थाको अनुरोध वा 
आदेशको आधारमा उ� अनुरोध वा आदेश काया��वयन गन� िसलिसलामा स�बि�धत लगतमा 
रो�का जनाउने वा रो�का भएकालाई फुकुवा जनाउनेस�मको काय� स�प�न ग�रने ह�दँा य�तो 
अव�थामा मालपोत काया�लयले आ�नो िववेक वा अिधकार �योग गरी िनण�य गनु�पन� अव�था 
रहदैँन । अ�य िनकाय वा सं�थाले गरकेो आदेश वा अनुरोध ग�रएबमोिजम छु�ै िनण�य नगरी 
सोही आदेश र अनुरोधलाई काया��वयनमा �याएको �य�तो काय�लाई मालपोत काया�लयको 
आ�नो िनण�यको सं�ा िदन िम�ने देिखन नआउने । 

(�करण न.ं८) 
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142. िनण�य नं. ९३५७ - उ��ेषण 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�मा ज�मा भएको िन�ेप रकम, ती सं�थाह�ले आज�न गरकेो 
मुनाफा, आपसी �ित�पधा�, रा�� ब�कको िनद�शन, देशको अथ�त��को अव�थासमतेका 
आधारमा इजाजत �ा� ब�क तथा िव�ीय सं�थाह�ल े िन�ेप सङ्कलनमा िदने �याजदर र 
कजा� लगानीमा िलने �याजदर कायम गन� गरकेो पाइने । 

(�करण न.ं२) 
ब�क तथा िव�ीय सं�थाले �याजदर िनधा�रण स�ब�धमा रा�� ब�कल ेसमय समयमा जारी गन� 
िनद�शनको प�रपालना गनु�को साथसाथै �ाहकह�को आिथ�क हकिहतलाई समेत म�यनजर 
रा�नुपद�छ । �य�तै ऋण स�झौताप�मा उ�लेख गरकेो �याजदरलाई वृि� गनु�पन� भएमा 
स�बि�धत �ाहकसँग छलफल गरी �ाहकको सहमित िलने प�रपाटीको िवकास गनु� सै�ाि�तक 
र �यावहा�रक दुवै �ि�कोणल ेउपयु� ह��छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�तअनुसार कसैको कुनै 
िनण�यबाट असर पन� प�लाई िनण�य गनु� अिघ आ�नो िवचार �य� गन� मौका वा अवसर 
िदनुपन� ह�न आउने । 

(�करण नं.४) 
नेपाल रा�� ब�कले �याजदर तो�ने अिधकार ��यायोजन गनु�को आशय ब�क तथा िव�ीय 
सं�थाह�ल े मनोमानी ढङ्गल े आफूखुसी �याजको दर तो�न पाउने भ�ने कदािप होइन । 
िव�ीय �ोत उपल�ध गराउन े िहसाबले िव�ीय सं�था बा�या�मक ह�ने र ऋण उपभो�ाको 
बा�यतालाई िव�ीय सं�थाले आ�नो िवशेष अिधकार र अवसर स�झने हो भने अनुकूल 
आिथ�क वा िव�ीय �णालीका लािग �य�तो ि�थित रा�ो मा�न नसिकने । 
नेपाल रा�� ब�कल ेअिधकार ��यायोजन गरकेो सीमािभ� रहरे �याजदर कायम गरी ब�क तथा 
ब�िकङ्ग सं�थाह�ले िव�ीय कारोबार स�चालन गनु�पन� ह�न आउँछ । यस स�ब�धमा 
एक�पता कायम गन� र पारदश� ब�िकङ कारोबार स�चालन गन� नेपाल रा�� ब�कले 
समयसमयमा िनद�शनह� जारी गरकेो ह��छ । ती िनद�शनह�को प�रपालना गनु� ब�क तथा 
िव�ीय सं�थाह�को दािय�व ह�न आउने । 

(�करण नं.८) 
इजाजतप� �ा� सं�था र ऋण कारोबार गन� ऋणीह� बीच भएका िलखत, स�झौता, करार, 
बचनब�ता र सहमितका िवपरीत �याजदर पुनरावलोकन गन� नाममा बीचबीचमा 
एकतफ��पमा आफूखुसी मनोमानी ढङ्गल े नयाँ �याजदर तय गन� काय�बाट िसिज�त थप 
दािय�व ऋणील ेितन� बुझाउन स�छ वा स�दैन भ�न ेकुरा िवचारणीय ह�न जा�छ । नीितगत 
�पमा �याज वृि� वा प�रवत�न गनु�अिघ ऋण उपभो�ाका सम�याह�को सुनुवाइ ह�ने र 
स�बोधन गन� �योजनका लािग �यूनतम ् संवादको वा अि�म जानकारीको सं�कृित िनमा�ण 
गनु�पन� देिखँदा गुनासो सु�ने संय��लाई औपचा�रक �प िदई उपचार �दान गन� स�ने 
�यव�था पिन �थािपत ह�न ज�री देिखने ।  

(�करण न.ं११) 
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143. िनण�य नं. ९४०२ - उ��षेण 
अमूक क�पनी वा �ित�ानको नाफा िनधा�रण गदा� क�पनी वा �ित�ानल े�ा� गरकेो समि�गत 
नाफा �यसमा पिन खास गरी राज�व ितनु�पन� रकम र पँुजीगत आयलाई मािनने भएपिन 
लगानीका क�पनीह�मा यसको �योग ह�न स�दैन । क�पनीको चालु आिथ�क वष�को 
अव�थाबाट यसलाई अलग-अलग गन� पिन निम�ने ।  
�वीकार ग�रएको नाफा अ�तग�त �यवसायबाट �ा� नाफा र पँुजीगत �यापारबाट �ा� 
नाफालाई समावेश ग�रए पिन यसलाई सीमा�तकृत नाफा भ�न िम�दैन । कितपय अव�थामा 
य�तो�कारका नाफालाई पँुजीगतसमेत गन� ग�र�छ । सेयर िब��बाट �ा� भएको रकम त 
सेयरधनीको अमूक क�पनीमा लगानी गरबेापत �ा� भएको पँुजीगत रकमको अंश हो । 
यसलाई �थमत: सेयरधनीले बहन गनु�पन� दािय�वको �पमा र ि�तीयत: क�पनीले घोषणा 
गरकेो लाभको रकमको िह�साको �पमा िलने ग�र�छ । यो केबल रकममा� नभई 
लगानीकता�का बीचमा भएको स�झौताबापतको पँुजीगत �याजसमेतको अंश हो जसको 
��य� लाभ�ाही सेयरधनी ह�ने हो । सेयर लगानी गरकेा लगानीकता�ह�ल ेनै लाभांश घोिषत 
गरकेो अव�थामा मा� उ� सेयरको पँुजीगत अंश प�रचालन बापत �ा� आयमा लाभाि�वत 
ह�ने अव�था रिहरहने । 

(�करण न.ं ५) 
िनवेदकह�ले Golden Handshake अ�तग�त �याकेजमा सुिवधा �ा� गरी अवकाश िलएको 
देिखँदा क�पनीको कम�चारी िनयमावलीको संशोधनपिछ अवकाश पाएका कामदार 
कम�चारीको हकमा संशोधनको अिधनमा रहरे मा�ै उ�पादक�व पुर�कार पाउन स�ने ह�नाले 
सोको �ावधान तथा मा�यतालाई अनदेखा गन� निम�ने । 

(�करण न.ं ६) 
क�पनीको सेयरबाट �ा� आयलाई िबमा �यवसायबाट �ा� आय भ�न िम�ने देिखँदैन । सेयर 
भै रहकेो पँूजीको अंश हो । सेयरको िब��बाट तथा सेयरबाट नै उ�पादक�व पुर�कार भनी 
िवतरण गन� निम�ने । 

(�करण न.ं ७) 
144. िनण�य नं. ९४३० - आयकर 

बोनसबापत छुट् याएको रकम सो आिथ�क वष� समा� भएपिछ क�पनीको लेखा परी�ण 
भएप�ात् क�पनीको आयबाट िवतरण गनु�पन� रकम हो । क�पनीको दािय�वमा रहने धारा 
पानी, िबजुली, ब�कको �याज इ�यािदबापत ितनु�पन� रकम सोही आिथ�क वष� खच� ह�ने रकम 
भए पिन बोनसबापतको रकम चाल ुआिथ�क वष�मा छुट् याई आगामी वष�मा िवतरण ग�रने रकम 
हो । आगामी वष�मा पिन बोनसबापत छुट् याएको रकम िवतरण नग�रएको अव�थामा सो रकम 
क�पनीको खुद आयमा गणना ह��छ र करयो�य ह�न जा�छ ।  
क�पनीको खातामा सो रकम रहकेो देिखएको भ�ने मा� आधारमा उ� रकम क�पनीको 
दािय�विभ� नपन� र खुद आयमा समावेश ह�ने भ�न निम�न े। 

(�करण न.ं ३) 
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145. िनण�य नं. ९४३५ - परमादेश 
अनािधकृत�पमा िविभ�न वेबसाइटह�मा रािखएका कोिहनुर चलिच� नरो�ने हो भने 
चलिच� िनमा�तालाई अपूरणीय �ितसमेत ह�न जान े देिखएकाले नेपाल िव�ुतीय कारोबार 
ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७  तथा �ितिलिप अिधकार ऐन, २०५९ को दफा 
२५ िवपरीतको कसुरमा यस ऐनबमोिजम सरकारी मु�ास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३ 
बमोिजम िनवेदकको जाहरेी दरखा�त दता� गरी कोहीनुर चलिच�को अनािधकृत�पमा 
िविभ�न वेबसाइटमा अपलोड गरी �दश�न रािखएको काय�का स�ब�धमा जो जसले गरकेो भए 
तापिन अनुस�धान गरी कारवाहीको �ि�या अगािड बढाउन िनवेदकको उजुरी दता� गरी 
अनुस�धान गरी उ� आपरािधक काय� प�ा लगाई रो�ने काय�समेत गनु� भनी िवप�ीह�को 
नाउँमा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 

(�करण न.ं ५) 
146. िनण�य नं. ९४५६ - उ��ेषण / परमादेश 

�वशािसत संगिठत सं�थाह� कानूनी �यि�को �पमा रहकेा ह��छन् । ियनीह� आ�नो 
िविनयमअनुसार काय� गन� �वत�� रहकेा ह��छन् । य�ता �वत�� संगिठत सं�थाह�ले कुनै 
अक� �यि�लाई मु�ा चलाउने र य�ता �यि�ह�लाई कसैल े िवप�ी बनाई मु�ा दायर गन� 
स�ने अिधकार रा�दछन् । िनवेदकले सहकारी सं�थाबाट कागज गरी कजा� िलएको कुरा 
�वीकार गरकेो देिखएको, केिह ऋण चु�ा ग�रसकेको र मेरो ठ�ने भा�ने उ�कन ेगलत िनयत 
िथएन भनी उ�लेख गर े देिखए पिन समयमै ऋण चु�ा नगरकेाले ऋण असुलीको लािग 
आ�नो िविनयममा भएको �यव�थाबमोिजम प�ाचार गनु� कानूनी �यि�को �पमा रहकेो 
िवप�ी सहकारी सं�थाको कानूनी कत��य नै रहकेो देिखन आउने । 
समयमा रकम बुझाउन न�याएपिछ िबस�र बुझाउन प�ाचार गरकेामा िनवेदक आ�नो 
कत��यलाई िबस�र�रट �े�को अवल�बन गन� खो�नु आफँैमा सफा िनयत नदेिखने । 

(�करण न.ं २) 
समान उ�े�य, आकाङ्�ा र आव�यकता भएका �यि�ह� एक आपसमा सामूिहक िहतलाई 
�बध�न गन� सामूिहक�पमा ित उ�े�य पुरा गन� सामा�ज�य �थापना ग�र सामूिहक भलाईका 
लािग पार�प�रक सहयोगबाट काम गन� �ितब�ता जनाई िनधा��रत उ�े�य हािसल गन� संल�न 
�यि�ह�को समूहलाई सहकारी सं�था भिन�छ । यसको उ�े�य समुदायमा छ�रएर रहकेो 
�म, िसप, �िविध, र पँुजीलाई एकि�त गरी राि��य अथ�त��मा योगदान पु� याउन तथा 
सद�यह�को आिथ�क, सामािजक तथा सां�कृितक �पा�तरण गरी स�बृ� समाजको िनमा�ण 
गन� सहकारी संघ सं�थाह� सश� मा�यमको �पमा �थािपत भएका ह��छन् । सानोितनो 
आिथ�क �मतालाई एिककृत गरी सामूिहक �यास�ारा कृिष िवकास, घरलेु िवकास, घरले ु
इलम र उ�ोग ध�दाह�को �बध�न एवम् सामुदाियक सेवाह�को िव�तार र प�रचालन गरी 
सहकारी �े�ले रा��को आिथ�क िवकासमा मह�वपूण� योगदान िदन स�छ । सामूिहक�पमा 
�यि�ह� संल�न भई �थािपत ह�ने य�ता संगठनमा पूण�तः �जाताि��क िविधको अवल�बन 
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ग�रने । 
सहकारी एकका लािग सबै र सबैका लािग एक भ�ने मूल म��मा आधा�रत रिह सं�थामा 
आब�ता जनाउने स�पूण� सद�यह�को िहतमा केि��त ह�ने �यवसाय हो । समाजका हरेक 
सद�यलाई असल र यो�य नाग�रक बनाई समाजलाई नै प�रवत�न गन� सहकारीताको ल�य  
हो । यसका आ�नै नैितक मू�यह� ह��छन् । इमा�दारी, पारदिश�ता र खुलापन, सामािजक 
उ�रदािय�व र अ�को हरेचाह ज�ता िवषयह� सहकारीका नैितक मू�यह� ह�न् । सहकारी 
सं�थाह�मा नैितक मू�य र मा�यता हराउँदै गयो भने समाजको सानो सानो पँुजीलाई 
एिककृत गरी राि��य अथ�त��मा योगदान पु� याउने सहकारीको आदश� नै हराएर जाने । 

(�करण न.ं ३) 
शु� आ�मा र सफा हात �रटका पूव� सत� ह�न् । आफूउपरको िनद�िषता �कट गन� स�म 
अदालत�ित िव�ास नगरी �रट दता� गराएको काय�लाई मनािसब भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं ४) 
147. िनण�य नं. ९४७८ - उ��ेषण / परमादेश 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२५(८) मा लोक सेवा आयोगको अ�य� वा 
सद�य भइसकेको �यि� अ�य सरकारी सेवामा िनयुि� ह�नको िनिम� �ा� ह�ने छैन भ�ने 
�यव�था रहकेो छ । उ� धारामा उि�लिखत �यव�थाल े लोक सेवा आयोगको अ�य� वा 
सद�य भइसकेका �यि� सरकारी सेवामा िनयुि�का लािग �ा� नह�ने �यव�था रहकेो भए 
पिन सो �यव�था लोक सेवा आयोगका अ�य� तथा सद�य पदमा बहाल रिह रहकेा �यि�का 
हकमा आकिष�त ह�ने �यव�था नभई सो पदबाट अवकाश �ा� ग�र सकेका �यि�का हकमा 
आकिष�त ह�ने �यव�था रहकेो देिखन आएकाल ेसाव�जिनक सं�थान िनद�शन बोड� (गठन तथा 
काय� स�चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ को �यव�था नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १२५(८) को �ितकूल रहकेो मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं ५) 
साव�जिनक सं�थानका काय�कारी �मखुको पदमा िनयुि�को लािग उपयु� उ�मेदवारह�को 
छनौट ग�र िसफा�रस गन� काय�िविधमा अपनाउनु पन� सामा�य िस�ा�तका िवषयमा लोक सेवा 
आयोगले परामश� िदन स�ने �यव�था रहकेो र लोक सेवा आयोगको उपि�थितिवना उ� 
काय�ले वैधता र पूण�ता �ा� गन� स�ने ह�दैँन । साव�जिनक सं�थानका �मखुको 
िनयुि�स�ब�धी िवषय नेपाल सरकारको नीितगत िवषय भई सोही नीितगत �यव�थाअनुसार 
उ�मेदवार छनौट �ि�यामा लोक सेवा आयोगको �ितिनिध�व ह�ने ग�र सो आयोगका 
पदािधकारीलाई साव�जिनक सं�थान �मुख िनयुि� िसफा�रस सिमितको अ�य� तथा सद�य 
रहने ग�र ग�रएको �यव�था संिवधानको धारा १२६(६) िवपरीत मा�न निम�ने ।  

(�करण न.ं ७) 
साव�जिनक सं�थान िनद�शन बोड� (गठन तथा काय� स�चालन) आदेश, २०६९ को दफा ११ 
बमोिजमको िसफा�रस सिमित �वयम ्ले साव�जिनक सं�थानका �मुखको िनयुि� गन� नभई 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

181 

िनयुि�का लािग नेपाल सरकारसम� िसफा�रसस�म गन� �यव�था रहकेो र �य�तो पदमा 
िनयुि� गन� अिधकार नेपाल सरकारमा नै िनिहत रहकेो देिख�छ । यसरी िनवेदकले दाबी 
गरकेो िनयुि� गन� िनकायका स�ब�धमा तत् तत ्कानूनमा भएको �यव�था र गठन आदेश, 
२०६९ को �यव�थामा िनयुि� गन� िनकाय एउटै भई िभ�नता रहकेो नदेिखँदा िनवेदकको 
उ� िजिकर संिवधान एवम ् कानूनस�मत मा�न देिखन नआउने । 

(�करण न.ं ८) 
148. िनण�य नं. ९४९१ - उ��ेषण परमादेश 

कुनै सं�थाको सेवाको �कृितको आधारमा ित सं�थाह�लाई छु�ा छु�ै वग�करण ग�र �य�ता 
सं�थाल ेगन� लगानी र �ा� ह�ने �ितफलका आधारमा सं�था दता� गदा�समेत तोिकएका सत�का 
अधीनमा रिह �थािपत भएका सं�थाह�को हकमा िविभ�न वग�मा वग�करण ग�र फरक फरक 
�यव�था ग�रएको छ । यसरी वग�करण गनु�को खास बोधग�य कारण र सो कानूनबाट �ा� गन� 
खोिजएको उ�े�य िववेकपरक स�ब�धमा ताि�वक िभ�नता नह�दँा फरक हैिसयत भएका 
सं�थाले छु�ै हैिसयत भएका अ�य सं�थासरहको सुिवधा �ा� गनु�पन� भिन दाबी गन� निम�ने । 

(�करण नं.४) 
वग� िवभाजन गनु�को बोधग�य आधार र वग� िवभाजन ग�रएका सं�थाले �ा� गन� सुिवधािबच 
िववेकपरक स�ब�ध छ र सो कुरा �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत छैन भन े�यसरी ग�रएको 
िवभाजनमा परकेा कुनै सं�थाले अक�  हैिसयत र िभ�न काय� �कृितको सं�थाको समान ह�नु 
पन� भिन समानताको िनरपे� अथ� ग�र दाबी गन� िम�दैन । “क” र “ख” वग�का सं�थाह�को 
काय��कृित, सं�था दता� ह�दँा �वीकार गरकेो सत� र िनजह�ले �ा� गरकेो इजाजतप�को 
वग�समेत फरक रहकेाले फरक हैिसयत भएका सं�थाले फरक सुिवधा �ा� गन� कुराले 
समानताको हक उ�लङ्घन भएको भिन अथ� गन� िम�न ेनदेिखने । 

(�करण न.ं५) 
संघ, सं�था, क�पनी, प�रषद्, कोष, िव�िव�ालय आिद रा�यका िनकायह�ले ब�क तथा 
िव�ीय सं�थासँग कारोबार गदा� वा िन�ेप रा�दा नेपाल रा�� ब�क वा “क” वग�को ब�क वा 
वािण�य ब�कसँग मा�ै गनु�पन� भिन जारी ग�रएका िविभ�न ऐनह�का कानूनी �ावधानह�ल े
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) ल े�दान गरकेो पेसा, रोजगार, 
उ�ोग र �यापार गन� �वत��ताको हक हनन् गरेको भ�ने िजिकर रहतेफ�  िवचार गदा� ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) ले “ख” वग�का िव�ीय सं�थाले �याज 
वा िबना �याजमा िन�ेप �वीकार गन� तथा �य�तो िन�ेपको भु�ानी िदने, आ�नो �ाहकको 
तफ� बाट जमानत प� जारी गन� र सोबापत �ाहकसँग सत� गराउने, सुर�ण िदने, िधतो ब�धक 
िलने वा ते�ो �यि�को जेथा जमानत िलन पाउने लगायतका अ�य िव�ीय कारोबार गन� 
पाउने अिधकार �दान गरकेो देिख�छ । उ� अिधकारह�को �योगमा ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) तथा संघ, सं�था, क�पनी, प�रषद्, कोष, 
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िव�िव�ालय आिद िनकायह�सँग स�बि�धत िवषयगत िवशेष ऐनले कुनै ब�देज लगाएको 
अव�था छैन । संघ, सं�था, क�पनी, प�रषद्, कोष, िव�िव�ालय आिद सं�थाका कानूनह�ले 
तोकेको ब�कमा िन�ेप रा�ने कुराले िवकास ब�क वा अ�य िव�ीय सं�थाले िन�ेप िलन पाउने 
अिधकारमा कटौती भएको वा अङ्कुश लगाइएको भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं६) 
�चिलत कानूनबमोिजम रा�यलाई �ा� ह�ने राज�, सरकारी वा साव�जिनक रकम 
कानूनबमोिजम तोिकएको ब�कमा रा�नुपन� �ावधानल े िवकास ब�कह�लाई रा�यल े
हतो�सािहत गरकेो भ�न पिन िम�दैन । रा�यले नाग�रक वा कुनै िनजी संघ सं�थालाई 
आ�नो िन�ेप कुनै िनि�त ब�क वा िव�ीय सं�थामा मा� रा�न पाउने ग�र कानून बनाई जारी 
गरकेो भए िनवेदकले दाबी गरजे�तो हक हनन ्ह�ने ग�र कानून बनेको भ�न सिकने अव�था 
ह�ने िथयो, तर ��तुत िववादमा िनवेदकल ेदाबी गर ेज�तो �य�तो अव�था छैन । नेपाल रा�� 
ब�क ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) बमोिजम ब�िकङ तथा िव�ीय कारोबार गन� नेपाल रा�� 
ब�कबाट इजाजत �ा� ग�र ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) 
बमोिजमको िव�ीय कारोबार ग�र आएका िनवेदक सं�थाह�ले “ख” वग�को िव�ीय सं�थाले 
गन� पाउने िव�ीय कारोबार ग�र आएको भ�ने कुरा िनवेदन लेखबाट नै देिखँदा 
िनवेदकह�लाई िव�ीय कारोबार गन�बाट वि�चत गरकेो भ�ने देिखन नआएबाट 
िनवेदकह�को �वत��ताको हकमा असर परेको भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं७) 
रा�यले नाग�रक वा कुनै िनजी संघ सं�थालाई आ�नो िन�ेप कुनै िनि�त ब�क वा िव�ीय 
सं�थामा मा� रा�न पाउन ेग�र कानून बनाई जारी गरकेो अव�था छैन । “ख” वग�का िव�ीय 
सं�था िनवेदकह�ले नाग�रक वा कुनै िनजी संघ सं�थाबाट िन�ेप �वीकार गन� तथा �य�तो 
िन�ेपको भु�ानी िदने, आ�नो �ाहकको तफ� बाट जमानत प� जारी गन� र सोबापत 
�ाहकसँग सत� गराउन,े सुर�ण िदने, िधतो ब�धक िलने वा ते�ो �यि�को जेथा जमानत िलन 
पाउने लगायतका अ�य िव�ीय कारोबार गन� पाउन े अिधकार �ा� भए रहकेो अव�थामा 
समेत �यापार �ब��न गन� िहसाबले मा� स�पि�को हकमा असर परेको भिन ऐन बदर माग 
गरकेो िनवेदकह�को दाबीलाई वैधािनक दाबी भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं८) 
कुनै कानूनका �ावधानह� अक� कुनै कानूनसँग बािझएको वा नबािझएको भ�ने ��को 
िन�पण संिवधानको धारा १०७(१) अ�तग�त ह�न स�ने अव�था ह�ँदैन । संिवधानसँग नेपाल 
कानून बािझएकामा मा� �याियक पुनरावलोकन ह�न स�ने हो तर कुनै कानूनका �यव�था 
अक� कानूनसँग बािझएको भ�ने आधारमा धारा १०७ (१) आकिष�त ह�न नस�ने । 

(�करण नं.९) 
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149. िनण�य नं. ९४९१ - उ��ेषण परमादेश 
कुनै सं�थाको सेवाको �कृितको आधारमा ित सं�थाह�लाई छु�ा छु�ै वग�करण ग�र �य�ता 
सं�थाल ेगन� लगानी र �ा� ह�ने �ितफलका आधारमा सं�था दता� गदा�समेत तोिकएका सत�का 
अधीनमा रिह �थािपत भएका सं�थाह�को हकमा िविभ�न वग�मा वग�करण ग�र फरक फरक 
�यव�था ग�रएको छ । यसरी वग�करण गनु�को खास बोधग�य कारण र सो कानूनबाट �ा� गन� 
खोिजएको उ�े�य िववेकपरक स�ब�धमा ताि�वक िभ�नता नह�दँा फरक हैिसयत भएका 
सं�थाल ेछु�ै हैिसयत भएका अ�य सं�थासरहको सुिवधा �ा� गनु�पन� भिन दाबी गन� निम�ने । 

(�करण नं.४) 
वग� िवभाजन गनु�को बोधग�य आधार र वग� िवभाजन ग�रएका सं�थाले �ा� गन� सुिवधािबच 
िववेकपरक स�ब�ध छ र सो कुरा �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत छैन भने �यसरी ग�रएको 
िवभाजनमा परकेा कुनै सं�थाले अक�  हैिसयत र िभ�न काय� �कृितको सं�थाको समान ह�नु 
पन� भिन समानताको िनरपे� अथ� ग�र दाबी गन� िम�दैन । “क” र “ख” वग�का सं�थाह�को 
काय��कृित, सं�था दता� ह�दँा �वीकार गरकेो सत� र िनजह�ले �ा� गरकेो इजाजतप�को 
वग�समेत फरक रहकेाले फरक हैिसयत भएका सं�थाले फरक सुिवधा �ा� गन� कुराले 
समानताको हक उ�लङ्घन भएको भिन अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं५) 
संघ, सं�था, क�पनी, प�रषद्, कोष, िव�िव�ालय आिद रा�यका िनकायह�ले ब�क तथा 
िव�ीय सं�थासँग कारोबार गदा� वा िन�ेप रा�दा नेपाल रा�� ब�क वा “क” वग�को ब�क वा 
वािण�य ब�कसँग मा�ै गनु�पन� भिन जारी ग�रएका िविभ�न ऐनह�का कानूनी �ावधानह�ल े
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) ल े�दान गरकेो पेसा, रोजगार, 
उ�ोग र �यापार गन� �वत��ताको हक हनन् गरेको भ�ने िजिकर रहतेफ�  िवचार गदा� ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) ले “ख” वग�का िव�ीय सं�थाले �याज 
वा िबना �याजमा िन�ेप �वीकार गन� तथा �य�तो िन�ेपको भु�ानी िदने, आ�नो �ाहकको 
तफ� बाट जमानत प� जारी गन� र सोबापत �ाहकसँग सत� गराउने, सुर�ण िदने, िधतो ब�धक 
िलने वा ते�ो �यि�को जेथा जमानत िलन पाउने लगायतका अ�य िव�ीय कारोबार गन� 
पाउने अिधकार �दान गरकेो देिख�छ । उ� अिधकारह�को �योगमा ब�क तथा िव�ीय 
सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) तथा संघ, सं�था, क�पनी, प�रषद्, कोष, 
िव�िव�ालय आिद िनकायह�सँग स�बि�धत िवषयगत िवशेष ऐनले कुनै ब�देज लगाएको 
अव�था छैन । संघ, सं�था, क�पनी, प�रषद्, कोष, िव�िव�ालय आिद सं�थाका कानूनह�ले 
तोकेको ब�कमा िन�ेप रा�ने कुराल ेिवकास ब�क वा अ�य िव�ीय सं�थाल ेिन�ेप िलन पाउन े
अिधकारमा कटौती भएको वा अङ्कुश लगाइएको भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं६) 
�चिलत कानूनबमोिजम रा�यलाई �ा� ह�ने राज�, सरकारी वा साव�जिनक रकम 
कानूनबमोिजम तोिकएको ब�कमा रा�नुपन� �ावधानले िवकास ब�कह�लाई रा�यल े
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हतो�सािहत गरकेो भ�न पिन िम�दैन । रा�यले नाग�रक वा कुनै िनजी संघ सं�थालाई 
आ�नो िन�पे कुनै िनि�त ब�क वा िव�ीय सं�थामा मा� रा�न पाउने ग�र कानून बनाई जारी 
गरकेो भए िनवेदकले दाबी गरजे�तो हक हनन ्ह�ने ग�र कानून बनेको भ�न सिकने अव�था 
ह�ने िथयो, तर ��तुत िववादमा िनवेदकले दाबी गर ेज�तो �य�तो अव�था छैन । नेपाल रा�� 
ब�क ऐन, २०५८ को दफा ५(१)(च) बमोिजम ब�िकङ तथा िव�ीय कारोबार गन� नेपाल रा�� 
ब�कबाट इजाजत �ा� ग�र ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ४७(२) 
बमोिजमको िव�ीय कारोबार ग�र आएका िनवेदक सं�थाह�ले “ख” वग�को िव�ीय सं�थाले 
गन� पाउने िव�ीय कारोबार ग�र आएको भ�ने कुरा िनवेदन लेखबाट नै देिखँदा 
िनवेदकह�लाई िव�ीय कारोबार गन�बाट वि�चत गरकेो भ�ने देिखन नआएबाट 
िनवेदकह�को �वत��ताको हकमा असर परेको भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं७) 
रा�यले नाग�रक वा कुनै िनजी संघ सं�थालाई आ�नो िन�ेप कुनै िनि�त ब�क वा िव�ीय 
सं�थामा मा� रा�न पाउन ेग�र कानून बनाई जारी गरकेो अव�था छैन । “ख” वग�का िव�ीय 
सं�था िनवेदकह�ले नाग�रक वा कुनै िनजी संघ सं�थाबाट िन�ेप �वीकार गन� तथा �य�तो 
िन�ेपको भु�ानी िदने, आ�नो �ाहकको तफ� बाट जमानत प� जारी गन� र सोबापत 
�ाहकसँग सत� गराउन,े सुर�ण िदने, िधतो ब�धक िलने वा ते�ो �यि�को जेथा जमानत िलन 
पाउने लगायतका अ�य िव�ीय कारोबार गन� पाउने अिधकार �ा� भए रहकेो अव�थामा 
समेत �यापार �ब��न गन� िहसाबले मा� स�पि�को हकमा असर परेको भिन ऐन बदर माग 
गरकेो िनवेदकह�को दाबीलाई वैधािनक दाबी भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं८) 
कुनै कानूनका �ावधानह� अक� कुनै कानूनसँग बािझएको वा नबािझएको भ�ने ��को 
िन�पण संिवधानको धारा १०७(१) अ�तग�त ह�न स�ने अव�था ह�ँदैन । संिवधानसँग नेपाल 
कानून बािझएकामा मा� �याियक पुनरावलोकन ह�न स�ने हो तर कुनै कानूनका �यव�था 
अक� कानूनसँग बािझएको भ�ने आधारमा धारा १०७ (१) आकिष�त ह�न नस�ने । 

(�करण नं.९) 
150. िनण�य नं. ९५१० - उ��ेषण / परमादेश 

अनुिचत काय�को स�ब�धमा सोको दु�प�रणाम स�याउने अि�तयारी अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोगलाई भएकोमा राि��य वािण�य ब�कले बोनस िवतरण गन� लागेको िवषय 
अनुिचत काय� भएको िन�य�ल नभई सो बोनस िवतरण रो�ने अि�तयारी कुनै पिन ऐन, 
कानूनल ेअि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगलाई �दान गरकेो नदेिखन े। 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगलाई अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान ऐन, २०४८ 
को दफा १२ (क) र (ख) को अव�थामा अनुिचत काय� भएकोमा मा� कारवाही अगािड 
बढाउने अि�तयारी ऐनल ेिदएकोमा आ�नो अिधकार�े�भ�दा बािहर गई बोनस ऐन, २०३० 
र बोनस िनयमावली, २०३९ ले उ�लेख गरकेो बोनसस�ब�धी कानूनी �यव�थाको सीमािभ� 
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रही राि��य वािण�य ब�कल े आ�ना कम�चारीह�लाई �दान गन� लागेको बोनस 
िवतरणस�ब�धी काय� बोनस ऐन, २०३० अ�तग�त भएको देिखन आएको अव�थामा सो रो�ने 
स�ब�धमा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले सो बोनस िवतरण गन� लागेको काय� 
रो�ने गरी भएको प�ाचार कुनै कानूनले �दान गरकेो अिधकार�े�िभ�को पन� देिखन  
नआउने ।  
कुनै पिन सं�थानको पूव�घाटाको मू�याङ्कन गरी बोनस िवतरण गनु�पन� भ�ने स�ब�धमा 
बोनस ऐनले कुनै �यव�था गरकेो नदेिखँदा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा ३ ल े
बोनसको �ितशत र बोनसस�ब�धी अ�य कुरा नेपाल सरकारले िनण�य गरबेमोिजम ह�नेछ 
भ�ने कानूनमा �प� उ�लेख भएको अव�थामा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगलाई 
राि��य वािण�य ब�कको �ितवष�को मुनाफा भएकोमा अिघ�ला वष�ह�मा भएको घाटा 
रकमसमेतको िहसाब गरीमा� बोनस िवतरण गन� पाउने भनी प�ाचार गरी रो�न पाउने 
अि�तयारी कानूनले निदएको ह�दँा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगबाट यस 
स�ब�धमा भएको िनण�य र प�ाचार बोनस ऐनको दफा ५(१) र दफा ९ (२) को िवपरीत तथा 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) र १२(ख) को 
अिधकार �े�भ�दा बािहर भई िनण�य भएको देिखन े। 
रा�यका हरके िनकायलाई कानूनल े अिधकार �दान गरकेो ह��छ र सो िनकायलाई �द� 
अिधकारको िसमािभ� रिह काम कारवाही गनु� पन� ह��छ । कानूनले तोिकएको अिधकारभ�दा 
बढी अिधकार कुनै पिन िनकायल े�योग गन� नस�न ेह�दँा �े�ािधकारको अभावमा भएको कुनै 
पिन काय�ले मा�यता र बैधता �ा� गन� नस�ने ।  

(�करण नं.४) 
151. िनण�य नं. ९५१४ - उ��षेण 

उ�ोग दता� ह�दँा पालना गन� गरी �वीकार गरकेा सत�ह� उ�ोग स�चालनका �ममा पुरा 
नगरकेोमा सो सत� पुरा गन� पटकपटक उ�ोगलाई प�ाचार गरकेो देिखयो । उ�ोगका तफ� बाट 
िलिखत�पमा वातावरण संर�ण गन� भनी भएको सत� स�झौता पुरा गन� भनी �ितब�ता 
जाहरे गरपेिन सो �ितब�ता काया��वयन भएको भने देिखएन । �व�छ र �वा��य वातावरणमा 
जीवन िजउने हक ��येक �यि�को ह��छ । िनवेदकको उ�ोग खो�ने, �यापार �यवसाय गरी 
आिथ�क उ�नित गन� पाउने हक िनरपे� होइन । िनजको �गितको मू�य �यस �े�मा ब�न ेसबै 
जनताल ेआ�नो �वा��य िबगारी चुकाउनु पन� होइन । िनवेदकको काम कारवाहीबाट �यस 
�े�का नाग�रकह�को वातावरण �दुिषत गरी �वा��य वातावरणको हकबाट वि�चत गन� 
िम�दैन । �यसैले �वा��य वातावरण मानव जीवनको आधार हो । �व�छ वातावरण र मानव 
�वा��य भ�ने िवषय अित संवेदनशील भएकोले िवकास काय�को नाममा मानव �वा��यमा 
�ितकूल असर पन� गरी कसैल ेपिन कुनै उ�ोग स�चालन गन� छुट नपाउने । 

(�करण न.ं८) 
उ�ोग स�चालन गदा�समेत मानव �वा��यमा असर नपन� गरी गनु� पद�छ । उ�ोग दता�का 
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�ममा वातावरण संर�ण गन� भनी आफँैले िलिखत�पमा �वीकार गरकेा सत�ह� पुरा गन� 
पटकपटक जानकारी गराएकोमा उ�ोगल ेती सत�ह� पुरा नगरकेो अव�थामा सत� पुरा नगरमेा 
उ�ोग ब�द ग�रने छ भनी जानकारी गराएको देिख�छ । ती सत�ह� पुरा गरेको अव�थामा 
िनवेदकले उ�ोग स�चालन गन� स�ने नै देिख�छ । आफूल ेसहमित जनाएको सत�लाई पुरा गन� 
र सत� पुरा नगर ेउ�ोग ब�द ग�रने जानकारी गराएकोलाई उ�ोग ब�द ग�रसकेको ि�थित भनी 
मा�न निम�ने । 
सुनुवाइको मौका िदइयो वा िदइएन भ�ने �� यहाँ रहने । घरले ु तथा साना उ�ोग 
काया�लयबाट िनवेदकलाई उ�ोग ब�द गनु� भ�ने प� �ेिषत भएको पिन देिखँदैन । यसरी 
पिहला �दुषण िनय��ण गनु� भनी िनवेदकलाई जानकारी गराउँदा पिन िनवेदकले आ�नो 
कत��य र िज�मवेारी पुरा नगरकेो अव�थामा अब पिन वातावरण िनय��णको �ि�या 
अवल�बन नगरमेा सो नगरसे�मको लािग उ�ोग ब�द ग�रने जानकारी गराएको िवषयका 
स�ब�धमा िनवेदकलाई सुनुवाइको मौका िदनुपन� र �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
उ�ोग ब�द गन� लािगएको भनी मा�न निम�ने । 

(�करण नं.९) 

११. रा��सेवक कम�चारी 
152. िनण�य नं. ९३२१ – उ��ेषण / परमादेश 

आफू काय�रत रहकेो तालुक म��ालय, िवभाग वा सो मातहतका काया�लयबाट आ�नो काय� 
�कृितभ�दा छु�ै काय� �कृित भएको अ�य िनकायमा स�वा ह�नको लािग िनज कम�चारी 
काय�रत रहकेो म��ालय,िवभाग वा काया�लयलाई स�वा गन� अिधकार नभएको र सो 
अिधकार केवल सामा�य �शासन म��ालयलाई मा� �ा� ह�दँा उ� म��ालयले स�वा नीित 
�यव�थापन गन�को लािग िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ३६ (१५) ले िदएको 
अिधकार �योग गरी स�वा पद�थापन तथा काजस�ब�धी मापद�ड, २०६९ बनाई 
सोबमोिजम कम�चारी स�वा गन� िलएको �शासिनक नीितगत �यव�थालाई अ�यथा भ�न 
िम�ने नदेिखने । 
स�वा नीित �यव�थापन गन�को लािग िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ३६ 
(१५) ले िदएको अिधकार �योग गरी स�वा पद�थापन तथा काजस�ब�धी 
मापद�ड, २०६९ बनाई सोबमोिजम कम�चारी स�वा गन� िलएको �शासिनक नीितगत 
�यव�थाबाट कुनै पिन कानूनी हक एवम ् संिवधान�द� हकमा अनुिचत ब�देज लगाएको 
अव�था नह�दँा स�वा पद�थापन तथा काजस�ब�धी मापद�ड, २०६९ को दफा ३ र सोको 
अनुसूची ३, दफा ४ को उपदफाह� (२), (३) र (४) एवम ् दफा ९ मा भएका �यव�थाह� 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) र 
३०(१), िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) र (३), िनजामती सेवा 
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िनयमावली, २०५० को उपिनयम ३६(१५), ३९ र अनुसूची १६ सँग बािझएको नदेिखएकाले 
िनवेदकले बदर माग गरकेो स�वा पद�थापन तथा काजस�ब�धी मापद�ड, २०६९ का 
उपयु�� �ावधानह� बदर ग�ररहन नपन� । 

(�करण न.ं ८) 
153. िनण�य नं. ९३३७ - उ��ेषण 

  दुई फरकफरक िवकासअ�तग�त एउटा िनकायको अ�थायी सेवा अविध अक� िनकायको 
अ�थायी सेवा अविधमा जोडी उपदानलगायतको सेवा सुिवधा उपल�ध गराउने �यव�था 
�चिलत कानूनमा भएको नदेिखन े। 

(�करण न.ं ४) 
154. िनण�य नं. ९३४७ - उ��षेण / परमादेश 

कानूननल ेनै अि�तयारवालाल े�ितवादको मौका निदई सजाय िदनुपूव� नै �ितवादको मौका 
निदन ु पन� कारण खोली पचा� खडा गरी रा�नुपन� अिन मा� सजाय गनु�पन� भनी अिनवाय� 
काय�िविध तोकेकामा पिहले नै सजाय गन� अिन मा� �ितवादको मौका िदन नपन� भनी पचा� 
खडा ग�रएकोबाट िनवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरकेो कारवाही कानून अनु�प भएको 
देिखन नआउने ।  

(�करण नं.७) 
कानूनबमोिजम रीत नपुगी घर िबदाको दरखा�त पेस भएको भए पिन सो माग गरकेो घर िबदा 
अ�वीकृत भएको भ�ने कुराको जानकारी िनवेदकलाई िदनु िबदा िदने अिधकारीको कानूनी 
दािय�व हो । कानूनले यो दािय�व िबदा िदन ेवा निदने अिधकारीलाई नै तोकेको छ । तर, सो 
दािय�व स�बि�धत िबदा िदने अिधकारीले पालन गरकेो भने देिखएन । माग गरकेो िबदा 
अ�वीकृत भएको जानकारी नै नपाएको अव�थामा िबदा �वीकृत भएकै होला भनी िनवेदकल े
गराइ रहकेो उपचारलाई िनर�तरता िदनु �वभािवककै ह��छ । य�तो अव�थामा िनवेदक 
गै�हािजर रहकेो भनी सेवाबाट हटाउने गरी भएको िनण�य �यायोिचत ह�ँदैन । 

(�करण नं.९) 
गलत वतन फरक वडामा सूचना पठाएको र तामेल नभएको �याद सूचनाको आधारबाट 
िनवेदक फेला नपरकेो वा भागी प�ा नलागेको भ�न सिकने अव�था ह�दैँन । गलत वतनमा 
तामेल भएको सूचना िनवेदकले �ा� गर े भ�न निम�न े ह�दँा सूचना अनु�प िनवेदक 
काया�लयमा हािजर ह�न आएन भ�न िम�ने देिखन नआउने । 

(�करण न.ं१०) 
155. िनण�य नं. ९३५८ - उ��ेषण / परमादेश 

राज�ासाद सेवा खारजे गन�, तर कम�चारीह�लाई िनजामती सेवाको अङ्ग बनाउने घोषणा 
गनु�ले सो समूहका कम�चारीलाई िनजामती सेवामा हािद�कतापूव�क गा�ने उ� घोषणाको 
उ�े�य रहकेो देिखने । 

(�करण न.ं५) 
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कानूनको �ि�मा समानता र काननूको समान संर�णको ��याभूितका लािग �यु� ग�रएका 
उ�पि�, वैचा�रक आ�था ज�ता श�दह�ल े कुनै पिन नाग�रक�ित रा�य पूवा��ही ह�ँदैन, 
सरकार स�चालनमा ज ेज�तो राजनीितक समीकरण कायम रह ेपिन �यसको असर र �भाव 
जनता (जुनसुकै आ�था र िव�ास रा�न)े ले पाउने सेवा, सुिवधा र संर�णमा पद�न भनी 
आ��त तु�याएका छन् । यही कुरा �रट िनवेदकह�का हकमा पिन लागू ह�ने । 

(�करण न.ं११) 
समानता र �व�छ �यवहारले नै लोकत�� र कानूनी रा�य मजबूत र सं�थागत ह�न पु�छ । 
लोकताि��क रा�यको सोच र �ि�कोण फरािकलो ह�नुपद�छ । अित तु�ीकरणको भाव राखी 
िनजामती सेवाको आधारभूत मू�य मा�यतािवपरीत त�कालीन राज�ासाद सेवाका 
कम�चारीह�को लािग मा� िनजह� आब� पूव� ऐन, िनयमले ��याभूत गरकेो सेवा सुिवधामा 
समेत कटौती ह�ने गरी �ासो�मुख (Derogatory) �यव�था ग�र�छ भन े�यसलाई �यायपूण� 
मा�न नसिकने । 
सािबकको ऐन िनयम नै खारजे भइसकेपिछ जहा ँ समायोजन ग�र�छ, �यहाँ पूण��पमा 
समायोजन तथा सि�मलन ग�रनुपद�छ । एकाङ्गी ढङ्गले केहीमा बाहेक (Segregation) 
गन� र केहीमा समान �यव�था लागू ह�ने गरी ग�रएको �यव�थाल े केवल �वे�छाचा�रतालाई 
मा� ��य िदएको मािनने । 

(�करण न.ं२१) 
रा�य सबै नाग�रकको अिभभावक र संर�कसमेत हो । �यसैले रा�य संय�� कुनै पिन 
नाग�रक �ित पूवा��ही ह�नुह�दैँन । सबै नाग�रक रा�यका िनि�त समान ह��छन् । कुनै वग� 
िवशेषको सारभूत समानता �ाि�का लािग केही थप सुिवधा, सह�िलयत र �ो�साहनको 
�यव�था गन� अनुमित समानताको हकले �दान गद�छ । तर �य�तो िवशेष �यव�था कमजोर 
वग�को उ�थानका लािग, �ित�पधा��मक �मता िवकासका लािग, सश��करणका लािग र 
मूल�वाहीकरणका लािग ग�र�छ । �य�तो िवशेष �यव�थाअ�तग�तका �यि�ह� झनै 
अपमािनत ह�ने, िहनताबोध गन�, िवभेदको महसुस गन� र आफू�ित रा�य संय�� पूवा��ही 
रहकेो छ भ�न े भाव पैदा गन� िकिसमको �यव�थाको प�रक�पना समानताको कुनै पिन 
िस�ा�तले नगन� । 

(�करण न.ं२६) 
िनजामती सेवामा समायोजन भइसकेको जनशि�का लािग छु�ै िवशेष समूह गठन गनु� र 
िवशेष समूहका कम�चारीह�को �शासन र �यव�थापन िनयमावली बनाउनु आफँैमा 
भेदभावलाई सं�थागत गन� र उनीह�लाई मूल�वाहबाट छुट्याएर अपमािनत गन� काय� हो । 
समान अव�थाका �यि�ह�म�ये केहीलाई छानेर �यसो गन� अिधकार संिवधान �द� 
समानताको हकले �दान नगन� । 

(�करण न.ं२८) 
हाल काय�रत रहकेा कम�चारी सङ्�याभ�दा पिन कम पद सङ्�या िनधा�रण गरी वृि� 
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िवकासको स�भावनालाई िन�तेज�ाय तु�याउने र पद�थापना िवना भैपरी�पमा 
अन�तकालस�म काजमा खटाउने �वे�छाचारी �यव�थापनको �णालीलाई िनर�तरता िदने 
गरी िनयमावलीमा रािखएका �ावधानह�को औिच�य कुनै पिन �ि�कोणबाट पुि� ह�ने ि�थित 
पिन देिखन नआउने । 

(�करण न.ं२९) 
156. िनण�य नं. ९३७३ - परमादेश 

�वा��य सेवा ज�तो संवेदनशील र अ�याव�यक�य सेवाअ�तग�तको कम�चारी भएको   
देिख�छ । िनवेदक कम�चारीले सरकारले खटाएको काया�लयमा गई �वा��य सेवा �दान 
गनु�पन�मा स�वा भएको क�रब तीन मिहनास�ममा पिन बरबुझारथ नगरी �वा��य सेवा ज�तो 
अ�याव�यक सेवामा आलटाल गरी स�वा भएको काया�लयमा नगई आ�नो कत��य पूरा नगन� 
तर स�वा भएको क�रब तीन मिहनापिछ केवल प� बुझेको िमितलाई आधार िलई �रट 
िनवेदनको मा�यमबाट अिधकारको मा� खोजी गनु� �यायसङ्गत ह�ने नदेिखने । 
अिधकार र कत��य एकैसाथ आउने कुरा ह�न् । अिधकार खो�नेल े आ�नो कत��यको पिन 
पालना गनु�पन� ह��छ । िनवेदक स�वा भएको लामो समयस�म पिन स�वा भएको काया�लयमा 
नजानुबाट िनजले आ�नो कत��यको पालना गरकेो देिखँदैन । �रट िनवेदकले दाबी िलएको 
बरबुझारथको �यादसमेत हालस�ममा समा� भइसकेको अव�था ह�दँा सोस�ब�धमा ��तुत 
�रट िनवेदनबाट आदेश जारी ग�ररहन पन� नदेिखने । 

(�करण न.ं२) 
157. िनण�य नं. ९३९१ – उ��ेषण / परमादेश 

अदालतले कुनै पिन ऐन वा िनयम जिहले पिन वैध र अिधकार�े�िभ� रही िनमा�ण ग�रएको 
छ, संिवधानस�मत रहकेो छ भ�ने अनुमान गन� ह�नाले कुनै ऐन वा िनयम बािझएको छ भनी 
दाबी गन� प�ले दाबी गरअेनुसारको कानूनी �यव�था के कसरी संिवधानसँग बािझएको हो 
भ�ने कुरा �मािणत गरी अदालतलाई िव�ास िदलाउन स�नुपन� ।  

(�करण न.ं ४) 
�हरी ऐन िनयमको �यव�थाअनुसार िनवेदकलाई ग�रएको िवभागीय कारबाहीको कुरालाई 
फौजदारी कसुरको अपराधमा ग�रने �याय �शासनसँग स�बि�धत कारबाही तथा सुनुवाइको 
स�दभ�मा आकिष�त ह�ने नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २४ को संिवधान�द� 
अिधकारसँग जोडी हने� िम�ने ह�दैँन । यी िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा सोकुराको दाबी िलँदैमा 
मा� पु�दैन । कानूनमा भएको यो �यव�था यसकारण संिवधानको यो �ावधानसँग यसरी 
बािझयो भनी �प��पमा पुि� गन� स�नुपन� ह��छ । तर यी िनवेदकले आ�नो िनवेदनमा 
आफूलाई ग�रएको िवभागीय कारबाहीबाट के क�तो हक हनन ्भएको छ वा �य�तो �यव�था 
कुन धारासँग बािझएको हो भ�ने कुरा पुि� गन� सकेको नदेिखने । 

(�करण नं. ५)  
�हरी िनयमावली, २०४९ को िनयम ८९ मा सजायस�ब�धी काय�िविध तोिकएको र सोही 
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काय�िविधअनुसार नै िनज धम��� िसंहलाई िमित २०६९।१।१६ गतेको प�मा िनजमािथ 
लगाइएको आरोप र �य�तो आरोपको आधारका साथै िनजलाई गन� लािगएको कारबाही र 
ह�न स�ने सजायसमेतको उ�लेख गरी �प�ीकरण सोिधएको देिखँदा सफाइको मौका �दान 
नग�रएको अथा�त् �प�ीकरणको मौका नै निदएको भ�ने िनवेदक भनाइसँग सहमत ह�न 
नसिकने । 

(�करण न.ं ६) 
158. िनण�य नं. ९३९७ - उ��षेण / परमादेश 

िनजामती िकताबखानाले िनजामती कम�चारीको अिभलेख दु��त नराखेको अव�थामा 
िनजामती कम�चारीले िकताबखानाको प�को आधारमा आफूलाई तोिकएको सेवा िदएबापत 
पा�र�िमक नपाउन े भ�न िम�न े ह�दैँन । �रट िनवेदकले अिवि�छ�न�पमा आफू काय�रत् 
काया�लयमा हािजर भई कानूनबमोिजम तोिकएको काम गरी आएको र सोबापत पाउनुपन� 
पा�र�िमकलगायतको सुिवधा पाइआएकामा पिछ �ा� ह�न आएको कुनै �माणप�मा 
उि�लिखत �यहोराको आधारमा एक पटक अवकाश िमित तोिकई कम�चारी अवकाश 
भइसकेपिछ सो अवकास िमितलाई संशोधन गरी अगावै अवकाश पाउनुपन� भनी अक�  
अवकाश िमित कायम गन� कानूनसङ्गत नह�ने । 
काम गरी खाईपाई आएको तलब, भ�ालगायतका सुिवधा िफता� िदनुपन� भ�नु �यायसङ्गत 
ह�दैँन । िनजामती िकताबखाना वा आफू काय�रत काया�लयमा जानकारी निदई वा आफूलाई 
अवकाश िमित थाहा ह�दँाह�दैँ बढी अविध जानाजान सेवा गरकेो अव�थामा बदिनयतपूव�क वा 
छल गरी सेवा गरकेो देिखए पृथक अव�था ह�नस�छ । पर�तु ��तुत िववादमा िनवेदकले आफू 
अवकाश ह�ने िमित स�ब�धमा कुनै �कारको छलकपट गरकेो वा बिद् नयतपूव�क गलत मनसाय 
िलई बढी अविध सेवा गरी तलब भ�ा सुिवधा �ा� गरकेो भ�ने देिखन नआउने । 
िववादमा िनजामती िकताबखाना �वयम ्ल े िमित २०७०।१०।१२ मा �रट िनवेदक अवकाश 
ह�ने भनी िकटान गरी िमित तोिकएको अव�था भएको ह�दँा सो प�बमोिजम आफूलाई 
तोिकएको िज�मेवारी पूरा गरी सेवा गरबेापत खाईपाई आएको तलब भ�ा िफता� भु�ानी िदन 
भनी ग�रएको िनण�य �मस�ब�धी िविधशा� र �ाकृितक �यायको मा�यतािवपरीत ह�ने भै 
�य�तो िनण�य �यायपूण� ह�न नस�न े।  

(�करण न.ं ८) 
159. िनण�य नं. ९४०४ - उ��ेषण 

६० वष� पूरा भई अवकाश भएको िनवेदकलाई इ.सं. लाई िव.सं. मा �पा�तर गदा� फरक फरक 
िमित उ�लेख भए तापिन िनज िव�ालयमा रही काम गरकेो समयस�मको तलब भ�ा भु�ानी 
पाई सकेको ि�थितमा िनजले बढी अविध काम गरी पाएको भिनएको रकम अवकाशप�ात् 
उपदानको िकटानी रकमबाट क�ा गन� गरी भएको आदेश नै ��तुत िवषयको मूल िववेिचत 
�� देिखँदा िश�ा िनयमावली, २०५९ को छैठ� संशोधनपूव�को �यव�थाले पिन ६० वष� पूरा 
भएपिछ अवकाश िदने �यव�था गरकैे ह�दँा वत�मान �यव�था नै िनवेदकको अवकाशको बाधक 
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रहकेो भनी अथ� गन� निम�ने । 
(�करण नं. ३)  

िश�क कम�चारीको वैयि�क िववरण अ�ाविधक रा�नु पन� दािय�व भएको िव�ालय िश�क 
िकताबखानाल े िनवेदकलाई अवकाश ह�ने िमितको पूव� जानकारी गराएको �प� आधार 
खुलाउन सकेको देिखँदैन । साथै िनज काय�रत िव�ालय र सोको िनयमनकारी िनकाय 
िज�ला िश�ा काया�लय पाँचथरसमेतले िनवेदकले उ�लेख गरकेो अवकाश िमितकै आधारमा 
अिनवाय� अवकाश िदई िनजले पाउने सुिवधाको िनिम� िसफा�रस गरकेो देिखँदा बढी अविध 
काम गरकैे भ�ने आधारमा पिछ आएर िनण�य गरी औषधोपचार रकमबाट �. १,२३,६३४।- 
क�ा गनु� �यायोिचत देिखन नआउने । 
ऐन र िनयममा भएको कुनै पिन �यव�थाह� िनरपे� नभई सापे��पमा �योग भएका ह��छन् । 
समयमै पूव� जानकारी नगराई अवकाश निदई िनर�तर काममा लगाई सेवा िलई रहकेो 
िव�ालयल ेसेवा गरबेापत िनजलाई उपल�ध गराएको तलब भ�ा िफता� गनु� वा क�ा गनु� भ�ने 
िनण�य काम गर े बापत उिचत �याला पाउने भ�ने �मस�ब�धी िविधशा�ीय अवधारणाको 
िवपरीतसमेत ह�ने देिखन े। 
िनवेदकलाई िनजको अवकाश ह�ने िमितको पूव� जानकारी गराउने दािय�वबाट िवप�ी 
िकताबखानासमेतबाट भएको कमजोरी वा भूलको �ितफल यी िनवेदकले �यहोनु� पछ� भ�नु 
कानून र �यायका मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�ने देिखन े। 

(�करण न.ं ४) 
160. िनण�य नं. ९४१० - उ��ेषण 

कानून�ारा तोिकएको िनकाय वा पदािधकारीलाई भएको स�वा गन� अिधकार त�लो 
िनकायलाई भएकामा मािथ�लो िनकायले �योग गन� निम�ने भनी �या�या गन� निम�न े।  
िवधाियकाको मनसाय स�वा गदा� मािथ�लो िनकायका पदािधकारीलाई भएको स�वा गन� 
अिधकार सोभ�दा त�लो िनकाय तथा पदािधकारीले �योग नग�न ्भ�ने हो । तर जुन िनकाय 
वा पदािधकारीलाई स�वा गन� अिधकार तोिकएको छ सो िनकाय वा पदािधकारीलाई भएको 
स�वा गन� अिधकारले तोिकएको िनकाय वा पदािधकारीभ�दा मािथ�लो िनकायको स�वा 
गन� स�ने अिधकारलाई सङ्कुिचत गरकेो अव�था होइन । �यसरी सङ्कुिचत ग�रएमा त�लो 
िनकायबाट भए गरकेो अिनयिमततालाई मािथ�लो िनकायल ेउिचत तवरबाट िनय��ण गन� 
स�ने अव�थासमेत आउँदैन । मािथ�लो िनकाय तथा पदािधकारीले गरकेो �य�तो 
स�वालाई मा�यता निदने हो भने �याय र कानूनको मम� �ितकूल ह�न जान े।  

(�करण न.ं ४) 
161. िनण�य नं. ९४११ – उ��ेषण / परमादेश 

िनजामती सेवालाई क�तो बनाउने, यसको संगठना�मक �व�प क�तो ह�ने, पदसोपानको 
संरचना कुन �कारको रा�ने, िनजामती कम�चारीको िनयुि�, बढुवा र बखा�सीका मापद�ड के 
क�तो आधारबाट िनधा�रण गन�,  सेवाका सत� र सुिवधाह� के क�तो �दान गन� भ�ने 
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िवषयह� कम�चारी �शासनको �े�मा िवकिसत मा�यता, िस�ा�त र �चलनलाई �यान िदई 
दशेको अव�था र आव�यकताअनु�प रा�यले अि�तयार गन� नीितमा भर पन� िवषय भएको 
ह�दँा �याियक�पमा �यव�थापन ह�ने िवषय मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं ३) 
162. िनण�य नं. ९४२७ - उ��षेण / परमादेश 

कुनै दुई मु�ाह� त�यगत�पमा केही मा�मा समानता देिखएको भ�न े आधारमा मा� ती 
मु�ाह�को स�पूण� िवषयव�त ुएकै �कृित र अव�थाका ह�न् भ�न िम�ने ह�दैँन । मूलतः दुवै �रट 
िनवेदनमा िनवेदकह�लाई िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १२७ बमोिजम 
लोक सेवा आयोगल ेगरकेो िनण�यउपर ��तुत �रट िनवेदन परकेो त�यगत अव�था भए पिन 
यस अदालतबाट लोक सेवा आयोगसमेतको नाममा आदेश गदा� मु�य�पमा िलइएका 
आधारलाई नहेरी दुवै �रट िनवेदनमा उपि�थत भएको िन�पण गनु�पन� िवषयव�तु एक समान 
रहकेो मा�न निम�न ेह�दँा यस अदालतबाट िमित २०६५।९।११ मा पुनरावलोकन गरी हने� 
�दान ग�रएको िन�सासँग यो इजलास सहमत ह�न नस�ने । 

(�करण नं. १३) 
163. िनण�य नं. ९४३६ - उ��ेषण / परमादेश  

कुनै पिन कम�चारीलाई ग�रने कारवाहीको स�ब�धमा �चलनमा रहकेो िनयम कानूनल े
���पमा पालना गनु�पन� गरी िविभ�न चरण तथा �ि�याह�को उ�लेख गरकेो छ भने 
स�बि�धत कम�चारीलाई कारवाही गदा� उ� उि�लिखत सबै चरण तथा �ि�याह�को 
बा�या�मक �पले पालना गनु�पन� ह��छ । य�तो कारवाहीमा कानूनमा उि�लिखत िविभ�न 
चरण तथा �ि�याह� म�ये केहीको मा� पालना गरी कारवाही ग�र�छ भने �य�तो 
कारवाहीलाई कानूनबमोिजमको कारवाही भ�न निम�ने । 

(�करण नं. १२) 
कुनै पिन कम�चारी िव�� उसको आचरण �यवहारस�ब�धमा कारवाही गदा� बढो 
सतक� तासाथ कानून र िनयमको पालना गरी गनु�पन� ह��छ । िकनिक रोजगारीको अिधकार 
जीवनको अिधकारसँग जोिडएको ह��छ र स�बि�धत �यि�मा� होइन उससँग आि�त 
प�रवारमािथ पिन य�ता कारवाहील े �ितकूल �भाव पान� स�दछ । यसरी रोजगारीको 
अिधकारबाट वि�चत गन� गरी िनण�य गदा� स�बि�धत िनयमल े तोिकिदएको िविध र 
�ि�याह�को पूण��पमा अवल�बन गरी गनु�पन�मा सो नगरी िनवेदकलाई िमित २०६६।१२।१ 
देिख लागू ह�ने गरी नोकरीबाट बखा��त गन� गरी िवप�ी अ�पतालबाट ग�रएको िनण�य Patan 
Hospital Personnel Policy REVISED P.H.B.OCT.1995 को �ितकूल भएको देिखन 
आउने । 

(�करण नं. १३) 
मानव अिधकारह� ज�तै रोजगारीको अिधकारको काया��वयनमा प� रा��ह�को िवशेषत: 
मु�य गररे ३ वटा दािय�व रहेका ह��छन् । जसमा Respect (स�मान), Protect (संर�ण) र 
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Fulfill (प�रपूरण) रहकेा छन ् । रोजगारीको अिधकारको स�मान (Respect) को 
दािय�वअ�तग�त प� रा��ले उ� अिधकारको �योग तथा उपभोगमा ��य� वा 
अ��य��पमा बाधा पुर् याउन नह�ने भ�ने ह��छ । �यसैगरी संर�ण (Protect) को 
दािय�वअ�तग�त रा�यबाहेक अ�य कुनै पिन ते�ो प�बाट रोजगारीको अिधकारको �योगमा 
बाधा अवरोध पुर् याएको छ भने सो अवरोधलाई रोक� अिधकारको उपभोगमा सहजता 
�याउनु भ�ने ह��छ । �यसै गरी अि�तम दािय�वको �पमा रहकेो प�रपूरण (Fulfill) अ�तग�त 
रोजगारीको अिधकारलाई बढावा, िवकास तथा �वध�न गरी यसलाई आिधकािधक�पमा 
उपभोग यो�य बनाउनु भ�ने ह��छ । यसका लािग रा�यले आव�यक कानूनको िनमा�ण, यथे� 
बजेट तथा �शासिनक �ब�धको �यव�था गनु�पन� । 

(�करण नं. १४) 
164. िनण�य नं. ९४५८ - सेवाबाट हटाएको 

�शासक�य कानूनको आधारभूत िस�ा�तअनुसार िवधाियकाले कानून�ारा �प��पमा 
अिधकार निदएस�म कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीले कुनै काम गन� स�दैन र गरमेा पिन 
अिधकार�े�ा�मक �ुिट ह��छ । अिधकार�े�स�ब�धी िस�ा�तको �ितकूल िनण�य गरमेा 
�य�तो िनण�य बदरभागी ह��छ भ�ने कानून र �यायको सव�मा�य िस�ा�त रहकेो छ । �यायको 
मा�य िस�ा�तअनुसार अिधकार नभएको �यि�ले अिधकार�े� �हण गरी वा अिधकार�े� 
भए पिन अिधकार�े�को सीमा नाघी काय� गरमेा �य�तो िनण�य अमा�य र बदर ह�ने । 
मुलुक� ऐन अ.बं. को ३५ नं. अनुसार "गै� अड्डाले कानूनबमोिजम आफूल े हेन� ह�ने 
मु�ाबाहके अ� मु�ा हने� ह�दैँन । हरे े िछनेको भए पिन बदर ह��छ" भनी कुनै पिन िनकाय वा 
अिधकारीले कानूनले तोकेभ�दा बािहर गएर अिधकार�े� �हण गन� नस�ने 
अिधकार�े�स�ब�धी िस�ा�तलाई आ�मसात् गरकेो पाइन े।  
अिधकार�े�को �ुिट ह�ने अव�थाह�मा अिधकार नै नभएको िनकाय वा �यि�ले अिधकार 
�योग गनु� वा अिधकार भएको �यि� वा िनकायले कानूनले तोकेकोभ�दा बढी अिधकार �योग 
गनु� वा अिधकारको सीमाभ�दा बािहर गएर काय� गनु� ज�ता कुराह� पन� । 
अिधकार�े�को �� मु�ाको िवषयव�तुमा �वेश गनु�भ�दा पिहले नै िनण�यकता�ले िन�य�ल गनु� 
पन� िवषय हो । उि�लिखत िस�ा�त तथा कानूनी �यव�थासमेतको आधारमा ��तुत म�ुामा 
�वा��य सेवा िवभागका का.मु. महािनद�शकले कानूनल े नतोकेको र आफूमा नभएको 
अिधकार �योग गरी पुनरावदेकलाई िवभागीय सजाय गरी अिधकार�े�ा�मक �ुिट गरकेो 
देिखने । 

(�करण न.ं ४) 
165. िनण�य नं. ९४६४ - उ��ेषण / परमादेश 

कुनै पिन कम�चारी िव�� उसको आचरण �यवहार स�ब�धमा कारवाही गदा� बढो सतक� ताका 
साथ कानून र िनयमको पालना गरी गनु�पन� ह��छ । िकनक� रोजगारीको अिधकार जीवनको 
अिधकारसँग जोिडएको ह��छ र स�बि�धत �यि�मा� होइन उससँग आि�त प�रवारमािथ 
पिन य�ता कारवाहील े�ितकूल �भाव पान� स�दछ । यसरी रोजगारीको अिधकारबाट वि�चत 
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गन� गरी िनण�य गदा� स�बि�धत िनयमल े �प��पले तोिकिदएको िविध र �ि�याह�को 
पूण��पमा अवल�बन गरी गनु� पन� । 

(�करण न.ं११) 
सश� �हरी बल नेपालमा शाि�त र सु�यव�था कायम गरी जनताको जीउ, धन र 
�वत��ताको संर�ण गन�को लािग गठन ग�रएको रा�यको एउटा संय�� हो । रा�यको 
संय��बाट कुनै कम�चारीलाई कानूनिवपरीत नोकरीबाट बखा��त गन� गरी िनण�य ग�र�छ भने 
य�तो अव�थामा रा�यबाट उ� �यि�को रोजगारीको अिधकारको उ�लङ्घन भएको मा�नु 
पन� । 

(�करण न.ं१४) 
166. िनण�य नं. ९४६६ - उ��ेषण / परमादेश 

कुनै पिन �े�मा काय�रत्  �यि�लाई आ�नो पेसासँग स�बि�धत अनशुासन र आचरणको 
जानकारी ह�नु र ितनको पालना गनु� सामा�य समझको कुरा हो । २४ घ�टा नाग�रकको िजउ 
�यानको सुर�ा र समाजको शाि�त सुर�ामा खिटनु पन� �हरी सेवा ज�तो संवेदनशील 
�े�मा काय�रत्  �हरी कम�चारील े त आ�नो कत��य �ित अझ संवेदनशील रहनुपद�छ । तर 
��तुत मु�ाका यी �रट िनवेदकले आ�नो कत��य र अनुशासन भुली लामो समयस�म 
काया�लयको स�पक� मा नआएको कारण िनजलाई सेवाबाट हटाउने िनण�य गरकेामा �य�तो 
िनण�य गन� अिधकारीले सफाइ पेस गन� मौका िदएन भनी िजिकर िलने �यि�ले आ�नो 
लापरवाही र आ�नो ग�ती पिन हेनु� पन� ह��छ । अिधकारको खोजी गन�ले आ�नो कत��य 
िबस�न निम�ने । 

(�करण नं.७) 
167. िनण�य नं. ९४८६ - उ��ेषण / परमादेश 

अदालतले आ�नो �े�ािधकारको �योग कानूनबमोिजम गद�छ । अदालतको �े�ािधकार 
कानूनल ेनै िनि�त गरकेो ह��छ । कानूनल ेिनि�त गरकेो �े�ािधकार नािघ काम कारवाही वा 
िनण�य अदालतल े गन� िम�दैन । �य�तो काम कारवाही अनिधकृत ह�न पु�दछ । पुनरावेदन 
अदालतले कानूनबमोिजम पाएको आ�नो �ादेिशक अिधकार �े�िभ�को मािमलामा हे�र 
कामकारवाही वा िनण�य गन� स�ने । 
कुनै िवषयमा नालेस गन� दुई वटा िनकाय तोिकएको अव�थामा दुवैम�ये कुन िनकायमा जाने 
हो भ�ने चयन गन� अिधकार प�को ह�ने नै ह��छ । तर, ��तुत िववादमा दुई वटा �े�ािधकार 
िदएको देिखँदैन । �यसैले यहाँ कुन िनकायमा जाने भ�न ेकुरा चयन गन� पाउने ि�थित नै छैन । 
पुनरावेदकल े जुन िनण�य बदर गन� आएको हो �यो िनकाय कुन पुनरावेदन अदालतको 
�ादेिशक �े�ािधकारिभ� पद�छ भिन ह�ेरन ुपद�छ । िविभ�न पुनरावेदन अदालतको �ादेिशक 
�े�ािधकारमा पन� ग�र कुनै िनकायको िविभ�न तहबाट िनण�य ह�ँदा ती िनण�यह� उपर उजुर 
गनु� परमेा जुन िनकायको िनण�य अि�तम रहकेो ह��छ �यही िनण�य गन� िनकायउपर सुनुवाई 
ह�ने पुनरावेदन अदालतले सोको �े�ािधकार �हण गरकेो ह�ने । 

(�करण न.ं ३) 
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168. िनण�य नं. ९४९३ - उ��ेषण 
समानताको हकल ेिनरपे��पमा सबैलाई समान �यवहार गनु� पछ� भ�न ेअथ� बोध गन� नभई 
समान अव�थाका �यि�ह�का िबचमा मा� समान �यवहार ग�रनु पछ� भ�ने मा�यता    
रा�दछ । अव�था समान नरहकेामा आ�नो हकको आधार सुिनि�त नग�र उनाउ �यि�को 
हकमा िवना हकदैया दाबी गन� वा �� गन� पिन िम�दैन । िवप�ीले िनवृि�भरण पाउने 
भएकाल े आफूह�ले पिन पाउनु पछ� भ�ने िनवेदकह�को भनाई कुनै कानून र तक� मा 
आधा�रत रहकेो देिखँदैन । �युनतम सेवा अविध नपुिग िनवृि�भरण िदन िम�ने पिन नह�ने । 

(�करण नं.३) 
आ�नो हकको पुि� नग�र अ�को हकमा अनाव�यक ई�या� वा तुलना ग�र अ�य �यि�को 
हकमा असर पान� िहसाबले दाबी गन� िम�दैन । �रट िनवेदकह�ल े आफूह�को समयाविध 
नपुगेको कारणल ेिनवृि�भरण पाउन नसकेको भ�नेस�म उ�लेख गरकेो तर िवप�ीह�को के, 
कुन र किहलेको िनण�यबाट िनवृि�भरण �ा� गन� नसकेको हो सो कुरा पिन उ�लेख गन� 
सकेको नदेिखने ।  

(�करण नं.४) 
169. िनण�य नं. ९४९५ - उ��ेषण / परमादेश । 

स�वा बदर गनु� पना�को कारणमा कानूनको सम�या नभई �यव�थापक�य सम�यालाई 
िवप�ीह�ल े िलिखत जवाफमा उठाएको देिख�छ । �वा��य सेवा िवभागका महािनद�शक र 
�ेड युिनयनिबच ग�रएको सहमितले कानूनी �यव�थालाई �ित�थापन गन� स�दैन । 
महािनद�शक र �ेड युिनयनका िबचमा कानूनी �यव�थालाई �ित�थापन गन� ग�र कुनै सहमित 
भए पिन �य�तो सहमितले कानूनी मा�यता �ा� गन� स�दैन । कानूनबमोिजम ह�ने स�वाको 
िवषयमा �ेड युिनयन बाधाको �पमा रहन पिन ह�दैँन । िवप�ी �वा��य सेवा िवभागले आफँैले 
िमित २०६९।४।२३ मा गरकेो स�वा िनण�यलाई मौजुदा �वा��य सेवास�ब�धी ऐन 
िनयमिवपरीत रहकेो नदेिखएस�म आफँैले बदर गन� निम�ने । 

(�करण न.ं२) 
िमिसल संल�न मेिडकल बोड�को िसफा�रससमेतबाट िनवेिदकाले �ी रोग िवशेष�को 
फलोअपमा रहन उपयु� देिखएको भ�ने देिख�छ । उि�लिखत कानूनी �यव�थासमेतको 
आधारमा िनवेिदकाको स�वा �वा��य सेवाको �ि�ले पायक पन� �थानमा कानूनबमोिजम 
मेिडकल बोड�को िसफा�रससमेतको आधारमा भएकामा िनजको स�वा बदर गन� िवप�ीको 
िनण�य कानूनी �यव�थाअनु�पको भ�न निम�ने । 

(�करण नं.४) 
170. िनण�य नं. ९४९७ - उ��ेषण / �ितषेध 

िनजामती कम�चारीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
िवशेष ऐनबमोिजम िवभागीय कारवाही गदा� सो ऐन िनयममा उ�लेख ग�रएको िविध र 
त�रकाबाट िवभागीय कारवाही ग�रने �यव�था ग�रएको छ । सो िवभागीय कारवाहीमा िच� 
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नबुझे कानूनल ेनै यी �रट िनवेदकलाई पुनरावेदनको लािग �शासक�य अदालतमा पुनरावेदन 
ला�ने �यव�था ग�रएको छ । िववादको िवषयव�तु यी �रट िनवेदक गुण�तर तथा नापतौल 
�े�ीय काया�लय, िवराटनगरमा िमित २०६४।२।१७ मा काय�रत्  रहदँा सोही िमितको 
घटनालाई िलएर पुनः अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगबाट िवभागीय कारवाहीको 
लािग लेिख पठाएको देिखयो र सोही प�बाट पुनः यी �रट िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही गन� 
लािगएको पिन देिखँदा सोही िवषयको आरोपमा �शासक�य अदालतबाट समेत एकपटक 
फैसला भई �रट िनवेदकउपरको २(दुई) तलब वृि� रो�का गन� गरकेो िवभागीय कारवाही बदर 
भएको देिखँदा अदालतको फैसला अि�तमताको िस�ा�तअनुसार िवप�ी अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगसमेतबाट यी �रट िनवेदकउपर पटकपटक एकै िमितको एकै 
घटनाको िवषय व�तुउपरमा कारवाही गन� नपाउने । 

(�करण नं.२ र ३) 
171. िनण�य नं. ९४९७ - उ��ेषण / �ितषेध 

िनजामती कम�चारीलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० 
िवशेष ऐनबमोिजम िवभागीय कारवाही गदा� सो ऐन िनयममा उ�लेख ग�रएको िविध र 
त�रकाबाट िवभागीय कारवाही ग�रने �यव�था ग�रएको छ । सो िवभागीय कारवाहीमा िच� 
नबुझे कानूनल ेनै यी �रट िनवेदकलाई पुनरावेदनको लािग �शासक�य अदालतमा पुनरावेदन 
ला�ने �यव�था ग�रएको छ । िववादको िवषयव�तु यी �रट िनवेदक गुण�तर तथा नापतौल 
�े�ीय काया�लय, िवराटनगरमा िमित २०६४।२।१७ मा काय�रत्  रहदँा सोही िमितको 
घटनालाई िलएर पुनः अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगबाट िवभागीय कारवाहीको 
लािग लेिख पठाएको देिखयो र सोही प�बाट पुनः यी �रट िनवेदकलाई िवभागीय कारवाही गन� 
लािगएको पिन देिखँदा सोही िवषयको आरोपमा �शासक�य अदालतबाट समेत एकपटक 
फैसला भई �रट िनवेदकउपरको २(दुई) तलब वृि� रो�का गन� गरकेो िवभागीय कारवाही बदर 
भएको देिखँदा अदालतको फैसला अि�तमताको िस�ा�तअनुसार िवप�ी अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगसमेतबाट यी �रट िनवेदकउपर पटकपटक एकै िमितको एकै 
घटनाको िवषय व�तुउपरमा कारवाही गन� नपाउने । 

(�करण नं.२ र ३) 
172. िनण�य नं. ९४९८ - उ��ेषण / परमादेश 

िनधा��रत समयाविधिभ� िनवेदकले माग गरकेो िबदा अ�वीकृत भएको देिखँदैन । िनवेदकल े
माग गरकेो असाधारण अ�ययन िबदा िमित २०६६।६।६ मा वन िवभागमा दता� भएपिछ सो 
िमितले ६० िदनिभ� अथा�त्  िमित २०६६।८।५ िभ�मा अिनवाय��पमा िबदा �वीकृत वा 
अ�वीकृतको काय� अि�तयार �ा� अिधकारीले अिनवाय��पमा गनु�पन� कानूनी �यव�था 
रहकेो देिखने । 

(�करण नं.२) 
िनवेदकलाई ९० िदन लगातार काया�लयमा हािजर नभएको भिन िवभागीय कारवाही गन� 
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गरकेोतफ�  हेदा� कानूनी �यव�थाबमोिजम िबदा िदने अि�तयारवाला �यि�ले आफूल ेगनु�पन� 
काय� नग�र आ�नो िज�मेवारीबाट िबमुख भई अ�य� िदशाबोध भई यी �रट िनवेदकलाई 
िवभागीय कारवाही गन� भिन कारवाहीको थालनी भएको काय� कानूनिवपरीत भई उ��ेषणको 
आदेशल ेबदर ह�ने देिखन े। 

(�करण नं.४) 
िनवेदकले माग गरकेो अ�ययन िबदा �वतः �वीकृत भएको अव�थामा िनजले आ�नो Ph.D 
(िव�ावा�रधी) तहको अ�ययन पुरा ग�र नेपाल फिक�  आएप�ात्  आ�नो दरब�दी रहकेो 
िवभागमा उपि�थत भई हािजर गराइपाउँ भिन िदएको िनवेदनप�ात्  िनजलाई हािजर गराई 
कामकाजमा लगाउनु पन� दािय�व वन तथा भू-संर�ण म��ालय र वन िवभागको रहेकामा सो 
नग�र िनवेदकलाई िविभ�न बहाना ग�र कानूनले िनिद�� गरकेो काय� नग�र हािजर नगराएको 
काय� िमलेको देिखएन । यसथ� यी �रट िनवेदकलाई आफू �वयम ् वन तथा भू-संर�ण 
म��ालयमा उपि�थत भई हािजर गराई कामकाजमा लगाइपाउँ भिन िनवेदन िदएको िमितबाट 
नै हािजर भएको मािन िनजले पाउने कानूनबमोिजमको पा�र�िमक र अ�य सुिवधासमेत 
पाउने । 

(�करण न.ं५) 
173. िनण�य नं. ९५०२ - उ��ेषण / �ितषेध 

पदअनु�प आचरण नगरकेो भ�न ेकुरा अमूत� ह�न स�दैन । पदअनु�प आचरण नगरकेो भ�न े
कुरा व�तुगत आधारबाट �मािणत भएको देिखनु पद�छ । तर िनवेदकउपरको आरोपह�लाई 
पुि� गन� आधार�माणह� के िथए, कसरी ती आरोपह� पुि� ह�न सके भ�ने कुरा पदबाट 
हटाइएको जानकारी गराइएको भ�ने प�मा उ�लेख भएको देिखँदैन भने िवप�ीह�को 
िलिखत जवाफबाट पिन सो कुरा पुि� ह�न नआउने । 

(�करण न.ं७) 
कुनै पिन सं�थाको उ�े�य वा ल�य ए�लो �यि�को सि�यताबाट मा� स�भव छैन । सं�थाको 
सबै अवयवह�को सहयोग, सम�वय र सामूिहक �यासबाट मा� सं�थाले आ�नो ल�य सा�य 
गन� स�छ । उपकुलपित िवप�ी �ित�ानको �मुख पदािधकारी हो तापिन िनजको ए�लो 
�यासबाट मा� �ित�ानल ेल�य �ा� गन� स�ने भ�ने मा�न नसिकने । 

(�करण न.ं८) 
�ित�ानलाई सुचा� रा�ने �ित�ानका कम�चारी, िश�क तथा िचिक�सक एवम ् �ित�ानको 
सव��च िनकाय मािनएको सभाको कत��य िज�मेवारीलाई अनदेखा ग�र �ित�ानको स�पूण� 
िज�मेवारी उपकुलपितको मा� हो भ�न े अथ� ग�र �ित�ानका कम�चारी, िश�क तथा 
िचिक�सक र िव�ाथ�ह�ले �वयम ् उपकुलपितको राजीनामा माग ग�र वाता� इ�कार ग�र 
चलाएको अ�दोलनलाई समाधान गन� नसकेको भ�ने िफतलो आधारमा िनवेिदका 
उपकुलपितको काय� �मताको अभाव वा उपकुलपितल े सं�था�ित नकारा�मक भूिमका 
िनभाएको भ�ने िवप�ीह�को भनाइिसत सहमत ह�न सिकने आधार नदेिखन े। 

(�करण नं.९) 
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कुनै ��ताव पा�रत ह�नु र नह�नलुे पदीय आचरणको मापन ह�न स�दैन । यी िनवेिदकाले 
��ताव राखेकामा काय�कारी प�रषद् बाट ती ��ताव पा�रत नभएको भ�ने आधारमा िनजको 
पदअनु�पको आचरण नभएको भिन देखाउन खो�नुले िनजउपर छानिबन सिमितको माग 
रािख कुलपितसम� िनवेदन िदने �ित�ान सभाका सद�यह�मा िनवेदक उपकुलपित�ितको 
पूवा��ह र �वृ� भावना देिखन आउने । 
कानूनल े तोकेको कुनै काय� िनवेिदकाबाट ह�न नसकेको हो र कानूनिवपरीतको कुन काय� 
गरकेो हो भ�ने पिन �प� देिखनु पछ� । उपकुलपित ज�तो �यि� िनयु� ह�दँाका अव�थामा 
यो�य ह�ने र िनयु� भएको केही िदनमा नै अयो�य भएको भ�ने व�तुिन� �माणबाट समिथ�त 
ह�न स�नु पन� । 
कुनै पिन सं�थामा कुनै पदािधकारी पदमा बहाल ह�नासाथ उसको काय� �गित एकाएक देिखने 
होइन । �यसको  लािग कम�चारीलगायत सं�थामा आब� सब�को सहयोग, अनुकूल वातावरण 
र पया�� काय� समयको आव�यक ह�ने । 
िनवेदक उपकुलपितको पदमा बहाल भै काम गन� पया�� समय नपाउँदै र िनजले गरकेो काय� 
�गित देिखन नपाउँदै कत��य पालन नगरकेो, पद अनुकूलको आचरण नगरकेो साथै 
इमा�दारीपूव�क कत��यपालन नगरकेो भिन आरोप लगाई छानिबन सिमितसमेत गठन गन� माग 
गन� सभाका सद�यको काय� नै शङ्का�पद र िनयोिजत देिखने । 
सभाका सद�यले छानिबन सिमितको माग ग�र िनवेदन िदएमा कुलपितले छानिबन सिमित 
गठन गनु�पन� बा�या�मक �यव�था �ित�ान ऐनको दफा २६(१) को हो तथािप �य�तो सिमित 
गठन गनु�पन� कारण र औिच�यको िवचार नै नग�र सिमित गठन गन� कुलपित बा�य छ भिन 
अथ� ग�र कानूनको कठोर �या�या गन� िम�दैन । कुनै पिन काय� गन� अि�तयारी रा�ने पदीय 
िज�मेवारी पाएको �यि�ले �यसको औिच�य र आव�यकताको िव�ेषण र मू�याङ्कन गन� 
अ�तरिनिहत अिधकार अि�तयारवालामा रह�छ । साथै कुलपितबाट �य�तो काय� कुन 
कानूनको �ितकूल हो भ�ने पिन ह�ेरएको देिखनु पछ� । कसैउपर अिभयोग लगाउन �यसलाई 
पुि� गन� काय� पिन कानूनस�मत नै ह�नु पछ� । तसथ� यी िनवेदकलाई पदबाट हटाउनको लािग 
छानिबन सिमित गठन गनु�पूव� पया�� आधार र कारण खोिल छानिबन सिमितको गठन 
गनु�पन�मा सो नग�र �य�तो सिमित गठन गन� �ित�ानका कुलपितको काय�लाई कानूनसङ्गत 
मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं१०) 
िनवेिदकाले सिमितसम� उपि�थत भै िदएको अिभ�यि�ले �ित�ानमा यी िनवेिदकालाई काम 
गन� कसरी अवरोध िसज�ना ग�रएको रहछे भ�ने देिख�छ न िक िनजको काय� अस�मताको 
�वीकारोि� । यी िनवेिदकाल े आफूल े काय� गन� नस�नुको कारण देखाउनुलाई िनजको 
अस�मता हो भ�ने पया�� आधार मा�न नसिकन े। 

(�करण न.ं११) 
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174. िनण�य नं. ९५११ - उ��ेषण / परमादेश 
िनवेिदकाले उ�लेख गरबेमोिजम िनजको स�वालाई अनिधकार भ�न िम�दैन । कम�चारी 
�शासनको त�लो तह मािथ�लो तहको िनय��णमा रह�छ । यसमा त�लो तह िज�ला 
�वा��य काया�लय मािथ�लो तह �े�ीय �वा��य िनद�शनालयअ�तग�त रहने तह हो । त�लो 
तहले पाएको अिधकारको रा�ो �योग भयो भएन लगायतको कामकुराको अनुगमन गरी त�लो 
तहको कमी कमजोरी सुधान� दािय�व मािथ�लो तहमा रहकेो ह��छ । �यसो नगदा� सुशासन र 
कानूनको शासन बहाल ह�न स�दैन । यो मािथ�लो तहको िज�मेवारीिभ� पन� कुरा हो । अतः 
िज�ला �वा��य काया�लयको मातहतका कम�चारीलाई स�वा गन� अिधकार मािथ�लो तहले 
�योग गन� पाउँदैन भनी हठात् भ�न िम�दैन । स�वाको िववाद मु�ा मािमलाको फैसलाको 
िवषय नभएको र यसको �कृित पिन अ�थायी भएकोले यसमा मु�ाको फैसलासरहको 
अिधकार�े�को प�रक�पना गन� िम�दैन र सो गनु� उिचत पिन ह�दैँन । य�तो कुराको समाधान 
अदालतको फैसलाबाट ह�नु सामािजक �याय, सुशासन, जवाफदेिहता, कानूनको शासनको 
�व��न आिद िहसाबबाट उपयु� नह�ने । 

(�करण न.ं१०) 
संिवधानले �रट उपचारको �यव�था गरकेो भएपिन यो उपचार सम�यायको उपचार हो । 
यसमा अदालतको िववेकलाई �श�त ठाउँ रह�छ । िनवेिदकाको सेवा यथावत् छ । तलब 
सुिवधामा कुनै कटौती छैन । कामको अविध बढेको छैन । ७ माइल टाढा उही िज�लािभ� 
स�वा भएको छ । िनवेिदका सधै ँअपायक ठाउँमा स�वा भएक� अव�था पिन छैन । िनवेिदका 
भेदभावको िशकार ह�नु भएक� छैन । स�वाबाट केही असुिवधा भए होला तर हक हनन् भएको 
छैन । असुिवधाको कारणले स�वा बदर नह�ने । 

(�करण न.ं१३) 
�रटको िवशेषता भनेको यो सामा�य कानूनी �ुिटमा जारी ह�दैँन । य�तो �ुिटलाई harmless 
or small or negligible error भिन�छ । �रट आदेश जारी गदा� ससाना कानूनी �ुिटभ�दा 
पिन अ�यायको ग�भीरताको िवचार गनु� पन� ह��छ । ��तुत स�वा िव�� अ�त�रम आदेश 
जारी नभएको, स�वा भएको पिन ७ मिहना �यतीत भैसकेको, स�वाको �कृित अ�थायी 
भएको समेतको सम� प�रि�थितको मू�याङ्कनबाट िववािदत स�वाबाट िनवेिदकालाई 
अ�याय परकेो भ�न निम�न े। 

(�करण न.ं१४) 
175. िनण�य नं. ९५१३ - उ��षेण 

ज�मिमित खो�ने महल नराखी वष�मा� खो�नु पन� ठाउँमा िनवेदक १७ वष� ९ मिहना पुगेको 
मािनसले १८ वष� ल�ेनु �वभािवक नै ह��छ । �यसैले िसटरोल फाराममा उमेर वष� ल�ेन ुपन� 
खाली ठाउँमा िनवेदक १७ वष� ९ मिहना पुगेको मािनसले १८ वष� लेखेकोबाट उसको 
ज�मिमित नै अक� हो भनी ज�रत नै नपरकेो कानून समाई ज�मिमितको अनुमान गनु� कानून 
र �यायसङ्गत नह�ने । 

(�करण नं.४) 
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कसैको ज�मिमित यिकन ह�न नसकेको अव�थामा कानूनको सहाराबाट ज�मिमित यिकन 
ग�रनु उिचत ह��छ । तर,  ज�मिमित �प��पबाट देिखएको अव�थामा तक�  िवतक�  गरी तक� को 
आधारमा िवषय व�तुलाई अ�म�याई कानूनको �योग गलत ढङ्गबाट ग�रनु ह��न । काननूल े
अि�झएको सम�या सु�झाउने हो यसले झन तक� को आधार िदई बटान� होइन । तक�  जहाँ पिन 
गन� सिक�छ । सु�दा रा�ो पिन ला�ला । तर, तक�  गन� सिक�छ भ�दैमा सबै तक�  अनुकरणीय 
ह�दैँनन् । जुन तक�  िववेक पूण� र �यायको निजक ह��छ �यही ँतक�  सही र सव��वीकाय� ह��छ । 
िनवेदकले िसटरोल फाराम भनु�पूव� लोक सेवा आयोगमा िनवेदन िदँदा उ�लेख गरकेो 
ज�मिमित िसटरोल फाराम र नाग�रकताको �माणप�मा उि�लिखत �मश: १८ र १७ वष� 
लागी सक� आधाभ�दा बढी समय �यितत भइसकेको ह�दँाह�दैँ िनजको ज�मिमित यिकन गन� 
अ� तक�  र िवतक�  गनु� उिचत देिखन नआउने । 

(�करण न.ं६) 

१२. िविवध 
176. िनण�य नं. ९३२६ - ब�दी��य�ीकरण 

अदालतको आदेशलाई छ�ने वा कुनै िकिसमले �भावहीन गराउने िनयतल ेअदालतलाई झुठो 
जवाफ िदने काय� अनुिचत र पदीय कत��य र दािय�वबािहरको कुरा भएको र य�तो झु�ा र 
अस�य जवाफ िदने अिधकारीलाई अदालतल े अदालतको अवहलेनामा सजाय गन� वा 
िवभागीय कारवाहीको लािग स�बि�धत सरकारी काया�लयलाई लेखी उपयु� आदेश िदन 
स�ने कानूनी �यव�था सव��च अदालत िनयमावली, २०४९ को िनयम ३९ मा रहकेो ह�दँा 
प�ाउ परकेो िमित, कारण र अव�थालाई लुकाई बद् िनयतसाथ अस�य �यहोरा लेखी िलिखत 
जवाफ पठाउने काय�समेत बद् िनयतपूण� ह�ने भएकाले अब आय�दा �य�तो ह�न निदनेतफ�  
सचेत रहन िहरासतमा रा� न े अि�तयार�ा� अिधकारीको दािय�व र कत��यसमेत ह�न    
आउने । 

(�करण न.ं ६) 
सरकारी मु�ास�ब�धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा उि�लिखत अपराधमा अनुस�धान 
अिधकारील ेअनुस�धानको लािग प�ाउ परकेा �यि�लाई थुनामा नै राखी अनुस�धान गनु�पन� 
आधार र कारण �प� उ�लेख गररे मा� अनुमित माग गनु�पन� र �य�तो अव�था �प� उ�लेख 
गरी �याद थपको अनुमित माग भएमा �य�तो अनुमित माग गदा� पेस भएका कागजातको 
उिचत र �याियक मू�याङ्कन गररे र अदालत स�तु� भएमा मा� अदालतले �याद थपको 
अनमुित िदन स�ने ह��छ । थनुामा राखी अनुस�धान गनु�पन� कुनै स�तोषजनक आधार नभए 
पिन र कुनै कानूनको उ�लङ्घन गरकेो वा आपरािधक काय� गरकेो भ�ने �थम �ि�मा नै 
नदेिखएको अव�थामा पिन थप अविध िहरासतमा रा� न अनुमित मा�न निम�ने र य�तोमा 
मु�ा हने� अिधकारीले पिन थनुामा राखी अनुस�धान गनु�पन� आव�यक अव�था िवचार नगरी 
�याद थपको अनुमित माग गरेकै कारणले थुनामा रा�न �याद थप गन� मनािसब वा 
कानूनसङ्गत नह�ने । 

(�करण न.ं ९) 
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जाहरेी दरखा�तमा िवप�ीले के क�तो आपरािधक काय� गरकेो हो भनी कुनै �यहोरा नलेखी 
नामख�डमा कुनै �यि�को नाम मा� उ�लेख ह�दैँमा �यसैका आधारमा कुनै आपरािधक काय� 
नगर े पिन वैयि�क �वत��ता हरण ह�ने गरी अदालतबाट िनजलाई थुनामा रा� न ेअनुमित 
िदँदा �यि�को वैयि�क �वत��तास�ब�धी संवैधािनक हक कुि�ठत ह�न जाने । 

(�करण नं. ११) 
कुनै पिन �यि�लाई प�ाउ गरपेिछ नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा 
२४(३) बमोिजम २४ घ�टािभ� मु�ा हने� अिधकारीसम� अिनवाय��पमा पेस गनु�पन� 
संवैधािनक र कानूनी �यव�थाको दु�पयोग गरी बद् िनयतसाथ प�ाउ नगनु� र प�ाउ 
गरकेो कारण, िमित र थुनवुाको अव�थालगायतका कुनै पिन त�य ढाँटेर बद् िनयत र 
पूवा��हपूव�क अदालतमा कुनै पिन िववरण ��तुत नगनु� नगराउनु र कुनै �यि�का िव�� 
उजुरी परेपिछ िनजल े अपराध गरकेो शङ्का गनु�पन� मनािसब आधार र कारण िव�मान 
भएको देिखएको अव�थामा मा� िनजलाई प�ाउ गरी िहरासतमा राखी अनुस�धान 
तहिककात गनु� र त�यपूण�, वा�तिवक र आपरािधक काय� भए गरकेो अव�थामा बाहके 
का�पिनक,आधारहीन र पूवा��हपूव�क नाग�रकको संिवधान�द� हकमा आघात पु�ने गरी 
प�ाउ नगनु� भनी आ�नो मातहतका �हरी काया�लयह�लाई अिवल�ब िनद�शन िदनु भनी 
िवप�ी �हरी �धान काया�लयका नाउँमा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने । 

(�करण नं. १५) 
177. िनण�य नं. ९३३६ - ब�दी��य�ीकरण 

कानूनको िनमा�ण केवल औपचा�रकताका लािग मा� नभै िनि�त उ�े�यका लािग पालना होस 
भनी ग�रएको ह��छ । कुनै िवषयका स�ब�धमा कानूनको िनमा�ण ग�रएकोमा सोस�ब�धी काम 
कारवाहीमा सो कानूनको पालना नग�रएमा सो काय�ल े वैधता �ा� गन� स�ैन । �यि�को 
वैयि�क �त��तासँग ��य� सरोकार रा�ने फौजदारी कानूनको काया��वयन गदा� झन बढी 
सचेत रही कानूनको अ�रश: पालना गनु�पन� ह��छ । उ� मा�यता सारवान्  कानूनको 
हकमा मा� नभई काय�िविध कानूनको हकमा पिन उि�कै लागू ह��छ । कुनै पिन 
�यि�का िव��मा कसुर अपराध ठहर गदा� र सजाय तो�दा कानूनल े िनधा�रण गरकेो 
�यव�थाकोअ�रशः पालना गनु� आव�यक ह��छ । जुन कुरा सरकारी मु�ास�ब�धी 
ऐन, २०४९ को दफा २७ को हकमा पिन उि�कै�पमा लागू ह�ने । 

(�करण न.ं ५) 
कानूनबमोिजम बाहके वा कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि�क 
�वत��तामा अङ्कुशलगाउन वा अपहरण गन� पाइँदैन । अिनवाय��पमा पालना गनु�पन� 
�ि�याको पालना नगरी वैयि�क �वत��तामािथ लगाइएको अङ्कुशले कानूनी वैधता �ा� 
गन� नस�न े। 
वैयि�क �वत��ताले कानूनले िनधा�रण गरकेो �ि�याको अनुशरण नगरी ग�रएको 
िगर�तारी, थुना वा शि�को �योगलाई मा�यता िदँदैन । �यि�को �य�तो सारभूत 
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अिधकारबाट वि�चत गदा� कानूनले तोकेको उिचत �ि�याको अिनवाय��पमा अनुशरण 
गनु�पन� ह��छ । कानूनको �ि�या पूरा नगरी कुनै पिन �यि�को �वत��ताको अपहरण भएमा 
गैरकानूनी ब�दीको िसज�ना ह�न जाने । 

(�करण न.ं ७) 
178. िनण�य नं. ९३३९ - उ��ेषण / परमादेश 

�ाकृितक �यि� र कृि�म �यि�को �कृित, हैिसयत र अव�था समान ह�न स�ैन । यही 
असमानताको कारण उ� ऐनको �यव�थाअनुसार �ाकृितक �यि�मा� परी�ामा सामेल ह�ने 
स�ने र परी�ा उ�ीण� भएमा अनुवादक नोटरी �यवसायको लािग �माणप� �ा� गन� स�ने 
ह��छ । कृि�म �यि� सं�थाको हकमा नोटरी पि�लकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ११ 
बमोिजम परी�ा उ�ीण� गनु�पन� आव�यकता नभई नोटरी पि�लक प�रषद् को �वीकृित 
आव�यक पन� भनी ऐनको दफा ३९ मा छु�ै कानूनी �यव�था ह�नुलाई संिवधान �द� 
समानताको हक �ितकूलको कानूनी �यव�था मा�न निम�ने ह��छ । तसथ� �ाकृितक �यि� र 
कानूनी �यि�बीच समान �यवहारको अपे�ा गरी समानताको हकको हनन्  भयो भ�ने दावी 
संिवधानस�मत् नह�ने । 

(�करण न.ं६) 
नोटरी पि�लक प�रषद् ले ऐन �ार�भ ह�दँाका बखत अनुवादस�ब�धी काम गरी आएको 
सं�थालाई अनुवादस�ब�धी �वीकृित �दान गन� वा नगन� अिधकार नोटरी पि�लक प�रषद् मा 
िनिहत रहकेो र �य�तो �वीकृित �दान गरकेो अव�थामा पिन नोटरी पि�लकह�को 
अनुवादस�ब�धी पेसा वा रोजगारी गन� हक कायमै रहने र �य�तो हकलाई नोटरी 
पि�लकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ ले ब�देज गरेको नदेिखने । 
नोटरी पि�लकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को �यव�थाको संवैधािनकता परी�ण 
गनु�पन� अव�था नभई िवशु� कानूनी �� देिखएको र िवधाियका िनिम�त कानूनबमोिजम कुनै 
िनकायमा िनिहत अिधकार असंवैधािनक नदेिखएको अव�थामा अदालतबाट �य�तो कानूनी 
अिधकारको वैधािनकताको परी�ण गनु�पन� औिच�य नह�ने । 

(�करण न.ं७) 
नोटरी पि�लकस�ब�धी ऐन, २०६३ मा नोटरी पि�लकह�बाट अनुवाद तथा �माणीकरण 
भएका िलखतह�मा पररा�� म��ालयबाट थप �माणीकरण गनु�पन� कानूनी �यव�था नभएको 
र उ� कानूनको अ�रशः पालना गराउन िवदेशी मुलुकह�लाई बा�य बनाउन पिन नसिकने 
अव�थामा साव�जिनक िलखत तथा कागजातह�को थप �माणीकरणमा पररा�� म��ालयको 
संल�नताको �� कानूनी नभई �शासक�य र नाग�रकह�को सुिवधाका लािग सहजीकरणको 
िवषय रहेको देिखयो । नेपालका आिधका�रक िनकायका िलखतह�लाई अ�तरा�ि��य 
समुदायमा िव�सनीय वा �मािणत बनाउन पररा�� म��ालयबाट �माणीकरणको स�दभ�मा 
ह�ने �शासिनक सहभािगता वा सहजीकरणलाई अ�यथा�पमा िलन नसिकने । 

(�करण न.ं१८) 
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कुनै एउटा आिधका�रक �यि� वा िनकायबाट �माणीकरण भइसकेको िलखत पररा�� 
म��ालयबाट पुनः �माणीकरण गनु�पन� �� हा�ो कानूनी िनकायको काय�को गुण�तर र 
िव�सिनयताको �� हो । यसका लािग हामीले आ�त�रक�पमा आ�नो �मता र 
िव�सिनयतामा अिभवृि� गनु�पन� ह��छ भने बा��पमा नेपालको कानूनी �णालीको 
काया��वयनको ि�थितबार े जानकारी गराउने �यास ग�ररहनुपन� ह��छ । नेपाली नाग�रकल े
कामको िसलिसलामा बा� मुलुकमा िविभ�न िलखतह� पेस गदा� �यसको आिधका�रकताको 
�� उठी भो�नु परकेो सम�याह�को समाधान गन� रा�यले नै आव�यक �यव�था गनु�पद�छ । 
िनवेदक प�ले नोटरी पि�लकले अनुवाद गरकेो िलखतमा पिन यिद कुनै िम�रा��को कानूनी 
�यव�था तथा �चलनमा पररा�� म��ालयको समेत �माणीकरण ह�नुपन� अव�था भएमा 
पररा�� म��ालयबाट �माणीकरण ग�रिदनु भ�ने आदेश जारीको माग गर े तापिन पररा�� 
म��ालयबाट थप �माणीकरण गन� कर लगाउने गरी सत� थप गन� नोटरी पि�लक ऐन वा अ�य 
ऐनले कर गरकेो वा अिनवाय� गरकेो नदेिखएकाले ऐनको कानूनी �यव�थािवपरीत अदालतको 
आदेशबाट थप सत�ह� तोक� अिनवाय��पमा पालन गन� वा बिह�कृत गन� गरी ह�त�ेप गन� 
निम�न े। 

(�करण न.ं१९) 
रा��ह�बीचको अ�तरस�ब�ध र स�बि�धत रा��को कानूनी �यव�थाको कारणल े नोटरी 
पि�लकल े िलखत �माणीकरण गरकेो अव�थामा पिन �यसको आिधका�रकताको पुि� गन� 
सहजीकरण गन� �योजनका लािग पररा�� म��ालयले आव�यक पहल र स�ब�ध गनु�पन� कुरा 
अपेि�त रहकेो छ । य�तो अव�थामा आव�यकतानुसार सहयोग गन� काय� अपेि�त भए पिन 
बा�या�मक�पमा पुनः �माणीकरणको सत� थप गन� गरी अदालतको आदेशबाट कर लगाउन 
निम�ने । 

(�करण न.ं२०) 
179. िनण�य नं. ९३५० - उ��ेषण / परमादेश 

कोही कसैलाई कानूनको िवपरीत आफूले ग�ररहकेो काम काय�वाहीलाई असर पान� गरी 
आिथ�क दािय�व थुपारकेा र �यसबाट िनवेदकलाई �ती पु�न गएमा सरकार र आ�नाबीचको 
कारोवारबाट करारीय दािय�वको अव�था िसज�ना भएको ख�डमा �य�को उिचत उपचार 
मा�ने छु�ै �यव�था ह�न स�छ तर �रट �े�बाट आिथ�क दािय�वको िवषयमा िववेचना गरी 
सुिवधा िदने वा निदने गरी आदेश गन� िम�ने नह�ने । 

(�करण न.ं६) 
180. िनण�य नं. ९३६३ - उ��ेषण / परमादेश 

सडक सीमािभ� जुनसुकै �कारले जो कसैले िनमा�ण गरकेो वा भोग गरकेो कारणबाट �य�तो 
ज�गामा कसैको कानूनी हक िसज�ना ह�न नस�न े। 

(�करण नं.३) 
सडक िवभागबाट स�बि�धत िनकायह�मा प�ाचारसमेत भइसकेको अव�थामा सो 
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मापद�डको �ितकूल ह�ने गरी घर पखा�ल िनमा�ण गन� पाइँदैन । स�बि�धत िनकायबाट न�सा 
पास नै भएको भए पिन सडक सीमा िमची बनाइएको �थायी अ�थायी टहरा बनाउने �य�तो 
गैरकानूनी काय�ले कानूनी हक �वतः �थािपत भएको मा�न निम�ने ह�ँदा सरकारले �य�तो 
गैरकानूनी संरचना कुनै पिन समयमा हटाउन स�न े नै ह�दँा कानूनबमोिजम मुआ�जा पाउनु 
पन� भ�न नह�ने । 

(�करण नं.४) 
181. िनण�य नं. ९३६७ - परमादेश 

रा�यको िनकायसँग स�बि�धत अिधकारीह�को कत��य नाग�रकको िजउ �यानको संर�ण 
गनु�पन� ह�न आउँछ, तसथ� जो र�क उही भ�क िकमाथ� ब�न स�दैन । कुनै �यि� िकन 
मा�रयो �यसको अनुस�धान गन� तथा खोजिवन गन� दािय�व रा�यको हो र िबना कारण 
िनह�था मािनसको ह�या ह��छ भने �यसलाई प�ा लगाई, द�ड िदने कत��य पिन रा�यको 
ह��छ । जुन �यि� मा�र�छ �य�तो मृतकका �वजनको वैध अपे�ा भनेको दोषीलाई 
कानूनबमोिजम कारवाही भई सजाय भोगेको हने� रह�छ । �यो अपे�ाको प�रपूित� गन� दािय�व 
पिन रा�य र �यसिभ�को �हरी, सरकारी विकल ज�ता अङ्गबाट ह�नुपन� । 

(�करण न.ं६) 
हरके कसुरको अनुस�धान गरी कानूनबमोिजम �याय िदने िदलाउन े रा�यको आधारभूत 
कानूनी दािय�वसमेत हो । कसुरको काय� ह�ने तर अनुस�धान नै नगन� वा गरपेिन  असफल 
अनुस�धान गन� वा नितजामा पु� याउन नस�ने भनेको कानूनी रा�यका असफलताका �ोतक 
उदाहरणह� ह�न ्। सफल अनुस�धान गरी �व�छ र वैध अनुस�धान गनु� र �यायको अि�तम 
िव�दुमा पु� याउनु, कानून काया��वयन िनकायका आधारभूत उ�रदािय�वका कुराह� ह�न् । 
तोिकएको अनुस�धान अिधकारी वा अिभयोजनकता�ले आ�नो कत��य पूरा नगरी �याय 
परािजत ह��छ वा पीिडतले उपचार नपाएको अनुभूित गरकेो ह��छ भने �यसमा पीिडतकै 
उ�रदािय�वमा िनजी अनुस�धान वा अिभयोजनको वैकि�पक माग�समेत �स�त गनु�पन� । 

(�करण नं.९) 
अपराध अनुस�धानमा सरकारी विकलको िनद�शनबाट अनुस�धानको �ममा अनुस�धान 
अिधकृतसम� आइपरकेा कानूनी तथा �ि�यागत बाधा अड्चनलाई फुकाई अनुस�धानलाई 
िविध र �ि�याअनुसार स�प�न गराई अपराधीलाई कानूनबमोिजम द�ड र पीिडतलाई �याय 
िदलाउने र कानूनी शासनको िस�ा�तलाई �यावहा�रक�पमा काया��वयमा �याउने नै 
िवधाियक� मनसाय देिखने । 

(�करण न.ं१२) 
कानूनल े बा�या�मक�पमा कत��य नतोकेको अव�था भए तापिन िज�मेवार पदािधकारीले 
उ� कानूनी �यव�थालाई िनि��यताको �पमा िलन िम�न ेह�दैँन �य�तो अव�थामा यसरी 
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िनि��य�पमा रहकेा कानूनी �ावधानलाई सि�य बनाउनु सरकारी विकलको कत��य नै ह�न 
आउने ।  

(�करण न.ं१३) 
कानूनी �यव�थामा बा�या�मक�पमा कत��य नतोकेको अव�था भए पिन िज�मेवार 
पदािधकारीले उ� कानूनी �ावधानलाई िनि��यताको �पमा िलन िम�ने ह�दैँन । सरकारी 
विकलले अनुस�धानलाई बिलयो, भरपद� र िव�ािसलो बनाउन स�बि�धत �हरी 
कम�चारीलाई आव�यक िनद�शन िदनस�ने अिधकार कानूनल ेिदएको कुरालाई िबस�न नह�ने । 

(�करण न.ं१४) 
सफल, �व�छ  र वैध अनुस�धान गनु� र �यायको अि�तम िव�दुमा पु� याउनु कानून काया��वयन 
गन� िनकायका आधारभूत दािय�वह� ह�ने ।  

(�करण नं.१५) 
परमादेश कुनै पिन संवैधािनक वा कानूनी िनकाय वा अिधकारीले संिवधान र कानून�ारा 
तोिकएको साव�जिनक कत��य पूरा गन� इ�कार गरमेा �य�तो कत��य पूरा गराउन जारी ग�रने 
आदेश हो । रा�यका कुनै पिन िनकाय वा अिधकारीको काय� वा अकाय�बाट (Commission 
or Omission) कुनै पिन �यि�को �याय �ा� गन� माग� अव�� ह��छ भने अिधकारको 
संर�कको हैिसयतले �य�तो अव�� माग� �श�त गनु� अदालतको दािय�व ह�ने ।  

(�करण न.ं१६) 
182. िनण�य नं. ९३६८ - करारबमोिजम ग�रपाउँ 

मु�ा गनु�पन� कारण परकेो भनी वादीले देखाएको िमितलाई आधार मा�नुपन� करार 
स�झौताबाट देिखएको अव�थामा वादील ेऐनका �यादिभ�ै स�बि�धत अदालतमा िफराद दता� 
गराएको देिखएकाले हद�याद नाघी दायर भएको भनी पुनरावेदक �ितवादीले िलएको 
िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने ।  

(�करण नं.४) 
करारको �मुख िवषयव�तु न� भएमा करारबमोिजम गनु�पन� काय� गन� अस�भव ह�ने ह�नाले 
उ� िवषयव�तु प�ह�को िनय��णभ�दा बािहरको कारणबाट न� भएमा करार हतास भएको 
मािन�छ र प�ह� आ-आ�नो दािय�वबाट �वत�� ह�ने । 

(�करण न.ं६)  
�ाकृितक, कानूनी कारणले, करार गन� प�ह�को काबुबािहरको प�र�थितबाट  करारको सत� 
पूरा ह�न नस�ने भएको अव�थामा Frustration को िस�ा�त लागू ह�ने ।  

(�करण न.ं१०) 
Frustration को िस�ा�तअनुसार करार पूरा गन� कानूनी प�रवत�न भई करार नै गैरकानूनी 
भएमा, करारको िवषयव�तु न� भएमा, करार गन� �यि�को मृ�यु भएको प�र�थित वा घटनुपन� 
खास घटना नघटेको अव�था भएमा मा� करारको पालना गन� प� बा�य नह�न े।  

(�करण न.ं११) 
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183. िनण�य नं. ९३६९ - ब�दी��य�ीकरण 
सामा�यतया नेपाली नाग�रकले आ�नो मौिलक हक र सा�पि�क हक जीवनको उ�राध�मा 
मा� भोग गन� नभई कितपय मौिलक हक ज�मेदेिख नै तथा बािलग भएपिछ अझ सि�य भई 
उपभोग गन� गरेको पाइने ।  

(�करण नं.४) 
फैसला काया��वयनको कुरामा िनिव�वाद शङ्कारिहत �माणको मापद�ड �हण गन� नसिकने 
ह�दँा काया��वयनकता�बाट ��तुत स�तोषजनक �माणलाई ख�डन ह�ने गरी �ित �माण 
पु� याउने भार (reverse burden of proof) िनवेदकउपर रहन े।  

(�करण न.ं७) 
184. िनण�य नं. ९३७० - �ितषेध / उ��ेषण / परमादेश 

आिथ�क ��ताव एउटा मा� खोिलने भ�दैमा �यो खोिलएको आिथ�क ��ताव नेपाल सरकारले 
�वीकार गनु� नै पछ� भ�न ेहोइन, अिपतु स�झौता ह�दँा िनजी लगानीस�ब�धी ऐन, २०६३ को 
दफा १४ ले खोिलनु पन� भनी उ�लेख गरकेा कुराह�मा सव�साधारणको िहतमा नभए 
सरकारले स�झौता गन� इ�कार गन� पिन स�छ । �ित�पधा� ह�दँा अ�ततः कोही कोही एक जना 
त ह�न पु�छ नै �ित�पधा� ह�दैँ अ�तमा एक जना र�ो भ�दैमा उसले जे ��ताव गछ� �यसलाई 
�वीकान� सरकार बा�य ह��छ भ�न निम�ने । 

(�करण नं.८) 
पूवा�धारको िनमा�ण के कसरी र कुन Model मा गन� हो भ�ने िवषय काय�पािलकाको 
�े�ािधकारिभ� पद�छ । यी काय�ह� काय�पािलकाबाट िनण�य ग�रने ह�दँा साधारणतया 
अदालतले ह�त�ेप गद�न । काय�पािलकाबाट स�चालन ह�ने यी र य�तै �कृितका अ�य 
काय�ह�बाट �यि� वा जनसाधारणह�लाई संिवधान र कानून�ारा �दान ग�रएका हक 
अिधकारह�मा �ितकूल असर पन� गएको अव�थामा �रतपूव�क िववाद अदालतमा �वेशको 
अव�थामा अदालत मुकदश�क रिहरहन पिन नस�ने ।  

(�करण न.ं१०) 
185. िनण�य नं. ९३८० - ब�दी��य�ीकरण 

िव�ालयबाट खडा भएको एउटै पि�जकामा अ�य िव�ाथ�ह�को हकमा सबै ख�डका िववरण 
भ�रनु तर �मसङ्�या ४४ मा िनवेदकको ज�मिमित र िपताको नामसमेतका िववरण नभरी 
संिद�ध�पमा खाली रहकेो अव�था ह�दँा �य�तो संिद�ध शु�क पि�जकालाई आिधका�रक र 
�माण यो�य मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं७) 
सनाखत कागजको �यहोरा तथा सो सनाखत कागजमा गरकेो सिहछापउपर िनवेदकले कुनै 
चुनौती नगरी बसेबाट जबरज�ती वा दबाबमा सिहछाप गर ेगराएको नभई िनवेदकले आ�नो 
�वे�छापूव�क नै सिहछाप गरी उ� सनाखत कागजलाई �वीकार गरकेो देिखँदा िनजल े
�वे�छापूव�क गरकेो कागज िनजको िव�� �माणमा ला�ने ।  

(�करण न.ं११) 
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कैदको सजाय ठहर भएको �यि�ले नाम ढाँटी अक�  नाम, थर र वतन देखाई नाग�रकताको 
�माणप� िलएकै आधारमा सजायबाट उ�मुि� नपाउन ेतथा िनद�ष �यि�ले सजाय भो�नु 
नपन� अव�थाको सुिनि�तताको लािग �यि�को यिकन गन� फैसला काया��वयनका स�दभ�मा 
सनाखतलगायतका आव�यक कागज तयार पान� काय� अ�यथा नभई अ�याव�यक ह�ने ।  
�हरी काया�लयल ेआ�नो दािय�व पालनाका स�दभ�मा �य�ता लगतवाला �यि�लाई प�ाउ 
गदा� पिहचानका स�ब�धमा कुनै ि�िवधा भएमा �यि� यिकन गन� सो �यि�लाई िचने जानेका 
पीिडतलगायतका मािनसबाट सनाखत गराउन स�ने ह�दँा फैसला काया��वयनको �ममा 
वा�तिवक लगतवाला �यि�को पिहचानको लािग �हरी काया�लयले पीिडत तथा कसुरदारका 
सहपाठीह�बाट सनाखत गराएको काय�लाई फैसला भइसकेको मु�ामा �हरीले कानून 
�ितकूल थप अनुस�धान गरकेो भनी अथ� गन� निम�ने । 

(�करण न.ं१४) 
186. िनण�य नं. ९३८४ - करारीय दािय�वबाट मु� गरी �ितपूित� िदलाई पाउँ 

करारनामाले प�ह�को बीचमा दािय�वसमेत िसज�ना गद�छ, जुन दािय�व प�ह�ल े
अिनवाय��पमा पालना गनु�पन� ह��छ । करारनामाको सत� पालना नगरकेो कारणले कुनै 
प�लाई �ित पु�न गएमा सोको पूित� गन� दािय�व सो सत� उ�लङ्घन गन� प�को ह��छ । 
सामा�यतः करारको सत� उ�लङ्घन गन� प�ले दािय�व वा �ितपूित� नगरसे�म उपचारको 
बहानामा अदालतमा �वेश गन� पाउने अव�था नह�ने । 

(�करण न.ं ७) 
187. िनण�य नं. ९३८९ - उ��ेषण 

नेपालले स��भुतालगायतका कुनै पिन कुरा अिघ साररे ऋण ितन� दािय�वबाट पि�छन 
नस�ने, स�झौतामा भारतको कानून लागू ह�ने आिद कुरा रहकेो यसबाट स�झौतामा अनुिचत 
दबाब आिद परकेाले समानह�का बीचमा स�झौता भएको होइन भ�ने लागे पिन यो ऋण 
स�झौता भएकाले ऋण असुलीको लािग य�ता सत�ह� रा�नु अ�वाभािवक ह�दैँन । िव�मान 
ब�द, हडताल, �दश�न, असुर�ा, मौलाउँदो ��ाचार आिद कारणबाट नेपालमा कुनै पिन 
िनमा�ण काय� समयमा पूरा ह�न नसकेको कारणबाट देशमा खासै िवदेशी लगानी ह�न नसकेको 
कुरा यथाथ� हो । यस आयोजनामा पिन ती िवकृितह�ले बाधा पु� याउलान् र आयोजना 
�भािवत होला भ�ने पूवा�नुमान गरी ऋणको सुर�ाको लािग यो सत� रहकेोलाई अघ�लो मा�न 
निम�न े। 
दातृ िनकायले आयोजना रा�री स�प�न भै नेपाली जनता लाभाि�वत ह�न् भ�ने चाहना राखी 
परामश� सेवाका स�ब�धमा राखेको सत�मा दातृ िनकायको दुराशय वा बदिनयत नदेिखएस�म 
र �यसबाट रा��लाई अिहत ह�ने नदेिखएस�म �य�तो आयोजनास�ब�धी कामकारवाही बदर 
गन� निम�ने । 

(�करण नं.४) 
आयोजना नै र� गरी अ�धकारमा ब�नुभ�दा नेपालको िव�ुत् सम�याको समाधानको लािग 
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नेपाल सरकारले दातृ रा��को आम �चलनको सामा�य सत� �वीकार गरी गरकेो स�झौतालाई 
नीितको िहसाबल ेपिन अ�यथा भ�न िम�दैन । यसको परामश�मा नेपाली क�पनीह�ले भाग 
िलन नपाउने कारणबाटै आयोजना गलत ह�न स�ैन । आयोजना स�प�न भएपिछ िव�ुत् 
बाँडफाँड िब�� र दर िनधा�रणमा नेपालको स��भुता सङ्कुिचत ह�ने वा नेपालको अिहत ह�ने 
यो य�तो कुरा रहकेो वा नेपालीले काम गन� नपाउने वा �यसको अ�य आपूित�, मम�त स�भार 
आिद �यापा�रक कामकारोबारबाट िनवेदकसमेतका नेपालीह� वि�चत ह�ने वा अ�य 
िकिसमले रा��िहतिवपरीत भएको कुनै कुरा उ�लेख गन� सकेको देिखँदैन । आिथ�क 
उदारीकरणको मा�यमबाट वैदेिशक लगानी िभ�याउने कुरा िस�ा�ततः �वीकृत कुरा नै ह�न 
आउने ।  
िवदेशी पँुजी आकिष�त गन�को लािग िविभ�न कर छुटदेिख मुनाफाको रा�ो �ितशत िवदेशी 
मु�ामा लान सिकने ज�ता सुिवधा िदने कुरा आम �चलन भैसकेको छ । िव� �यापार 
सङ्गठनको सद�यता िलइसकेको नेपालले �यस�ितको �ितब�ता पूरा गन� पछ� । जित 
नपेाल आ�मिनभ�र ह��छ उित �वदेशी पँुजीको िवकास ह��छ र उि� राि��यता बिलयो ह��छ । 
रा��को पछौटेपनमा राि��यता िवकिसत ह�न स�दैन । भोका नाङ्गा र िवप�नह� सँधै 
पराधीन रह�छन् । नेपालको आ�नै �ोत साधनले न�याउने तर दाताले �दान गरकेो 
सहायताअनुसार आयोजना स�प�न गन� कुरामा स�म सीिमत रहकेो ��तुत आयोजनाबाट 
रा��िहत संव��न नै ह�ने देिख�छ । ऋणको रा�ो सहयोग होस् भ�न ेदातृ देशको चाहनालाई 
अ�यथा भ�नै निम�ने ।  

(�करण न.ं५) 
कानूनअनुसार ह�ने कामबाट संिवधान �द� हक कुि�ठत ह�न स�ैन । नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको धारा ३४ र ३५ मा �वदेशी �म, पँुजी, िव�ान तथा �िविधको अिधकतम उपयोग 
ग�रने नीित रा�यल े िलनेछ भनी उ�लेख भएको कुरा यसमा ला�न स�ैन िकनभने ती 
धाराह� िनरपे��पमा िनमा�ण भएका धारा होइनन् र ती धाराह�ले य�ता कुराको हरेक 
पहलूलाई िवचार गरी अिधकतम लाभको उपयोिगतावादी र �यवहारवादी utilitarianism / 
pragmatism िस�ा�तलाई ितर�कार गरकेो देिखँदैन । �यसमा अिधकतम उपयोग भनी 
रहकेो श�दावली �सङ्ग, प�रणाम, �ितफलसमेतमा आि�त छन ् । ती धाराका िनमा�ताको 
आशय सङ्क�ण� राि��यताको आड िलने र नेपालको िवकास नगन� भ�ने ह�न नस�ने ।  

(�करण न.ं६) 
स�झौता यो य�तो कुि�सत �वाथ�पूित�का लािग भएको हो साव�जिनक िहतका लािग भएको 
होइन भ�न े कुरालाई िनवेदकल े �रट �योजनको लािग �मािणत गरकेो देिखँदैन । यो िवषय 
�मािणत नगर ेनभएस�म ��तुत �रट जारी ह�न स�न ेनदेिखने । 

(�करण नं.९) 
आयोजनाको काम �थिगत गनु� भनेको ि�देशीय स�झौता भङ्ग गनु� ह��छ । य�तो स�झौता 
भङ्गको िवषय अ�तरा�ि��य कानून भङ्गको िवषय ब�न पु�छ । �यस अव�थामा िव�ुत् 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

209 

अभावबाट उ�प�न िवकराल सम�याका अित�र� नेपालको गु�ने �ित�ा र मािथबाट �यहोनु� 
पन� आिथ�क �ितपूित�लगायतका प�रि�थितसँग कसरी जु�ने बडो ग�भीर �� छ । िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी भएमा न देशले िव�ुत् सङ्कटबाट राहत पाउन स�छ न 
नेपालको अ�तरा�ि��य �ित�ा जोिगन स�छ थपमा आिथ�क �ययभार र पिछ यो काम गराउँदा 
महङ्गी बढ्ने कुरा त छँदैछ । Good faith को आधारमा भएको स�झौता दुवै प�का लािग 
ब�धनकारी रहकेो र �यसको अ�रशः पालना गनु�पन� (agreement must be honored) 
अ�तरा�ि��य मा�यतासमेत रही आएको पाइने । 

(�करण न.ं१०) 
188. िनण�य नं. ९३८९ - उ��षेण 

नेपालले स��भुतालगायतका कुनै पिन कुरा अिघ साररे ऋण ितन� दािय�वबाट पि�छन 
नस�ने, स�झौतामा भारतको कानून लागू ह�ने आिद कुरा रहकेो यसबाट स�झौतामा अनुिचत 
दबाब आिद परकेाले समानह�का बीचमा स�झौता भएको होइन भ�ने लागे पिन यो ऋण 
स�झौता भएकाले ऋण असुलीको लािग य�ता सत�ह� रा�नु अ�वाभािवक ह�दैँन । िव�मान 
ब�द, हडताल, �दश�न, असुर�ा, मौलाउँदो ��ाचार आिद कारणबाट नेपालमा कुनै पिन 
िनमा�ण काय� समयमा पूरा ह�न नसकेको कारणबाट देशमा खासै िवदेशी लगानी ह�न नसकेको 
कुरा यथाथ� हो । यस आयोजनामा पिन ती िवकृितह�ले बाधा पु� याउलान् र आयोजना 
�भािवत होला भ�ने पूवा�नुमान गरी ऋणको सुर�ाको लािग यो सत� रहकेोलाई अघ�लो मा�न 
निम�न े। 
दातृ िनकायले आयोजना रा�री स�प�न भै नेपाली जनता लाभाि�वत ह�न् भ�ने चाहना राखी 
परामश� सेवाका स�ब�धमा राखेको सत�मा दातृ िनकायको दुराशय वा बदिनयत नदेिखएस�म 
र �यसबाट रा��लाई अिहत ह�ने नदेिखएस�म �य�तो आयोजनास�ब�धी कामकारवाही बदर 
गन� निम�ने । 

(�करण नं.४) 
आयोजना नै र� गरी अ�धकारमा ब�नुभ�दा नेपालको िव�ुत् सम�याको समाधानको लािग 
नेपाल सरकारले दातृ रा��को आम �चलनको सामा�य सत� �वीकार गरी गरकेो स�झौतालाई 
नीितको िहसाबले पिन अ�यथा भ�न िम�दैन । यसको परामश�मा नेपाली क�पनीह�ल ेभाग 
िलन नपाउने कारणबाटै आयोजना गलत ह�न स�ैन । आयोजना स�प�न भएपिछ िव�ुत् 
बाँडफाँड िब�� र दर िनधा�रणमा नेपालको स��भुता सङ्कुिचत ह�ने वा नेपालको अिहत ह�ने 
यो य�तो कुरा रहकेो वा नेपालीले काम गन� नपाउने वा �यसको अ�य आपूित�, मम�त स�भार 
आिद �यापा�रक कामकारोबारबाट िनवेदकसमेतका नेपालीह� वि�चत ह�ने वा अ�य 
िकिसमले रा��िहतिवपरीत भएको कुनै कुरा उ�लेख गन� सकेको देिखँदैन । आिथ�क 
उदारीकरणको मा�यमबाट वैदेिशक लगानी िभ�याउने कुरा िस�ा�ततः �वीकृत कुरा नै ह�न 
आउने ।  
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िवदेशी पँुजी आकिष�त गन�को लािग िविभ�न कर छुटदेिख मुनाफाको रा�ो �ितशत िवदेशी 
म�ुामा लान सिकने ज�ता सुिवधा िदने कुरा आम �चलन भैसकेको छ । िव� �यापार 
सङ्गठनको सद�यता िलइसकेको नेपालले �यस�ितको �ितब�ता पूरा गन� पछ� । जित 
नेपाल आ�मिनभ�र ह��छ उित �वदेशी पँुजीको िवकास ह��छ र उि� राि��यता बिलयो ह��छ । 
रा��को पछौटेपनमा राि��यता िवकिसत ह�न स�दैन । भोका नाङ्गा र िवप�नह� सँधै 
पराधीन रह�छन् । नेपालको आ�नै �ोत साधनले न�याउने तर दाताले �दान गरकेो 
सहायताअनुसार आयोजना स�प�न गन� कुरामा स�म सीिमत रहकेो ��तुत आयोजनाबाट 
रा��िहत संव��न नै ह�ने देिख�छ । ऋणको रा�ो सहयोग होस् भ�न ेदातृ देशको चाहनालाई 
अ�यथा भ�नै निम�ने ।  

(�करण न.ं५) 
कानूनअनुसार ह�ने कामबाट संिवधान �द� हक कुि�ठत ह�न स�ैन । नेपालको अ�त�रम 
संिवधानको धारा ३४ र ३५ मा �वदेशी �म, पँुजी, िव�ान तथा �िविधको अिधकतम उपयोग 
ग�रने नीित रा�यल े िलनेछ भनी उ�लेख भएको कुरा यसमा ला�न स�ैन िकनभने ती 
धाराह� िनरपे��पमा िनमा�ण भएका धारा होइनन् र ती धाराह�ले य�ता कुराको हरेक 
पहलूलाई िवचार गरी अिधकतम लाभको उपयोिगतावादी र �यवहारवादी utilitarianism / 
pragmatism िस�ा�तलाई ितर�कार गरकेो देिखँदैन । �यसमा अिधकतम उपयोग भनी 
रहकेो श�दावली �सङ्ग, प�रणाम, �ितफलसमेतमा आि�त छन ् । ती धाराका िनमा�ताको 
आशय सङ्क�ण� राि��यताको आड िलने र नेपालको िवकास नगन� भ�ने ह�न नस�ने ।  

(�करण न.ं६) 
स�झौता यो य�तो कुि�सत �वाथ�पूित�का लािग भएको हो साव�जिनक िहतका लािग भएको 
होइन भ�ने कुरालाई िनवेदकले �रट �योजनको लािग �मािणत गरकेो देिखँदैन । यो िवषय 
�मािणत नगर ेनभएस�म ��तुत �रट जारी ह�न स�ने नदेिखन े। 

(�करण नं.९) 
आयोजनाको काम �थिगत गनु� भनेको ि�देशीय स�झौता भङ्ग गनु� ह��छ । य�तो स�झौता 
भङ्गको िवषय अ�तरा�ि��य कानून भङ्गको िवषय ब�न पु�छ । �यस अव�थामा िव�ुत् 
अभावबाट उ�प�न िवकराल सम�याका अित�र� नेपालको गु�ने �ित�ा र मािथबाट �यहोनु� 
पन� आिथ�क �ितपूित�लगायतका प�रि�थितसँग कसरी जु�ने बडो ग�भीर �� छ । िनवेदकको 
मागबमोिजमको आदेश जारी भएमा न देशले िव�ुत् सङ्कटबाट राहत पाउन स�छ न 
नेपालको अ�तरा�ि��य �ित�ा जोिगन स�छ थपमा आिथ�क �ययभार र पिछ यो काम गराउँदा 
महङ्गी बढ्ने कुरा त छँदैछ । Good faith को आधारमा भएको स�झौता दुवै प�का लािग 
ब�धनकारी रहकेो र �यसको अ�रशः पालना गनु�पन� (agreement must be honored) 
अ�तरा�ि��य मा�यतासमेत रही आएको पाइने । 

(�करण नं.१०) 
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189. िनण�य नं. ९४१३ - उ��ेषण / परमादेश 
कानून�ारा गिठत िनकायको अ�य� वा सद�यको िनयुि� कानून�ारा नै तोिकएको तरीका 
एवम ् समयाविधको लािग ह�ने र यसको स�चालन, �यव�थापन र अ�य काय� �णाली 
कानून�ारा नै �यवि�थत र िनयिमत ह�ने कुरामा िववाद ह�न नस�ने । 
रा�यका ��येक िनकाय र पदािधकारील ेकानूनबमोिजम आ�नो काम गनु�पन� ह��छ । शासन 
िविधको ह�नुपद�छ  �यि�को होइन भ�ने िविधको शासनको मूलभूत िस�ा�त हो । 
कानूनबमोिजम नभएको वा कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी ग�रएको काय� वा िनण�य 
बदरभागी ह�ने । 
ऐनमा नै सद�यह�को पदाविध चार वष�को ह�ने भनी िकटान गरकेो अव�थामा सो पदाविध 
समा� नह�दैँ अवकाश िदने गरी भएको माननीय मि���तरीय िनण�य �ेस काउि�सल ऐन, 
२०४८ को ह�ने । 
साव�जिनक पदािधकारीलाई िनयुि�कता�को इ�छाअनुकूलको अविधस�म बहाल रा�न े र 
इ�छाअनुकूल नै हटाउन ह��छ भ�न िम�दैन । साव�जिनक पदािधकारीको िनयुि� र बखा�सी 
िनयुि� गन� पदािधकारीको इ�छाबाट िनद�िशत गन� िम�दैन र यो कुरा Doctrine of 
Pleasure को िस�ा�त अनुकूल  ह�दैँन । कानूनको शासनको िस�ा�तले पिन �य�तो 
िनण�यलाई समथ�न नगन� ।  

(�करण न.ं ५) 
स�बि�धत ऐनमा पदाविधको �� �यव�था भएको, तर िनयुि� िदँदा िनयुि�कता�ले  पदाविध 
उ�लेख नगरकेो वा घटी पदाविध उ�लेख गरकेो वा बढीमा भ�ने श�द �योग गरी सो 
पदाविधलाई घटबढ गराउने गरी िनण�य गरकेो देिखए �य�तो िनण�यलाइ कानूनसङ्गत  भ�न 
िम�ने ह�दैँन । कानूनल े खास पदाविध तोिकएको अव�थामा सो िकटानी तोिकएको 
पदाविधस�म िनजले काम काज गन� पाउने नै ह�न आउने ।  

(�करण न.ं ६) 
190. िनण�य नं. ९४२१ - उ��ेषण, परमादेश 

सरकारी काम कारवाही �व�छ, पारदश�, जवाफदेही एवम ् कानूनी तवरले गनु� पद�छ । 
जनताले पाउने सेवामा किम आउन निदई काम कारवाहीमा �ुिट नगरी गनु� उिचत ह��छ । 
सरकारी िनण�यह� पूण��पमा जनता उ�मुख ह�नुपद�छ । जनताको सेवा पाउने कुरामा कसैले 
आघात पु� याउन ह�दैँन । सरकारी काम गदा� िवना आधार नगरी कानूनको शासनको स�मान 
गद� कानूनअनुसार काम गनु�पन� ह�दँा अिधकार �ा� िनकायबाट सरल एवम ् �यवि�थत 
काय�िविध िनधा�रण गन� स�ने । 

(�करण न.ं ५) 
ज�गा �शासनलाई िनयिमत, �यवि�थत एवम ् सरल बनाउने काय� �े� भूिमसुधार म��ालय 
तथा िवभाग कै रहकेो छ । ज�गा �शासन �यि�को सा�पि�क अिधकारसँग समेत स�बि�धत 
छ । अचल स�पि�को �ोतमा ज�गाको मह�वपूण� �थान रहकेो पाइ�छ । ज�गाको हक 
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ह�ता�तरण ज�ता कुरा सबै नबुझी हतारमा तु��तै ग�रहा�दा प�रणाम नरा�ो िन�कन जाने 
र किहले काँही हकवालाल ेअनाहकमा स�पि�को हकबाट वि�चत ह�नुपन�समेत ह�न जा�छ । 
ज�गा �शासनलाई संवेदनशील �शासन मानी सोहीअनुसार काय�िविध िनधा�रण गरी 
�यवि�थत िकिसमले स�चालन गनु� पद�छ । ज�गा दािखल खारजेलगायतका काय�ह�का 
स�ब�धमा बेलाबेलामा मालपोत काया�लयह� िववादमा परकेो पाइ�छ । काया�लयबाट ह�ने 
िवकृितलाई कमी गराउनमा काय�िविधको ठूलो हात रहन जा�छ । सरल र �प� काय�िविध र 
चु�त �शासन�ारा जनताले िछटो छ�रतो सेवासमते �ा� गन� स�ने । 

(�करण न.ं६) 
म��ालय तथा िवभागको िनण�य एवम ् प�रप��ारा ज�गा �शासनलाई �यवि�थत गराउन 
ग�रएको म��ालयको िनण�य र सोलाई काया��वयन गन� ग�रएको प�रप�ले िनवेदकले उ�लेख 
गर ेज�तो आम नाग�रकको स�पि�स�ब�धी अिधकारमा आघात परकेो मा�न नसिकने । 

(�करण न.ं ७) 
टोकन �णालीबाट काम कारवाही गदा� काया�लयका कम�चारीलाई काय� स�पादन गन� सरल ह�न 
जाने तथा सेवा�ाहीलाई सेवा िलनसमेत सरल ह�न जाने देिखँदा टोकन �णालीलाई समेत 
अ�यथा भ�न सिकने ि�थित देिखँदैन । िनवेदकले म��ालयको िनण�यले लेखापढी 
�यवसायीको कुन पेसा गन� अिधकार कसरी हनन् ह�न गयो �प� खुलाएकोसमेत नदेिखने । 
ज�गा �शासनलाई �यवि�थत, मया�िदत, सरल, िनयिमत बनाउन म��ालय�ारा छानिबन 
सिमितको �ितवेदनअनुसार ज�गा �शासनलाई सुधार गन� चािलएको �यासलाई आम 
नाग�रकको स�पि�को अिधकार एवम ् लेखापढी �यवसायीको पेसा गन� अिधकारमा आघात 
पारकेो भनी मा�न नसिकने । 

(�करण न.ं८) 
191. िनण�य नं. ९४२३ - उ��ेषण / परमादेश 

आफ� ले िनयम ि�याशील भएको आधारमा िव�ालयको नाममा िनवेदकको मातािपताको नाम 
जोड्ने भनी िनण�य गरकेामा सो िनण�यलाई िश�ा म��ालय आफ� ल ेऐन िनयमिवपरीत मनोगत 
आधारमा बदर गन� पाउने कानूनी �यव�था रहभेएको नदेिखँदा िश�ा म��ीबाट िमित 
२०६८।१०।२३ मा भएको पिछ�लो िनण�य अवैध देिखन आउने ।   

(�करण नं. १०) 
�यव�थापनको प�रवत�नपिछ यसमा उठ्ने िववादलाई म�यनजर रा�ने हो भन े जुनसुकै 
समयमा कोही कसैले पिहले भैसकेका कामकुरामा िववाद खडा गन� स�ने र प�रणाम�व�प 
��येक काम कुरा अिनि�त ह�न पु�ने बडो अ�योलको अव�थाको सृजना ह�न जा�छ । कानूनी 
रा�यको अवधारणा, कामकुरामा िनि�तता, �यवहारमा सरलता, वैध अपे�ा आिद कारणबाट 
य�तो प�रणाम आउनुलाई रा�ो मा�न सिकँदैन । यो ऐनिनयमको उ�े�य र मम�िवपरीत ह�न 
जाने ।  

(�करण नं. ११) 
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िनकाय भनेको िनकाय हो । �यव�थापन सिमितका पदािधकारीह�मा िविभ�न �यि� 
आउलान् जालान ् तर �यव�थापन सिमित भनेको अिवि�छ�न सं�था हो । पदािधकारीको 
प�रवत�न भनेको �यव�थापन सिमितको प�रवत�न होइन । यसका कुरा आज एउटा र भोिल 
एउटा भयो भने �यो कित भयावह ह��छ भनेर सा�य नह�ने । 

(�करण नं. १२) 
कुनै काम कारवाहीमा सबैको िच� बु�नै पछ� भ�ने होइन । �यो स�भव ह�ँदैन । कामकारवाहीमा 
िनि�तता र कानूनको स�मान ह�नै पछ� । यसमा सिह�णुताको अपे�ा ग�र�छ । िव�ालयको 
नाम प�रवत�नस�ब�धी िनण�य फेनु� पन� कारण मूलतः असिह�णुताको �ोतक हो । सो 
िनण�यबाट िवप�ीह�लाई मका� पन� गरी आकाश खसेको छैन । तर िनवेदकबाट रकम ज�मा 
भएको छ । �यसको सावा ँ �याज िव�ालयले नै हालस�म उपभोग गरकेो अव�था छ । 
सहमितको मूल आधार रकम िदने िलन े काय� स�प�न भएको छ । नामकरण गन�स�ब�धी 
कानूनको रीत पुगेको अव�थामा िनवेदकले पिन कानूनको संर�ण पाउनु पन� ह�न आउन े। 

(�करण नं. १३) 
िवप�ी िव�ालय उमािव भैसकेको देिखन नआएको र िव�ालय �यव�थापन सिमित नेपाल 
राि��य मा�यिमक िव�ालय गा�ेताल उ�लेख गरी सोही नामबाट सहमित र िनण�य भएको 
देिखएकाले िवप�ी �यव�थापन सिमितको यो तक� सँग सहमत ह�न नसिकने । 
नाम प�रवत�न गन� सहमितयु� िनण�य भएपिछ उ�च मा�यिमक िव�ालय कायम भएमा 
भैसकेको नामकरण कायम नरहन े कानूनी �यव�था नरहकेाल े नयाँ नामकरणका अ� कुरा 
यथावत् राखी मा�यिमक िव�ालयको स�ामा उ�च मा�यिमक िव�ालय उ�लेख ह�न कुनै 
बाधा नदेिखने । 

(�करण नं. १५)  
192. िनण�य नं. ९४२८ - करारको यथावत् प�रपालना ग�रपाऊँ 

करारको वैधािनकता कायम रहकेो अव�थामा करारका कुनै प�ले गन� लागेको कुनै काम 
कारवाही वा �यवहारबाट करारबमोिजमको दािय�व पूरा गन� नसिकने अव�था उ�प�न ह�न 
गएमा करारबमोिजमको काय� सुचा� �पले स�चालन गन�का लािग करार ऐन, २०५६ को 
दफा ८७ बमोिजम पुनरावेदन अदालत,ले अ�त�रम �कृितको आदेश जारी गरी सो करारलाई 
यथावत् प�रपालन गराउन आदेश जारी गन� स�ने । 
करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ मा उ�लेख भएबमोिजम “गन� नह�न ेकुनै काम कारवाही गन� 
लागेको” अथा�त् आशङ्काको ि�थित उ�प�न भएको अव�थामा जारी ह�ने अ�त�रम �कृितको 
आदेश भएकाले य�तो आदेश करारको अविध कायम रहकेो अव�थामा मा� जारी ह�न स�ने । 
करारको अविध समा� भएपिछ कुनै काम कारवाही गन� ला�ने आशङ्काको ि�थित उ�प�न 
ह�न नआउने भएबाट करारको अविध समा� भइसकेपिछ सो दफाबमोिजम आदेश जारी गन� 
निम�न े। 

(�करण न.ं ५) 
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193. िनण�य नं. ९४४५ - उ��षेण / परमादेश 
कुनै िवषयव�तुको परी�ाको लािग कित समय र पूणा�ङ्क उपयु� ह��छ भ�ने कुरा �यसमा 
िवशेष�ता�ा� िनकायबाट ठहर ह�नु उपयु� ह�ने ह�दँा सोही �योजनको लािग �य�तो िनकाय 
�थािपत भएको  ह��छ । कम समयमा स�प�न ह�न स�न े कुरामा लामो समय िदनुको कुनै 
औिच�य र अथ� नरहने । 
स�म र समथ� िनकायबाट परी�ा स�चालन भएको र संशोिधत समयतािलका तथा 
पूणा�ङ्कसमेतका कुरालाई �वीकार गरी िनवेदक �यसमा सहभागी भएकामा िनवेदक उ� 
परी�ामा रा�ो अङ्क �याउन नसकेपिछ मा� ��तुत �रट िनवेदन परकेो िनवेदकको य�तो 
अवसरवादी आचरणतफ�  आँखा िच�लेर �रट जारी गनु� उपयु�   ह�दैँन । यसमा सफल 
परी�ाथ�ह� समेतले पुनः परी�ा िदँदा िनजह�को समय, �म र पैसाको खित ह�ने �प� छ । 
य�तोमा �रट जारी गनु� सुिवधा र स�तुलनको िहसाबले पिन मुनािसब नह�ने । 
�यि�गत हकिहत र सामािजक हकिहत बािझएमा सामािजक हकिहतले मा�यता पाउन ेभ�ने 
िविध शा�ीय अवधारणा रहकेो पाइ�छ । तर िनवेदकको �यि�गत हकको पिन हनन ्नभएको 
अव�थामा िनवेदन दाबीबमोिजम स�पूण� परी�ा र सोको नितजा बदर गनु� उपयु� नभएकाले 
��तुत �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

(�करण न.ं ६) 
194. िनण�य नं. ९४७३ - �ितपूित� रकम िदलाई भराई पाऊँ । 

करारमा उ�लेख भएको श�दको अथ� गदा� कानून �या�याको िनयमअनुसार नै गनु� पन� ह�दँा 
स�झौताको दफा ८ मा भएको जुनसुकै साधनको अथ� गदा� कप�रसेन �वयम ्ले नुन ढुवानी गनु� 
पन� र सो नुन ढुवानी गदा� �योग गरकेो "साधन" को अथ� यातायातको साधन मा�ै हो भनी 
गन� िम�न ेनदेिखने । 

(�करण न.ं ३) 
करारको समय २०६३ चैत मसा�तस�मको रहकेाले पुनरावेदक वादीले सो समयाविध बाँक� 
छँदै िबचैमा अक�प�सँग स�झौता गरी िवप�ीलाई करारीय दािय�व पूरा गन� मौकाबाट 
वि�चत गरी करार उ�लङ्घन गरकेो भनी अथ� गन� िम�ने देिखएन । करार स�झौता ह�दँा 
सहमित भएबमोिजम िवप�ीले करारीय दािय�व पूरा नगरेका कारण पुनरावेदक कप�रेसनले 
अक�प�सँग उ� िज�लाह�मा नुन ढुवानी गराउन स�झौता गनु� परकेो अव�थामा िवप�ी 
�ितवादीले कबूल गरकेोभ�दा हालका ढुवानीकता�ले कबुल गरकेो रकम बृि� भई पुनरावेदक 
कप�रसेनलाई पन� गएको नो�सानी िवप�ीबाट भरी पाउने होइन भनी अथ� गन� िम�ने  
नदेिखन े। 

(�करण न.ं ५) 
195. िनण�य नं. ९४७६ - उ��ेषण 

कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१क) ल ेतोकेका ९ मु�ाका कैदीह� र कत��य 
�यान मु�ामा कैद सजाय पाएका कैदीह� कारागारिभ�को चौिकदार वा नाइके वा 
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सहनाइकेमा िनयुि� ह�न नस�ने कुरा िनद�िशकाको संशोिधत �यव�थाल े �प� गरकेो र 
कारागारमा िभ�को सुर�ा �यव�था संवेदनशील िवषय भएको ह�ँदा कारागारिभ�को 
आ�त�रक शाि�त सुर�ा एवम ् �यव�थापनको लािग आव�यक नीितगत तथा काय�िविधगत 
�यव�था गन� कारागार �यव�थापन िनद�िशका बनेको पाइ�छ । कारागार �यव�थापनका 
स�ब�धमा कारागारिभ� उिचत सु�यव�था कायम गन� चौिकदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा 
िनयुि� गन� �योजनका लािग कैदीको यो�यता तो�ने काय� अनुिचत वा कानून �ितकूल मा�न 
निम�न े। 

(�करण न.ं ७) 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१क) मा भएको �ावधानअनु�प ग�भीर 
�कृितका अपराधमा कसुरदार ठहर भई सजाय पाएका कैदीलाई चौिकदार वा नाइके वा 
सहनाइके पदमा िनयुि�को लािग कारागार �यव�थापन काया�िविध िनद�िशका, २०६१ मा 
अयो�य मािननु कारागार ऐन तथा िनयमावलीको �ितकूल मा�न निम�न े। 
चौिकदार वा नाइके वा सहनाइके पदमा िनयु�को लािग यो�यता तो�दा कुनै मु�ामा सजाय 
पाएका �यि�लाई अयो�य मािननु आफँैमा भेदभाव वा असमान मा�न िम�दैन । यसरी 
कारागारिभ�को आ�त�रक सु�यव�थाको लािग खास खास मु�ामा सजाय पाएका �यि�लाई 
चौिकदार वा नाइके तथा सहनाइके पदमा काममा नलगाउन ेग�र िनद�िशकामा संशोधन ग�र 
भएको नीितगत िनण�यमा यस अदालतबाट ह�त�ेप ग�र िनद�िशका बदर गनु� कानूनस�मत 
ह�ने देिखन नआउने । 

(�करण न.ं ८) 
कारागारिभ� चौिकदार वा नाइके तथा सहनाइकेको ज�ता काय� गन� जुनसुकै मु�ामा सजाय 
पाई कैदमा रहकेा कैदी समान�पमा िनयुि� ह�न पाउन ेिनरपे� हक ह�न नस�ने । 

(�करण नं. १०) 
कारागार िनयमावली, २०२० को िनयम २९(१क) मा सूचीकृत मु�ामा सजाय पाएको कैदीको 
कैद अविध नछो��ने �यव�था ��ट  छ । �य�तै िनयम २९(२) मा भएको चौिकदार, नाइके 
तथा सह नाइके भइ काम गन� कैदीको कैद अविधमा कैद क�� सुिवधा िदन सिकनेछ भिन 
भएको �यव�था हक तथा अिधकारको िवषय नभई केबल सुिवधास�म हो । य�तो सुिवधाको 
�यव�था अिनवाय� नह�न ेह�दँा अिधकारको �पमा दाबी गन� निम�ने । 

(�करण नं. ११) 
196. िनण�य नं. ९४८१ - ब�दी��य�ीकरण 

नाग�रकतामा थर से�चुरी लखेेको भए पिन आफू सुनार रहकेो कुरा अदालतमा कागज गदा� 
िनवेदक �वयम ्ले खुलाइ िदएका छन ्। यसरी �यान मान� उ�ोग मु�ामा कैद ठहर भएका सो 
मु�ाका �ितवादी ह�रशरण सुनार र यी िनवेदक ह�रशरण से�चुरी दुई फरकफरक �यि� नभई 
एउटै �यि� रहकेो त�य �प� ह�न आउने । 

(�करण न.ं ५) 
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काठमाड� िज�ला अदालतमा िनवेदकको पिहचान खु�ने कागज भएकामा िनवेदकल े
�वत��पूव�क कागज ग�र िदएको देिख�छ । फैसला काया��वयनको �ममा वा�तिवक 
लगतवाला �यि�को पिहचानको लािग अदालतले स�बि�धत �यि�को जुनसुकै बखत कागज 
गराउन स�ने नै ह��छ । िनवेदकको इ�छा िव�� कुनै कागज गराइएको भए सो पुि� ह�ने 
आधारसिहत चुनौती गन� अिधकार िनवेदकमा सुरि�त नै ह��छ । फैसला काया��वयनको 
�ममा लगतवाला �यि�को पिहचानको लािग अदालतमा िनवेदकको कागज गराएको काय� 
कानूनस� मत मा�नु पन� । 

(�करण न.ं ६) 
अदालतको फैसलाबाट कसुर कायम भई सजाय तोिकएका कसुरदारलाई फैसलाबमोिजमको 
सजाय असुल गनु� अदालतको कानूनी दािय�व हो । कसुर ठहर भएका कसुरदारको सजाय 
काया��वयन नह�ने हो भने द�डहीनताले ��य पाउने मा� होइन अदालतको फैसला 
िन��भावी भई िविधको शासन नै कायम नह�ने ह��छ । अदालतको अि�तम भइरहकेो फैसलाले 
कैद ठहर भएका �ितवादीलाई लागेको कैद असुलीको लािग थुनुवा पूज� िदई कैदमा राखेको 
काय�ले िनजको संिवधान �द� वैयि�क �वत��तामा आघात भएको मा�न निम�ने । 

(�करण न.ं ७) 
197. िनण�य नं. ९४८२ - ब�दी��य�ीकरण 

चोरीको महलको १४(२) नं. को कानूनी �यव�था जबरज�ती चोरीको कसुर कायम भएको 
अव�थामा ह�ने कैदको सजाय तथा ज�रवानाबापत समेत कैद नै गनु�पन� भ�ने सजायस�ब�धी 
सारवान ्�यव�था हो । सो �यव�थाबमोिजम कुनै �यि�लाई कैद तथा ज�रवानाबापत समेत 
कैद ह�ने ठहरकेो अव�थामा कैद तथा ज�रवानाबापतको कैदसमेत ग�र चोरीको २७ न.ं मा 
विण�त हद ननघाई कैदको अिधकतम हद कायम गनु� पन� देिख�छ । तर ज�रवानाबापत कैद 
ठे�दाको अव�थामा द�ड सजायको ३८(१) नं. को �यव�थालाई अलग ग�र िनरपे��पमा 
चोरीको २७ नं. लाई मा�ै समाई ज�रवानाबापतको कैदसमेत ४ वष�भ�दा बढी गनु�पन� भिन 
अथ� गन� िम�ने देिखँदैन । ज�रवानाबापतको कैद असुल गन� अथा�त्  कैद ठे�ने �यव�था द�ड 
सजायको ३८(१) नं. नै हो । चोरीको १४(२) न.ं ल ेसजाय गदा� ठहर गन� सिकने कैदको िवषय 
उद् घोषस�म गरकेो देिख�छ भने �यसरी ठहरकेो ज�रवानाबापतको कैद के कसरी असुल गन� 
भ�ने स�ब�धमा द�ड सजायको ३८(१) नं. ल े �प� िसमाङ्कन गरकेो देिख�छ । �यसैल े
ज�रवानाबापत कैद ठे�दा सो ३८(१) नं. लाई बेवा�ता गन� निम�ने । 

(�करण न.ं ८) 
198. िनण�य नं. ९४८३ - अदालतको मानहानी 

“अदालतको जात के हो” भ�ने कुरा �यङ् �या�मक अिभ�यि� देिख�छ । �य�तो श�द �योग 
गन�ले �यसको उ�े�य जानेको ह�नु पछ� । जात छुट्याएर �यवहार ग�र िहड्ँने कुरा �जाताि��क 
र आधुिनक जगतसँग शोभिनय ह�ने कुरा होइन । तथािप अदालतको जातको ��मा�ल े
अदालतको अव�ा गन� वा मया�दा उ�लङ्घन गन� कुराको ��य� अिभ�यि� िदएको भ�न 
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िम�ने अव�था छैन । अदालतको अवहलेना गन�स�मको काय� िवप�ीबाट भयो भएन भ�ने 
स�दभ�लाई हदेा� मािथ �कािशत भएको उि�लिखत वा�यको िनरपे� �या�याभ�दा पिन 
�यसको सापेि�त अथ�लाई हनेु� पन� ह�न आउँदछ । स�दभ� एउटा तर अथ� बे�लै िदने वा�यलाई 
�वत���पमा नह�ेर �यसको आशयसमेतलाई म�यनजर रा�नु पद�छ । यसरी हदेा� उ� 
वा�यको स�दभ� शाि�त स�झौतािवपरीत िवप�ीका दलका नेताह�लाई मु�ा लगाउने काम 
ह�दैँ आएको भिन सरकारिव�� िदएको अिभ�यि�सँग जोिडएर रहकेो देिखने । 

(�करण न.ं५) 
अदालतले आफू�ित स�बि�धत कितपय कुरा अि�य भए पिन वाि�छत हदस�म अिभ�यि�को 
�वत��ताको स�मानको �पमा सहन वा �हण गनु� पन� ह��छ, जुन अदालतले ग�रआएको पिन 
छ । अ�य�त सू�मसंवेदी भएर राजनीितक नेता वा काय�कता�को हरके अिभ�यि�िव�� 
अवहलेनामा कारवाही आकिष�त ग�ररहन िम�ने ह�दैँन । �यु� श�दको �वाभािवक र �यनूतम 
अथ�मा बुझी िवचार गनु� पन� । 
लोकत��को आधार�त�भ िविधको शासन हो । िविधको शासन कायम गराउने रा�यको मु�य 
अङ्गको �पमा रहकेो �यायपािलकालाई अ��ुण र �वत�� रा�ने दािय�व राजनीितक दल र 
ितनका नेताह�को हो । राजनीितक दल वा नेताले अदालत�ित देखाउने �यवहार र 
अिभ�य� गन� िवचारबाट आम जनमानसमा अदालत�ितको �ि�कोण र िव�सनीयता िनमा�ण 
ह��छ भ�न े कुरा िज�मेवार �यि�ह�ले ह�ेका रा�न ुपद�छ । आफूमा� आदश�वान् अ�लाई 
तु�छ ठा�ने सोच लोकताि��क ह�न स�दैन । सबैको सहअि�त�वलाई �वीकार गनु� नै 
लोकताि��क सं�कार र आचरण ह�ने ह�दँा �यि� सव��े� भैरहने तर लोकताि��क प�ित 
आलो�य ह�ने भ�ने नह�ने । 

(�करण न.ं६) 
199. िनण�य नं. ९४८८ - उ��ेषण 

उ��ेषणको �रट �याियक, अध��याियक िनकाय वा कानूनले अि�तयार िदएको �शासिनक 
िनकायबाट �े�ािधकारको उ�लङ्घन ग�र िनण�य गरमेा, �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
िनण�य गरमेा, काय�िविध कानूनको पालना नग�र वा कानूनी �ुिट ग�र िनण�य गरमेा �य�ता 
िनकाय वा अिधकारीबाट भएको गैरकानूनी �ुिटपूण� िनण�यलाई बदर गन� जारी ह�ने । 
िनजी �े�बाट क�पनीको �पमा स�चािलत िव�ालयको िश�कलाई पदमु� गरकेो भ�ने 
िवषय �याय �शासन ऐन, २०४८ को  दफा ८(२) अनुसार पुनरावेदन अदालतको �ादेिशक 
�े�ािधकारिभ�को कुनै �याियक, अध��याियक वा �शासिनक अिधकारीबाट भएको काम 
कारवाहीको िवषय हो भ�न िम�ने अव�था नदेिखन े। 
ि�वेणी पि�लक �कुल नामक िनजी िव�ालय क�पनी ऐन, २०५३ बमोिजम क�पनी 
रिज��ारको काया�लय, ि�पुर�ेर काठमाड�मा दता� भई स�चालन भएको �ा.िल. भएकाले 
�य�तो िनजी क�पनीको �पमा दता� भएको िव�ालयबाट भएको काम कारवाहीमा उ��ेषणको 
�रटबाट ह�त�ेप गन� िम�ने अव�था नदेिखन े। 

(�करण न.ं ४) 
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200. िनण�य नं. ९५०१ - ब�दी��य�ीकरण 
िवदेशी िविनमय अपचलन मु�ामा भएको �याद तामेली र फैसलालाई गैरकानूनी भिन 
िनवेदकका हकमा ब�दी��य�ीकरणको आदेश माग गरकेो कानूनअनु�प छ छैन भ�ने 
स�ब�धमा िनवेदक �ितवादी िवदेशी िविनमय अपचलन मु�ाको अनुस�धान एवम ् कारवाहीका 
�ममा फरार रहकेो देिखन े।  
िनवेदकले िवदेशी िविनमयको कारोबार गन� आ�नो नाउँमा फम� खोलेको त�यलाई अ�यथा 
भ�न सकेको नपाइने ।  
आ�नो नाउँमा फम� खोलेका िनवेदकले फम�मा उ�लेख भएअनुसारको सत�को पालना ग�र 
काय� गन� कत��य पिन िनजमा रहने ।  
िनवेदकले फम�को उ�े�यअनुसार काम कारवाही नगरकेो कारण नै िनजमािथ अिभयोग ला�न 
गएको हो । फम�को उ�े�य र सत�अनुसार काम नगरमेा आफूमािथ जिहल े पिन कानूनी 
कारवाही ह�न स�छ भिन अनुमान ग�र िनवेदकसचेत रहन सकेको िनजको �यवहारल ेदेखाउन 
सकेको नपाइने । 
पुनरावेदन अदालतबाट िवदेशी िविनमय मु�ामा तामेल भएको �याद र फैसलासमेत 
कानूनबमोिजमको ठह�र अि�तम आदेश भइरहकेो अव�थामा सोही िवषयलाई िलएर 
िनवेदनको �व�प प�रवत�न ग�र �ितवादी िनवेदकका हकमा ��तुत ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदन दता� गरकेो पाइने ।  
एउटै िवषयमा पिहले �ितवादी �वयम ्ले पुनरावेदन अदालतमा िनवेदन ग�र अदालतबाट 
भएको आदेश अि�तम भइरहकेो अव�थामा पुनः �यही कुरालाई छु�ै ब�दी��य�ीकरणको 
िनवेदनबाट िनवेदक यस अदालतमा �वेश गरेको देिखने ।  
एउटै िवषयका बारमेा स�म अिधकार�ा� अदालतबाट िनण�य भई िनण�य अि�तम भएको 
अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको िनवेदनबाट िवदेशी िविनमय अपचलन मु�ामा भएको तामेली 
�याद तथा फैसलासमेत बदर ग�र गैरकानूनी थुनाबाट म�ु ग�रपाउँ भ�ने ��तुत िनवेदन 
खारजे ह�ने । 

(�करण नं.३) 
201. िनण�य नं. ९५१८ - उ��ेषण 

 नेपाल बार एसोिसएसन िवधान, २०४८ एवम्  नेपाल बार एसोिसएसन िविनयमावली, २०४९ 
नेपाल बार एसोिसएसनको के��ीय महािधवेशनबाट िनण�य भई बनेको र िविनयमावली, 
२०४९ सोही िवधानअ�तग�त बनेको द�ताबेज देिखँदा संिवधानको धारा १३३(२) बमोिजम 
उ� िवधानलाई कानूनसरह मा�न निम�ने । 
�रट िनवेदनमा िनवेदकले नेपाल बार एसोिसएसनको िवधान, २०४८ एवम ् नेपाल बार 
एसोिसएसन िविनयमावली, २०४९ अ�तग�तको हक �चलनको लािग धारा १३३(२) अ�तग�त 
िनवेदन िदएको र उ� िवधान एवम ् िविनयमावलीलाई �चिलत नेपाल कानूनको सं�ा िदन 
निम�ने भएबाट िनवेदकको कानूनी हक अपहरण भएको भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं१०) 
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मु�ाको पिहलो प� (पुनरावेदक / िनवेदक) को वणा�नु�िमक सूची 
 

�. 
सं. 

प� / िवप� 
िन.नं.  

इजलास 
िवषय फैसला िमित अकं पृ� 

अ 

१.  

अिधव�ा अ�यतु�साद खरेल 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९३७८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१२ ४ ६०९ 

२.  
अिधव�ा अन�त काक� 
िव�� नेपाल सरकार 

९३२२ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१२ १ ३६ 

३.  
अिधव�ा अन�त काक� 
िव�� नेपाल सरकार 

९३७७ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१२ ४ ५९८ 

४.  
अिधव�ा ओम�काश अया�ल 
िव�� रा��पितको काया�लय, 
िसतलिनवास, काठमाड�समेत 

९३९० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध / 

अिधकारप�ृछा

२०७१।०६।०८ ४ ७३३ 

५.  
अिधव�ा कमलेश 

ि�वेदीसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९४६५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।०६ ९ १६३३ 

६.  
अिधव�ा च��लाल �े�समेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९३७९ 
िवशेष 

उ��ेषण २०७१।०७।२० ४ ६१९ 

७.  

अिधव�ा िदनेश ि�पाठी 
िव�� एक�कृत नेपाल 

क�यिुन� पाट�का अ�य� 
प�ुपकमल दाहाल (�च�ड) 

९४८३ 
संय�ु 

अदालतको 
मानहािन 

२०७१।१२।१२ १० १८२१ 

८.  
अिधव�ा प�ुपराज पौडेल 
िव�� काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत 

९४३८ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।११।२० ७ १२८५ 

९.  
अिधव�ा प�ुपराज पौडेल 
िव�� काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत 

९४६९ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।०५।२३ ९ १६६७ 
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१०.  
अिधव�ा भरतकुमार 
लकाईसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 

९५०९ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०५।०३ १२ २१५८ 

११.  
अिधव�ा राजीव िस�हा राज ु
िव�� पशपुित �े� िवकास 

कोष, गौशला, काठमाड�समेत 

९३६४ 
संय�ु 

परमादेश २०७१।०६।२२ ३ ४४३ 

१२.  

अिधव�ा राम�साद 
�जापितसमेत िव�� 
अ�य�, नेपाल बार 

एसोिसएसन 

९५१८ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०९।१२ १२ २२२५ 

१३.  
अिधव�ा लालबहादरु ब�नेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९३५७ 
िवशेष 

उ��ेषण २०७१।०५।०५ ३ ३७३ 

१४.  
अिधव�ा िविनतकुमार झा 

िव�� नेपाल सरकार 
९४७८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१२ १० १७८१ 

१५.  
अिधव�ा स�तोष 

भ�राईसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९४७५ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।२२ १० १७५० 

१६.  
अिधव�ा स�ल ुितवारी 
िव�� नेपाल सरकार 

९४९४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०५।२७ ११ १९५४ 

१७.  
अिधव�ा सिुनल र�जन िसंह 

िव�� नपेाल सरकार 
९३८३ 
संय�ु 

परमादेश २०७१।११।२५ ४ ६६२ 

१८.  
अिनता कंसाकारसमेत िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
पाटनसमेत 

९३८२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।२६ ४ ६५२ 

१९.  
अमतृकुमार शमा� िव�� 

नेपाल सरकार 
९४५९ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०१।०३ ९ १५३९ 

आ 

२०.  
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
िवराटनगर िव�� पशपुित 

ट्यबु िम�स �ा.िल. 

९४३० 
संय�ु 

आयकर २०७१।०९।२१ ७ ११७२ 

२१.  
आरती पौडेल िव�� 

सखु�त िज�ला अदालत, 
वीर�े�नगर, सखु�तसमेत 

९३८० 
पूण� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०८।२५ ४ ६२९ 
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इ 

२२.  
इ�लाम िमयासँमेत िव�� 
मह�मद किलम िमयासँमेत 

९३५९ 
पूण� 

अंश चलन २०७१।१०ऽ१५ ३ ४०४ 

उ 

२३.  
उ�वोल अनपु लामा िव�� 
िज�ला िवकास सिमितको 

काया�लय, तनह� ँ

९३८४ 
संय�ु 

करारीय 
दािय�वबाट 
म�ु गरी 
�ितपूित� 

िदलाई पाउ ँ

२०७१।०८।२२ ४ ६६९ 

२४.  
उदयराज पौड्याल िव�� 

नेपाल सरकार 
९३२१ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०७।१३ १ २९ 

२५.  

उ�व�साद पने� िव�� 
िनजामती िकताबखाना, 
ह�रहरभवन, प�ुचोक, 

लिलतपरुसमेत 

९५१३ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।१०।०५ १२ २१८९ 

२६.  
उिम�ला �े� िव�� 
�च�डबहादरु बम 

९४७३ 
संय�ु 

�ितपूित� रकम 
िदलाई भराई 

पाउँ 
२०७२।०५।१० ९ १७२० 

ओ 

२७.  
ओबनुमी माइकल ओजोर 

िव�� नेपाल सरकार 
९४०० 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
सेतो हेरोइन 

२०७१।०७।०३ ५ ८३८ 

क 

२८.  
कमलबहादरु रानाभाट िव�� 

राजे��मणी पौडेल 
९४८८ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०५।०३ १० १८४८ 

२९.  
क�पना कुमारी कण� िव�� 

पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुसमेत 

९४१७ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।०६।०५ ६ १०७९ 

३०.  
कालरुाम भ�ने पथृी राईसमेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९४३४ 
संय�ु 

कत��य �यान 
जबरज�ती 

चोरी 
२०७२।०३।२३ ७ १२४२ 

३१.  

कुमार तामाङ िव�� 
िस�धुपा�चोक िज�ला 

अदालत, चौतारा, 
िस�धुपा�चोकसमेत 

९४८२ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।१२।१३ १० १८१६ 
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३२.  
केशव दवुाडी िव�� �म 

अदालत, अनामनगर, 
काठमाड�समेत 

९४०२ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।०३।०३ ५ ८५६ 

३३.  

केशवमान अमा�य िव�� 
नेपाल िव�तु् �ािधकरण, 

के��ीय काया�लय, 
काठमाड�समेत 

९३८९ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।०६।२७ ४ ७१८ 

३४.  
कोमल काक� िव�� 

नेपाल सरकार 
९३५० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०७।१८ २ ३१४ 

ख 

३५.  
खड्गलाल महज�न िव�� 

नेपाल सरकार 
९४५४ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।१०।२६ ८ १४७९ 

३६.  
खसुवकुुमारी �यारसमेत 

िव�� पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुसमेत 

९४०७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।२२ ५ ९१० 

३७.  
खैतुन तेसा िव�� तेतरी 

िमयाइनीसमेत 
९३९२ 

पूण� 
जालसाजी २०७१।१०।१५ ५ ७६५ 

ग 

३८.  
गंगा�साद म�डल िव�� 

यमनुा�साद म�डल 
९३४८ 
संय�ु 

लेनदेन २०७१।१०।१२ २ ३०१ 

३९.  
गणेशबहादरु ब�नेतसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९४३२ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।०४।२४ ७ ११८२ 

४०.  
गठुी सं�थान के��ीय 

काया�लय िव�� राम मकुु�द 
महज�नसमेत 

९३२३ 
संय�ु 

िनण�य दता� 
बदर हक 
कायम 

२०७१।०७।११ १ ४३ 

४१.  
गोखलु महतो निुनयासमेत 
िव�� भखुल महतोसमेत 

९५०३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०९।२३ ११ २०४१ 

४२.  
गोमा पाचँकोटी िव�� नेपाल 

सरकार 
९३३३ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

२०७१।०७।१० १ १३३ 

४३.  
गोिव�दह�र अमा�य िव�� 
िशवनारायण चौधरीसमेत 

९३२५ 
संय�ु 

मोही 
नामसारी 

२०७१।०६।३१ १ ५८ 
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च 

४४.  
िचर�जीिव खरेल िव�� 
�हरी �धान काया�लय, 

न�सालसमेत 

९३४७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०९।२१ २ २९३ 

ज 

४५.  

जगतबहादरु ग�ुङ िव�� 
मालपोत काया�लय, लमजङु, 

मकुाम व�शीशहर 
लमजङुसमेत 

९३८७ 
संय�ु 

�ववासी 
घरज�गा दता�  

२०७१।१२।०१ ४ ७०१ 

४६.  
जय�काश राय 

िव�� रामदेव महला 
९३३२ 
संय�ु 

जालसाजी २०७१।०९।२७ १ १२८ 

४७.  
जीवनकुमार राई िव�� 

रान ु�े�ीसमेत 
९४२९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
िनषेधा�ा 

२०७१।१०।२५ ७ ११६६ 

४८.  
जोखबहादरु िव.क. िव�� 

नेपाल सरकार 
९३५२ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७१।०८।२४ २ ३२६ 

४९.  
जोगी राना था� िव�� 

कुव�रया रानासमेत 
९४४१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।१८ ७ १३०७ 

५०.  
जोगे�� अिहरसमेत िव�� 

रवडी अिहरनीसमेत 
९३९५ 
संय�ु 

अंश नामसारी २०७१।०७।२६ ५ ७८५ 

ड 

५१.  
ड�बरबहादरु म�लसमेत 

िव�� गमुा िगरी 
९४८४ 
संय�ु 

माना चामल 
नाता कायम 

२०७१।०३।२४ १० १८२५ 

५२.  
डा. मायाकुमारी शमा� िव�� 

नेपाल सरकार 
९४७९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।२९ १० १७९३ 

५३.  
डा.भाइकाजी ितवारी िव�� 

चतुभू�ज भ�समेत 
९५०८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०९।०२ १२ २१४५ 

५४.  
िडकबहादरु िल�बू िव�� 
पाथीभरा बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िल. समेत 

९४५६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१९ ८ १५०७ 

त 

५५.  
तु�सीमाया महज�न िव�� 
प�चनारायण महज�नसमेत 

९५०४ 
पूण� 

दता� बदर २०६८।०१।०८ १२ २०४७ 
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५६.  
तेजबहादरु खड्का िव�� 
म�यपि�म �े�ीय �हरी 
काया�लय, सखु�तसमेत 

९४८६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०४।१७ १० १८३८ 

द 

५७.  
दया�साद िघिमरे िव�� 

नेपाल सरकार 
९३२९ 
संय�ु 

ठगी २०७१।०९।०७ १ ९९ 

५८.  
दावा टासी लामा िव�� 

नेपाल सरकार 
९४९९ 
संय�ु 

स�पि� 
श�ुीकरण 

२०७२।०९।१४ ११ १९९८ 

५९.  
िदनाई माझी िव�� 
बेचन खडगासमेत 

९३४२ 
संय�ु 

िलखत बदर 
िमलाप� बदर 

२०७१।०२।१९ २ २३२ 

६०.  
िदपे�� काक� िव�� 
गोपालबहादरु रोका 

९४६३ 
संय�ु 

परमादेश २०७१।१२।२४ ९ १६१८ 

६१.  
िदलपकुमार साहसमेत िव�� 

िव�ाकर�साद साह 
९३८८ 
संय�ु 

लेनदेन २०७१।१२।१७ ४ ७०९ 

६२.  

िदिलपबहादरु भ�ने 
ताराबहादरु रानामगर िव�� 
नेपाल सरकार, �वा��य तथा 

जनसङ्�या म��ालय, 
रामशाहपथ, काठमाड� 

९४३६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०२।१७ ७ १२५७ 

६३.  
दीपक च�दसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९४७२ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी, 

जबरज�ती 
चोरी 

२०७२।०२।१८ ९ १७०९ 

६४.  
दगुा� देवी साह तेली िव�� 

तपे�र साह 
९३५१ 
संय�ु 

अंश चलन २०७१।०७।०५ २ ३२१ 

ध 

६५.  
धनकुमारी गौचनी िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुसमेत 

९४४८ 
पूण� 

उ��ेषण २०७२।०२।२८ ८ १४०४ 

६६.  
धनबहादरु नाथ िव�� नेपाल 

सरकार 
९३९४ 
संय�ु 

कत��य    
�यान 

२०७१।०८।२१ ५ ७७९ 

६७.  
धनबहादरु राईसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९३९८ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७१।१०।२६ ५ ८१३ 
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६८.  
धनराज खड्का िव�� नेपाल 

सरकार 
९३९३ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।०८।१७ ५ ७७२ 

६९.  
धम��� िसंह िव�� नेपाल 

सरकार 
९३९१ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०२।२९ ५ ७५९ 

७०.  
�वु के.सी.समेत िव�� 

भ�बहादरु ख�ी (के.सी.) 
९४६८ 
संय�ु 

अंश चलन २०७२।०५।३० ९ १६५७ 

७१.  
�वज धामी िव�� 

िज�ला �हरी काया�लय, 
क�चनपरुसमेत 

९३६७ 
संय�ु 

परमादेश २०७१।१०।१८ ३ ४९८ 

न 

७२.  

नरिसंह राणासमेत िव�� 
नेपाल रा�यका 

महा�यायािधव�ा, 
महा�यायािधव�ाको 

काया�लयसमेत 

९४१४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।२४ ६ ९७० 

७३.  
नरे��राज �े� िव�� 
पनुरावेदन अदालत 

पाटनसमेत 
९३४३ 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०७।१० २ २४० 

७४.  

नरेश डगौरा िव�� 
सश� �हरी बल, �धान 

काया�लय, हलचोक, 
काठमाड�समेत 

९४६४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१६ ९ १६२४ 

७५.  
नवराज चापागाइ ँिव�� 

नेपाल सरकार 
९४०५ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।१०।२६ ५ ८९० 

७६.  

नारायण�साद सापकोटा 
िव�� माननीय िश�ा म��ी, 

िश�ा म��ालय, 
केशरमहलसमेत 

९४२३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।०८ ६ ११२० 

७७.  
नारायण�साद सवुेदीसमेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९५१० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७२।०९।२१ १२ २१६२ 

७८.  
नपेाल सरकार िव�� 
लेखराज डागँीसमेत 

९३२८ 
संय�ु 

वन पैदावार 
नो�सान 

२०७०।१०।१२ १ ८३ 

७९.  
नपेाल सरकार िव�� 

कृ�णा दलुाल (सवुाल) समेत 
९३४१ 
संय�ु 

बह�िववाह २०७१।०१।२३ २ २२४ 
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८०.  
नेपाल सरकार िव�� 

मरुारी धमलासमेत 
९३५४ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७१।११।२५ २ ३४२ 

८१.  
नपेाल सरकार िव�� 
शेखरकुमार थापा मगर 

९३५६ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।१२।२० २ ३६६ 

८२.  
नेपाल सरकार िव�� 

सधुीर �े� 
९३६० 
संय�ु 

��ाचार २०७१।०८।१६ ३ ४१४ 

८३.  
नेपाल सरकार िव�� 

देवे�� नेपाली 
९३६५ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०५।०६ ३ ४५० 

८४.  
नेपाल सरकार िव�� 
िवनयकुमार गामीसमेत 

९३७४ 
संय�ु 

��ाचार २०७१।११।१० ३ ५५९ 

८५.  
नेपाल सरकार िव�� 

मुरारी भुजेल 
९३८१ 
संय�ु 

अपहरण २०७१।१०।०५ ४ ६४३ 

८६.  
नेपाल सरकार िव�� 

सेतु भ�ने साबिु�न िमया 
९३९९ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।०७।२० ५ ८२७ 

८७.  
नपेाल सरकार िव�� 

िदलीपकुमार म�ल ठकुरी 
९४०३ 
संय�ु 

��ाचार २०७१।०३।२३ ५ ८७१ 

८८.  
नेपाल सरकार िव�� 

अ�युतकृ�ण खरलेसमेत 
९४१५ 
संय�ु 

��ाचार २०७१।१०।२५ ६ ९८० 

८९.  
नेपाल सरकार िव�� 
�याग राय यादवसमेत 

९४२५ 
संय�ु 

�यान मान� 
उ�ोग 

२०७१।१२।१६ ६ ११३३ 

९०.  
नपेाल सरकार िव�� 

हरेकृ�ण भगत 
९४३३ 
संय�ु 

��ाचार २०७२।०३।२१ ७ १२०३ 

९१.  
नेपाल सरकार िव�� 

गोकण� पौडेल 
९४४६ 

पूण� 
��ाचार २०७१।०६।०५ ८ १३४५ 

९२.  
नेपाल सरकार िव�� 

ब�ीनाथ �े� 
९४४९ 
संय�ु 

��ाचार २०७१।०८।२९ ८ १४१० 

९३.  
नेपाल सरकार िव�� 

िशवराज उपा�यायसमेत 
९४५० 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।०२।०५ ८ १४२९ 

९४.  
नेपाल सरकार िव�� 

दगुा� काक� 
९४५२ 
संय�ु 

ब�िकङ कसरु २०७२।०४।२० ८ १४६२ 

९५.  
नेपाल सरकार िव�� 

ई�र�साद पोखरेलसमेत 
९४६१ 
संय�ु 

��ाचार २०७२।०६।२४ ९ १५५५ 

९६.  
नेपाल सरकार िव�� 

नमुा बजगाई 
९४६७ 
संय�ु 

िवष सेवन गरी 
कत��य �यान 

२०७२।०५।२५ ९ १६५० 
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९७.  
नेपाल सरकार िव�� 

िव�ान�द राय यादवसमेत 
९४७० 
संय�ु 

खनु डाकँा २०७१।०७।०२ ९ १६७२ 

९८.  
नेपाल सरकार िव�� 
उमेशकुमार रे�मीसमेत 

९५०५ 
संय�ु 

��ाचार २०७२।१०।१२ १२ २०५७ 

९९.  
नेपाल सरकार िव�� 
ओङ्गेन लामासमेत 

९३४९ 
संय�ु 

लाग ुऔषध २०७१।०९।०३ २ ३०६ 

१००. 
नेपाल सरकार िव�� च�� 

नाथ 
९३८६ 
संय�ु 

�यान मान� 
उ�ोग 

२०७१।११।१८ ४ ६९१ 

१०१. 
नेपाल सरकार िव�� िदनेश 

वलीसमेत 
९४३७ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।०१।०२ ७ १२६५ 

१०२. 
नेपाल सरकार िव�� �ेम 

शाही 
९४१८ 
संय�ु 

�यान मान� 
उ�ोग 

२०७२।०२।३२ ६ १०८५ 

१०३. 
नेपाल सरकार िव�� बलराम 

दवाडी भ�ने �यानबहादरु 
खड्का 

९५०६ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी र चोरी 

२०७१।०८।२३ १२ २१२८ 

१०४. 
नेपाल सरकार िव�� 
भरत�साद नेपालसमेत 

९४९२ 
संय�ु 

��ाचार २०७१।०५।१८ ११ १८८८ 

१०५. 
नेपाल सरकार िव�� 
यादव�साद िघिमरे 

९३३५ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।०९।०३ १ १४९ 

१०६. 
नेपाल सरकार िव�� 
रमावती पासीसमेत 

९४७१ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।०५।०३ ९ १६९२ 

१०७. 
नेपाल सरकार िव�� 
रामबहादरु बलसमेत 

९३६१ 
संय�ु 

गोली हानी 
ग�डा घाइते 

पारेको 
२०७१।०८।१६ ३ ४२० 

१०८. 
नेपाल सरकार िव�� 

रोिहतकुमार काक� 
९४४३ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७१।१०।१४ ७ १३२२ 

१०९. 
नपेाल सरकार िव�� 

वीरबहादरु लो�चन 
९४५७ 
संय�ु 

सवारी �यान २०७२।०२।०१ ८ १५१२ 

११०. 
नेपाल सरकार िव�� 
वीरे��कुमार िसंहसमेत 

९३६६ 
संय�ु 

��ाचार २०७१।०९।२१ ३ ४५७ 

१११. 
नेपाल सरकार िव�� 
सोनकुुमार िसंहसमेत 

९४२० 
संय�ु 

हातहितयार 
खरखजाना 

२०७१।१२।०४ ६ १०९८ 
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प 

११२. 

पदमबहादरु कटुवाल िव�� 
�थानीय पूवा�धार िवकास 
तथा कृिष सडक िवभाग 
स�पे�सन बजृ िडिभजन, 
�ीमहल, प�ुचोकसमेत 

९३३७ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।१०।२७ १ १८२ 

११३. 
प�ुषो�म �े� िव�� नेपाल 

सरकार 
९४६२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१६ ९ १६१३ 

११४. 
प�ृवी�साद रोका िव�� 

िवनोद मोहन आचाय� 
९४२८ 
संय�ु 

करारको 
यथावत 

प�रपालना 
ग�रपाउ ँ

२०७२।०२।१७ ७ ११६३ 

११५. 
�काश पा�डे िव�� 
बिु�माया �े�समेत 

९३७१ 
संय�ु 

िनण�य दता� 
बदर दता� 
हक कायम 

२०७१।११।११ ३ ५४१ 

११६. 
�काश राई िव�� नेपाल 

सरकार 
९३३४ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७१।०८।२४ १ १४० 

११७. 
�काशरवी �धानसमेत िव�� 

सनुमाया �े�समेत 
९५०७ 
संय�ु 

हक कायम 
दता� बदर 

२०७१।०६।२६ १२ २१३७ 

११८. 
�ितभा कुमारी िसंह िव�� 

नेपाल सरकार 
९५११ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०३।१३ १२ २१७८ 

११९. 
�िदपराज पा�डे िव�� 

कम�ल�मी कंशाकार 
९३६८ 
संय�ु 

करारबमोिजम 
ग�रपाउँ 

२०७१।०७।२५ ३ ५१० 

१२०. 

�मोदराज प�त 
िव�� काठमाड� िज�ला 

अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

९३३१ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।०९।११ १ १२१ 

१२१. 

�ा.डा.संिगता भ�डारी िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९५०२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।०३ ११ २०२३ 

१२२. 
�ेमलाल लोध िव�� 

औधराजी लोध 
९५१२ 
संय�ु 

अंश दपोट २०७२।०७।२० १२ २१८४ 
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ब 

१२३. 
ब�ीकुमार ख�ी िव�� 

काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत 

९४७७ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।२८ १० १७७२ 

१२४. 
बलबहादरु िव.क. िव�� 

कारागार काया�लय, 
जग�नाथदेवल, ि�परुे�रसमेत 

९५०० 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।०७।१२ ११ २००५ 

१२५. 
बिलराम कोहार िव�� 

नेपाल सरकार 
९४३९ 
संय�ु 

डाकँा चोरी २०६७।१२।१३ ७ १२९२ 

१२६. 

बस�त रायमाझी िव�� 
मि��प�रषद् , �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
काठमाड�समेत 

९३९७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।२० ५ ८०२ 

१२७. 
बालकृ�ण �े� िव�� 

�यामकृ�ण �े� 
९३२४ 
संय�ु 

िनण�य बदर 
हक कायम 

२०७१।०७।०३ १ ५२ 

१२८. 
िबजु� महतो िव�� बेचन 

महतो 
९४०९ 
संय�ु 

दता� फोड 
गरी दता� 
ग�रपाउ ँ

२०७१।१२।०२ ५ ९२३ 

भ 

१२९. 

भरतबहादरु काक�समेत 
िव�� भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात �यव�था म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

९३६३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०८।२२ ३ ४३८ 

१३०. 
भरतमिण जङ्गम िव�� 

नेपाल सरकार 
९५१५ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०९।१३ १२ २२०२ 

१३१. 

िभ�म�साद जोशी िव�� 
ि�भवुन िव�िव�ालय, 

के��ीय काया�लय, 
क�ित�परुसमेत 

९४४५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।०८ ७ १३४० 

१३२. 
भलुा मिुखया िव�� 

िव�दे�र यादव 
९३५५ 
संय�ु 

लेनदेन २०७१।१०।२७ २ ३६० 

१३३. 
भूपालदास �े� िव�� 

देवे���साद �े� 
९४२४ 
संय�ु 

िनण�य दता� 
बदर हक 

कायमसमेत 
२०७१।११।१४ ६ ११२९ 
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१३४. 
भोजबहादरु ढकाल 

िव�� मेइसय ुक�पनी 
�ा.िल.समेत 

९३४० 
संय�ु 

कारबाही गरी 
�ितपूित�समेत 
िदलाई पाउ ँ

२०७१।०८।१५ २ २१९ 

म 

१३५. 
ममता �यौपाने िव�� 

मेनका भ�राई (ितवारी) 
९४८० 
संय�ु 

िलखत दता� 
बदर 

२०७२।०२।२५ १० १८०३ 

१३६. 
महावीर कामैत िव�� 

नेपाल सरकार 
९३१८ 

पूण� 
नाग�रकता 
स�ब�धी 

२०७१।०५।१२ १ १ 

१३७. 
माधवकुमार ब�नेतसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९४१२ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०७।२१ ६ ९४२ 

१३८. 
माधवकुमार भगत िव�� 

नेपाल सरकार 
९४०६ 
संय�ु 

स�पि� 
श�ुीकरण 

२०७२।०५।०७ ५ ९०० 

१३९. 
मानबहादरु काक� िव�� 

नेपाल सरकार 
९४३१ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।०७।०४ ७ ११७५ 

१४०. 
मानबहादरु िव�कमा� िव�� 

पदमबहादरु िव�कमा� 
९३५३ 
संय�ु 

िजउनी 
ज�गामा हक 

कायम 
२०७१।११।०३ २ ३३६ 

१४१. 
मो.अिजज खा ँिव�� 

िज�ला �हरी काया�लय, 
सला�हीसमेत 

९३६९ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।१०।२२ ३ ५२४ 

य 

१४२. 

यादव�साद थपिलया िव�� 
मि��प�रषद्  �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९४११ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१२ ६ ९३५ 

१४३. 
योगे�� िगरी िव�� 

�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालय, रामशाहपथसमेत 

९४५८ 
संय�ु 

सेवाबाट 
हटाइएको 

२०७२।०५।१० ८ १५२२ 

र 

१४४. 
रिवना थापा भजुेल िव�� 

पनुरावेदन अदालत पोखरासमेत 
९३७२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१२ ३ ५४७ 

१४५. 
राजकुमार शाहसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५१४ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०९।१३ १२ २१९५ 
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१४६. 
राजमान शा�य िव�� 

काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत 

९४४४ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।१२।०८ ७ १३३५ 

१४७. 
राजे�� के.सी. िव�� 

वन तथा भू-संर�ण म��ालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

९४९८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०४।२६ ११ १९८९ 

१४८. 
राजे�� चौड�रया िव�� 

राि��य वािण�य ब�क के��ीय 
काया�लय, काठमाड�समेत 

९३३८ 
पूण� 

रो�का 
रािखएको 
ज�गा बदर 
ग�रपाउँ 

२०७१।०६।२३ २ १८७ 

१४९. 
राजे�� दलुाल िव�� नेपाल 

सरकार 
९३२० 
िवशेष 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७०।०८।२० १ १७ 

१५०. 
राजे�� यादव िव�� मालपोत 

काया�लय, महो�रीसमेत 
९४२२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१० ६ १११२ 

१५१. 
राजे���साद पौडेलसमेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९४९१ 
िवशेष 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७२।०२।०७ ११ १८७७ 

१५२. 
राजेश िधताल िव�� 

िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड� 

९३४४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।०३ २ २४९ 

१५३. 

रामआधार साह िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, टंगाल, 
काठमाड�समेत 

९४९७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७१।१०।२७ ११ १९८१ 

१५४. 
रामजी गौतम िव�� 

का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालतसमेत 

९५१६ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।१०।०६ १२ २२०९ 

१५५. 
राम�ताप खड्का िव�� 
महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोका, काठमाड� 

९४३५ 
संय�ु 

परमादेश २०७१।११।०३ ७ १२५० 

१५६. 

राम�साद सापकोटा िव�� 
िव�ालय िश�क 

िकताबखाना, छाउनीमाग�, 
काठमाड�समेत 

९४०४ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०३।२३ ५ ८८२ 
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१५७. 
रामबहादरु ग�ुङ िव�� 

नेपाल सरकार 
९४५३ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

२०७२।०३।२८ ८ १४७२ 

१५८. 
रामलखन यादव िव�� 

काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

९३९६ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।०९।२२ ५ ७९५ 

१५९. 
रेशमान तुलाधरसमेत िव�� 

�ाने��र�न तुलाधर 
९४७४ 

पूण� 
धम�लोप २०७२।०१।१० १० १७३१ 

ल 

१६०. 
ल�मी इ�टरकि�टने�टल 

�ा.िल.समेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९३७० 
संय�ु 

�ितषेध / 
उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।११ ३ ५२९ 

१६१. 
ल�मी राउत अिहर िव�� 

तेतरी कनईुन 
९४६० 
संय�ु 

मोही  
नामसारी 

२०७१।०८।१९ ९ १५५० 

१६२. 
ल�मीकुमारी ढकाल िव�� 

चु�डा से�रत सतार 
९४८५ 
संय�ु 

मोही लगत 
क�ा 

२०७१।०९।१८ १० १८३१ 

१६३. 
ला�पा तामाङ िव�� नेपाल 

सरकार 
९४९६ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसा

र 

२०७२।०५।३० ११ १९७३ 

१६४. 

लालकुमारी पोखरेलसमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९४२६ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०२।२९ ७ ११४५ 

१६५. 
लोक सेवा आयोग, के��ीय 

काया�लय, कमलपोखरी 
िव�� िशवकुमार ब�नेत 

९४२७ 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०६।०२ ७ ११५२ 

१६६. 
लोकबहादरु काक�समेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९३४६ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन, 
बालिववाह, 
जबरज�ती 

करणी 

२०७१।१०।१९ २ २६३ 
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व 

१६७. 
िवक�प राजभ�डारीसमेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९३१९ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७०।१०।२० १ १० 

१६८. 
िवजयराज िनरौला िव�� 
�हरी �धान काया�लय, 

न�साल, काठमाड�समेत 

९३२६ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७०।१२।१९ १ ६४ 

१६९. 
िवराद� बडुसमेत िव�� 

स�ुतली धामीसमेत 
९४०१ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।१०।१८ ५ ८४६ 

१७०. 

िवशाल दरुासमेत िव�� 
सङ्घीय मािमला तथा 

�थानीय िवकास म��ालय, 
प�ुचोकसमेत 

९३७६ 
िवशेष 

उ��ेषण  २०७१।०२।०१ ४ ५८९ 

१७१. 
िव�ण ुलामासमेत 

िव�� िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�समेत 

९४५१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।०७।१७ ८ १४३९ 

१७२. 
िव�ण�ुसाद �वगिमखा िव�� 

िसताराम प�कासमेत 
९४१९ 
संय�ु 

मोही  
नामसारी 

२०७१।११।०१ ६ १०९१ 

१७३. 
वीरे���साद चौहानसमेत 

िव�� अजयकुमार चौहानसमेत 
९४४२ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।१०।२२ ७ १३१३ 

श 

१७४. 
शंकर पि�डत िव�� �हरी 
�धान काया�लय, न�साल, 

काठमाड�समेत 

९४६६ 
संय�ु 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७२।०३।२३ ९ १६४४ 

१७५. 
शंकर पौडेलसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९४७६ 
िवशेष 

उ��ेषण २०७१।११।२८ १० १७६२ 

१७६. 
शरदराज िव�समेत िव�� 
सामा�य �शासन म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

९३५८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।२२ ३ ३८४ 

१७७. 
शा�तबहादरु शाही (खड्गे) 

िव�� भाजरु�न महज�नसमेत 
९४०८ 
संय�ु 

लेनदेन २०७१।०९।२२ ५ ९१४ 

१७८. 

शोभाच�� िम� िव�� 
�वा��य तथा जनसङ्�या 

म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९३७३ 
संय�ु 

परमादेश २०७१।११।१३ ३ ५५६ 
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१७९. 

शोभाच�� िम� िव�� 
�वा��य तथा जनसङ्�या 

म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९४१० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७१।११।१३ ५ ९२८ 

१८०. 
�ीमती झलककुमारी �े� 
िव�� काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत 

९५०१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।०८।०८ ११ २०१७ 

१८१. 
�ीमती दखुनी देवी िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुसमेत 

९४८७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०३।०३ १० १८४३ 

स 

१८२. 
स�तराम अहीर िव�� 

गंगाराम अहीर 
९३७५ 
संय�ु 

मोही बेदखली २०७१।०७।२१ ३ ५८४ 

१८३. 
स�तराम कुम� िव�� 

राजकुमार कुम� 
९३३० 
संय�ु 

अंश २०७१।१०।२० १ ११२ 

१८४. 
स�तोष ब�नेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९३२७ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७१।१०।१२ १ ७५ 

१८५. 
सर�वती भ�डारी (पडुासैनी) 

िव�� काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत 

९५१७ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।०८।२४ १२ २२१४ 

१८६. 
िसताराम दाहाल िव�� 

नेपाल सरकार 
९४२१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१० ६ ११०६ 

१८७. 
िसमा दमैसमेत िव�� 
�ेमबहादरु दमैसमेत 

९४१६ 
संय�ु 

जालसाजी २०७१।०८।२३ ६ १०७३ 

१८८. 
सनुैना यादवनी िव�� 
ल�वती यादवसमेत 

९४४० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०२।१० ७ १३०० 

१८९. 
स�ुदरीकुमारी �े�समेत 

िव�� राजकुमार �े�समेत 
९४४७ 

पूण� 
अंश चलन २०७१।०५।०५ ८ १३९४ 

१९०. 
सभुाष रायसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९३८५ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।१०।२८ ४ ६७४ 

१९१. 
सुरजमल सरुाना िव�� 
िदपच�द सरुानासमेत 

९३४५ 
संय�ु 

अंश चलन २०७१।०८।२३ २ २५४ 

१९२. 
सरुे��कुमार महतो िव�� 

नेपाल सरकार 
९३३९ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०२।२२ २ १९७ 
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१९३. 
ससुितया धनकुाइन िव�� 

रामलखन महतो धानकुसमेत 
९३६२ 
संय�ु 

ब�डा 
मुच�ुका 

बदर 
२०७१।०८।०७ ३ ४२८ 

१९४. 
सोना गडे�रया िव�� 
अकाली गडे�रयासमेत 

९४८९ 
संय�ु 

अंश 
नामसारी 

२०७२।०३।२३ १० १८५४ 

१९५. 

सोमे�� गौतमसमेत िव�� 
नेपाल सं�कृत िव�िव�ालय, 
के��ीय काया�लय, बेलझ�ुडी, 

दाङसमेत 

९४९३ 
संय�ु 

उ��ेषण  २०७२।०८।२२ ११ १९४८ 

१९६. 

�व�ती पौड्याल (आचाय�) 
िव�� �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय, 

रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

९४९५ 
संय�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०९।२७ ११ १९६७ 

फ 

१९७. 
हरगोिव�द लइुटेल िव�� 

नेपाल सरकार 
९४१३ 

पूण� 
उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०६।३० ६ ९६२ 

१९८. 
ह�रकुमार लामा िव�� 
का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालत, धुिलखेलसमेत 

९३३६ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०९।१७ १ १७४ 

१९९. 
ह�र�साद दमासे िव�� 

नेपाल सरकार 
९४९० 
संय�ु 

��ाचार २०७२।०६।१८ १० १८६१ 

२००. 
ह�रशरण सनुार िव�� 
दाङ देउखरी िज�ला 

अदालतसमेत 

९४८१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।१२।०२ १० १८१० 

२०१. 
होमनाथ अिधकारीसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९४५५ 
संय�ु 

अवैध 
र�च�दन 

ओसारपसार 
२०७१।०९।१६ ८ १४८८ 
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मु�ा / िवषयह�को वणा�नु�िमक सूची 
 

�. 
सं. 

िवषय प� / िवप� 
िन.नं.  

इजलास 
फैसला िमित अकं पृ� 

अ 

१.  
अदालतको 
मानहािन 

अिधव�ा िदनेश ि�पाठी 
िव�� एक�कृत नेपाल 

क�यिुन� पाट�का अ�य� 
प�ुपकमल दाहाल (�च�ड) 

९४८३ 
संय�ु 

२०७१।१२।१२ १० १८२१ 

२.  अपहरण 
नेपाल सरकार िव�� 

मरुारी भजुेल 
९३८१ 
संय�ु 

२०७१।१०।०५ ४ ६४३ 

३.  
अवैध 

र�च�दन 
ओसारपसार 

होमनाथ अिधकारीसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९४५५ 
संय�ु 

२०७१।०९।१६ ८ १४८८ 

आ 

४.  आयकर 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
िवराटनगर िव�� पशपुित 

ट्यबु िम�स �ा.िल. 

९४३० 
संय�ु 

२०७१।०९।२१ ७ ११७२ 

उ 

५.  उ��ेषण 

�मोदराज प�त 
िव�� काठमाड� िज�ला 

अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

९३३१ 
संय�ु 

२०७१।०९।११ १ १२१ 

६.  उ��ेषण 

पदमबहादरु कटुवाल िव�� 
�थानीय पूवा�धार िवकास 
तथा कृिष सडक िवभाग 
स�पे�सन बजृ िडिभजन, 
�ीमहल, प�ुचोकसमेत 

९३३७ 
संय�ु 

२०७१।१०।२७ १ १८२ 

७.  उ��षेण 
अिधव�ा लालबहादरु ब�नेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९३५७ 
िवशेष 

२०७१।०५।०५ ३ ३७३ 

८.  उ��ेषण  

िवशाल दरुासमेत िव�� 
सङ्घीय मािमला तथा 

�थानीय िवकास म��ालय, 
प�ुचोकसमेत 

९३७६ 
िवशेष 

२०७१।०२।०१ ४ ५८९ 
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९.  उ��ेषण 
अिधव�ा च��लाल �े�समेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९३७९ 
िवशेष 

२०७१।०७।२० ४ ६१९ 

१०.  उ��ेषण 

केशवमान अमा�य िव�� 
नेपाल िव�त्ु �ािधकरण, 

के��ीय काया�लय, 
काठमाड�समेत 

९३८९ 
संय�ु 

२०७१।०६।२७ ४ ७१८ 

११.  उ��ेषण 
रामलखन यादव िव�� 

काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

९३९६ 
संय�ु 

२०७१।०९।२२ ५ ७९५ 

१२.  उ��ेषण 
िवराद� बडुसमेत िव�� 

स�ुतली धामीसमेत 
९४०१ 
संय�ु 

२०७१।१०।१८ ५ ८४६ 

१३.  उ��ेषण 
केशव दवुाडी िव�� �म 

अदालत, अनामनगर, 
काठमाड�समेत 

९४०२ 
संय�ु 

२०७१।०३।०३ ५ ८५६ 

१४.  उ��ेषण 

राम�साद सापकोटा िव�� 
िव�ालय िश�क 

िकताबखाना, छाउनीमाग�, 
काठमाड�समेत 

९४०४ 
संय�ु 

२०७२।०३।२३ ५ ८८२ 

१५.  उ��ेषण 
नवराज चापागाइ ँिव�� 

नेपाल सरकार 
९४०५ 
संय�ु 

२०७१।१०।२६ ५ ८९० 

१६.  उ��ेषण 

शोभाच�� िम� िव�� 
�वा��य तथा जनसङ्�या 

म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९४१० 
संय�ु 

२०७१।११।१३ ५ ९२८ 

१७.  उ��ेषण 
क�पना कुमारी कण� िव�� 

पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुसमेत 

९४१७ 
संय�ु 

२०७१।०६।०५ ६ १०७९ 

१८.  उ��ेषण 
सनुैना यादवनी िव�� 
ल�वती यादवसमेत 

९४४० 
संय�ु 

२०७२।०२।१० ७ १३०० 

१९.  उ��ेषण 
वीरे���साद चौहानसमेत 

िव�� अजयकुमार चौहानसमेत 
९४४२ 
संय�ु 

२०७१।१०।२२ ७ १३१३ 

२०.  उ��ेषण 
राजमान शा�य िव�� 

काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत 

९४४४ 
संय�ु 

२०७१।१२।०८ ७ १३३५ 
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२१.  उ��ेषण 
धनकुमारी गौचनी िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
बागलङुसमेत 

९४४८ 
पूण� 

२०७२।०२।२८ ८ १४०४ 

२२.  उ��ेषण 
खड्गलाल महज�न िव�� 

नेपाल सरकार 
९४५४ 
संय�ु 

२०७१।१०।२६ ८ १४७९ 

२३.  उ��ेषण 
शंकर पौडेलसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९४७६ 
िवशेष 

२०७१।११।२८ १० १७६२ 

२४.  उ��ेषण 
कमलबहादरु रानाभाट िव�� 

राजे��मणी पौडेल 
९४८८ 
संय�ु 

२०७२।०५।०३ १० १८४८ 

२५.  उ��षेण  

सोमे�� गौतमसमेत िव�� 
नेपाल सं�कृत िव�िव�ालय, 
के��ीय काया�लय, बेलझ�ुडी, 

दाङसमेत 

९४९३ 
संय�ु 

२०७२।०८।२२ ११ १९४८ 

२६.  उ��ेषण 
अिधव�ा भरतकुमार 
लकाईसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 

९५०९ 
संय�ु 

२०७२।०५।०३ १२ २१५८ 

२७.  उ��ेषण 

उ�व�साद पने� िव�� 
िनजामती िकताबखाना, 
ह�रहरभवन, प�ुचोक, 

लिलतपरुसमेत 

९५१३ 
संय�ु 

२०७२।१०।०५ १२ २१८९ 

२८.  उ��ेषण 
राजकुमार शाहसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५१४ 
संय�ु 

२०७२।०९।१३ १२ २१९५ 

२९.  उ��ेषण 
भरतमिण जङ्गम िव�� 

नेपाल सरकार 
९५१५ 
संय�ु 

२०७२।०९।१३ १२ २२०२ 

३०.  उ��ेषण 

अिधव�ा राम�साद 
�जापितसमेत िव�� 
अ�य�, नेपाल बार 

एसोिसएसन 

९५१८ 
संय�ु 

२०७२।०९।१२ १२ २२२५ 

३१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िवक�प राजभ�डारीसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९३१९ 
िवशेष 

२०७०।१०।२० १ १० 

३२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा िविनतकुमार झा 
िव�� नेपाल सरकार 

९४७८ 
िवशेष 

२०७१।१२।१२ १० १७८१ 

३३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा. मायाकुमारी शमा�  िव�� 
नेपाल सरकार 

९४७९ 
संय�ु 

२०७१।१२।२९ १० १७९३ 
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३४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तेजबहादरु खड्का िव�� 
म�यपि�म �े�ीय �हरी 
काया�लय, सखु�तसमेत 

९४८६ 
संय�ु 

२०७२।०४।१७ १० १८३८ 

३५.  
उ��ेषण /  
परमादेश 

शंकर पि�डत िव�� �हरी 
�धान काया�लय, न�साल, 

काठमाड�समेत 

९४६६ 
संय�ु 

२०७२।०३।२३ ९ १६४४ 

३६.  
उ��ेषण /  
परमादेश 

राजे���साद पौडेलसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९४९१ 
िवशेष 

२०७२।०२।०७ ११ १८७७ 

३७.  
उ��ेषण / 
िनषेधा�ा 

जीवनकुमार राई िव�� 
रान ु�े�ीसमेत 

९४२९ 
संय�ु 

२०७१।१०।२५ ७ ११६६ 

३८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

उदयराज पौड्याल िव�� 
नेपाल सरकार 

९३२१ 
िवशेष 

२०७१।०७।१३ १ २९ 

३९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा अन�त काक� 
िव�� नेपाल सरकार 

९३२२ 
िवशेष 

२०७१।०५।१२ १ ३६ 

४०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सरु�े�कुमार महतो िव�� 
नेपाल सरकार 

९३३९ 
िवशेष 

२०७१।०२।२२ २ १९७ 

४१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नरे��राज �े� िव�� 
पनुरावेदन अदालत 

पाटनसमेत 
९३४३ २०७१।०७।१० २ २४० 

४२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजेश िधताल िव�� 
िज�ला �शासन काया�लय, 

काठमाड� 

९३४४ 
संय�ु 

२०७१।१२।०३ २ २४९ 

४३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िचर�जीिव खरेल िव�� 
�हरी �धान काया�लय, 

न�सालसमेत 

९३४७ 
संय�ु 

२०७१।०९।२१ २ २९३ 

४४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कोमल काक� िव�� 
नेपाल सरकार 

९३५० 
संय�ु 

२०७१।०७।१८ २ ३१४ 

४५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

शरदराज िव�समेत िव�� 
सामा�य �शासन म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

९३५८ 
िवशेष 

२०७१।१०।२२ ३ ३८४ 

४६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भरतबहादरु काक�समेत 
िव�� भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात �यव�था म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

९३६३ 
संय�ु 

२०७१।०८।२२ ३ ४३८ 
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४७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रिवना थापा भजुेल िव�� 
पनुरावेदन अदालत 

पोखरासमेत 

९३७२ 
संय�ु 

२०७१।१२।१२ ३ ५४७ 

४८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा अन�त काक� 
िव�� नेपाल सरकार 

९३७७ 
िवशेष 

२०७१।०५।१२ ४ ५९८ 

४९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा अ�यतु�साद खरेल 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९३७८ 
िवशेष 

२०७१।०५।१२ ४ ६०९ 

५०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिनता कंसाकारसमेत िव�� 
पनुरावेदन अदालत, 

पाटनसमेत 

९३८२ 
संय�ु 

२०७१।१०।२६ ४ ६५२ 

५१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

धम��� िसंह िव�� नेपाल 
सरकार 

९३९१ 
िवशेष 

२०७१।०२।२९ ५ ७५९ 

५२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

बस�त रायमाझी िव�� 
मि��प�रषद् , �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
काठमाड�समेत 

९३९७ 
संय�ु 

२०७१।१०।२० ५ ८०२ 

५३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

खसुवकुुमारी �यारसमेत 
िव�� पनुरावेदन अदालत 

जनकपरुसमेत 

९४०७ 
संय�ु 

२०७१।१०।२२ ५ ९१० 

५४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

यादव�साद थपिलया िव�� 
मि��प�रषद्  �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९४११ 
िवशेष 

२०७१।१२।१२ ६ ९३५ 

५५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

माधवकुमार ब�नेतसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९४१२ 
िवशेष 

२०७१।०७।२१ ६ ९४२ 

५६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

हरगोिव�द लइुटेल िव�� 
नेपाल सरकार 

९४१३ 
पूण� 

२०७१।०६।३० ६ ९६२ 

५७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नरिसंह राणासमेत िव�� 
नेपाल रा�यका 

महा�यायािधव�ा, 
महा�यायािधव�ाको 

काया�लयसमेत 

९४१४ 
संय�ु 

२०७१।०५।२४ ६ ९७० 
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५८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िसताराम दाहाल िव�� 
नेपाल सरकार 

९४२१ 
संय�ु 

२०७१।१२।१० ६ ११०६ 

५९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे�� यादव िव�� मालपोत 
काया�लय, महो�रीसमेत 

९४२२ 
संय�ु 

२०७१।१२।१० ६ १११२ 

६०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण�साद सापकोटा 
िव�� माननीय िश�ा म��ी, 

िश�ा म��ालय, 
केशरमहलसमेत 

९४२३ 
संय�ु 

२०७१।११।०८ ६ ११२० 

६१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

लालकुमारी पोखरेलसमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९४२६ 
िवशेष 

२०७१।०२।२९ ७ ११४५ 

६२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय, कमलपोखरी 
िव�� िशवकुमार ब�नेत 

९४२७ 
पूण� 

२०७१।०६।०२ ७ ११५२ 

६३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िदिलपबहादरु भ�ने 
ताराबहादरु रानामगर िव�� 
नेपाल सरकार, �वा��य तथा 

जनसङ्�या म��ालय, 
रामशाहपथ, काठमाड� 

९४३६ 
संय�ु 

२०७२।०२।१७ ७ १२५७ 

६४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

जोगी राना था� िव�� 
कुव�रया रानासमेत 

९४४१ 
संय�ु 

२०७१।१०।१८ ७ १३०७ 

६५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िभ�म�साद जोशी िव�� 
ि�भवुन िव�िव�ालय, 

के��ीय काया�लय, 
क�ित�परुसमेत 

९४४५ 
संय�ु 

२०७१।११।०८ ७ १३४० 

६६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िडकबहादरु िल�बू िव�� 
पाथीभरा बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िल. समेत 

९४५६ 
संय�ु 

२०७१।१२।१९ ८ १५०७ 

६७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अमतृकुमार शमा� िव�� 
नेपाल सरकार 

९४५९ 
िवशेष 

२०७२।०१।०३ ९ १५३९ 

६८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

प�ुषो�म �े� िव�� नेपाल 
सरकार 

९४६२ 
संय�ु 

२०७१।१२।१६ ९ १६१३ 
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६९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नरेश डगौरा िव�� 
सश� �हरी बल, �धान 

काया�लय, हलचोक, 
काठमाड�समेत 

९४६४ 
संय�ु 

२०७१।१२।१६ ९ १६२४ 

७०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा कमलेश 
ि�वेदीसमेत िव�� नपेाल 

सरकार 

९४६५ 
संय�ु 

२०७१।११।०६ ९ १६३३ 

७१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा स�तोष 
भ�राईसमेत िव�� नेपाल 

सरकार 

९४७५ 
िवशेष 

२०७१।१०।२२ १० १७५० 

७२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ब�ीकुमार ख�ी िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 

९४७७ 
िवशेष 

२०७१।११।२८ १० १७७२ 

७३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ीमती दखुनी देवी िव�� 
पनुरावेदन अदालत, 

जनकपरुसमेत 

९४८७ 
संय�ु 

२०७२।०३।०३ १० १८४३ 

७४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा स�ल ुितवारी 
िव�� नेपाल सरकार 

९४९४ 
संय�ु 

२०७२।०५।२७ ११ १९५४ 

७५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे�� के.सी. िव�� 
वन तथा भू-संर�ण म��ालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

९४९८ 
संय�ु 

२०७२।०४।२६ ११ १९८९ 

७६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ा.डा.संिगता भ�डारी िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९५०२ 
संय�ु 

२०७१।११।०३ ११ २०२३ 

७७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गोखलु महतो निुनयासमेत 
िव�� भखुल महतोसमेत 

९५०३ 
संय�ु 

२०७२।०९।२३ ११ २०४१ 

७८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा.भाइकाजी ितवारी िव�� 
चतुभू�ज भ�समेत 

९५०८ 
संय�ु 

२०७२।०९।०२ १२ २१४५ 

७९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ितभा कुमारी िसंह िव�� 
नेपाल सरकार 

९५११ 
संय�ु 

२०७२।०३।१३ १२ २१७८ 

८०.  

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध / 

अिधकारप�ृछा

अिधव�ा ओम�काश अया�ल 
िव�� रा��पितको काया�लय, 
िसतलिनवास, काठमाड�समेत 

९३९० 
संय�ु 

२०७१।०६।०८ ४ ७३३ 
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८१.  
उ��षेण / 
�ितषेध 

राजे�� दलुाल िव�� नेपाल 
सरकार 

९३२० 
िवशेष 

२०७०।०८।२० १ १७ 

८२.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

रामआधार साह िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, टंगाल, 
काठमाड�समेत 

९४९७ 
संय�ु 

२०७१।१०।२७ ११ १९८१ 

८३.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

नारायण�साद सवुेदीसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९५१० 
संय�ु 

२०७२।०९।२१ १२ २१६२ 

८४.  
उ��ेषण 
परमादेश 

�व�ती पौड्याल (आचाय�) 
िव�� �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय, 

रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

९४९५ 
संय�ु 

२०७१।०९।२७ ११ १९६७ 

अ ं

८५.  अंश 
स�तराम कुम� िव�� 

राजकुमार कुम� 
९३३० 
संय�ु 

२०७१।१०।२० १ ११२ 

८६.  अंश चलन 
सरुजमल सरुाना िव�� 
िदपच�द सरुानासमेत 

९३४५ 
संय�ु 

२०७१।०८।२३ २ २५४ 

८७.  अंश चलन 
दगुा� देवी साह तेली िव�� 

तपे�र साह 
९३५१ 
संय�ु 

२०७१।०७।०५ २ ३२१ 

८८.  अंश चलन 
इ�लाम िमयाँसमेत िव�� 
मह�मद किलम िमयासँमेत 

९३५९ 
पूण� 

२०७१।१०ऽ१५ ३ ४०४ 

८९.  अंश चलन 
स�ुदरीकुमारी �े�समेत 

िव�� राजकुमार �े�समेत 
९४४७ 

पूण� 
२०७१।०५।०५ ८ १३९४ 

९०.  अंश चलन 
�वु के.सी.समेत िव�� 

भ�बहादरु ख�ी (के.सी.) 
९४६८ 
संय�ु 

२०७२।०५।३० ९ १६५७ 

९१.  अंश दपोट 
�ेमलाल लोध िव�� 

औधराजी लोध 
९५१२ 
संय�ु 

२०७२।०७।२० १२ २१८४ 

९२.  अंश नामसारी 
जोगे�� अिहरसमेत िव�� 

रवडी अिहरनीसमेत 
९३९५ 
संय�ु 

२०७१।०७।२६ ५ ७८५ 

९३.  
अंश 

नामसारी 
सोना गडे�रया िव�� 
अकाली गडे�रयासमेत 

९४८९ 
संय�ु 

२०७२।०३।२३ १० १८५४ 
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९४.  

करारको 
यथावत 

प�रपालना 
ग�रपाउ ँ

प�ृवी�साद रोका िव�� 
िवनोद मोहन आचाय� 

९४२८ 
संय�ु 

२०७२।०२।१७ ७ ११६३ 

९५.  
करारबमोिजम 

ग�रपाउँ 
�िदपराज पा�डे िव�� 

कम�ल�मी कंशाकार 
९३६८ 
संय�ु 

२०७१।०७।२५ ३ ५१० 

९६.  

करारीय 
दािय�वबाट 
म�ु गरी 
�ितपूित� 

िदलाई पाउ ँ

उ�वोल अनपु लामा िव�� 
िज�ला िवकास सिमितको 

काया�लय, तनह� ँ

९३८४ 
संय�ु 

२०७१।०८।२२ ४ ६६९ 

९७.  
कत��य    
�यान 

धनबहादरु नाथ िव�� नेपाल 
सरकार 

९३९४ 
संय�ु 

२०७१।०८।२१ ५ ७७९ 

९८.  कत��य �यान 
स�तोष ब�नेत िव�� 

नपेाल सरकार 
९३२७ 
संय�ु 

२०७१।१०।१२ १ ७५ 

९९.  कत��य �यान 
�काश राई िव�� नेपाल 

सरकार 
९३३४ 
संय�ु 

२०७१।०८।२४ १ १४० 

१००. कत��य �यान 
जोखबहादरु िव.क. िव�� 

नेपाल सरकार 
९३५२ 
संय�ु 

२०७१।०८।२४ २ ३२६ 

१०१. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� 

मरुारी धमलासमेत 
९३५४ 
संय�ु 

२०७१।११।२५ २ ३४२ 

१०२. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव�� 
शेखरकुमार थापा मगर 

९३५६ 
संय�ु 

२०७१।१२।२० २ ३६६ 

१०३. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव�� 
देवे�� नेपाली 

९३६५ 
संय�ु 

२०७१।०५।०६ ३ ४५० 

१०४. 
कत��य 
�यान 

सभुाष रायसमेत िव�� 
नपेाल सरकार 

९३८५ 
संय�ु 

२०७१।१०।२८ ४ ६७४ 

१०५. कत��य �यान 
धनबहादरु राईसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९३९८ 
संय�ु 

२०७१।१०।२६ ५ ८१३ 

१०६. कत��य �यान 
गणेशबहादरु ब�नेतसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९४३२ 
संय�ु 

२०७२।०४।२४ ७ ११८२ 
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१०७. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव�� िदनेश 
वलीसमेत 

९४३७ 
संय�ु 

२०७२।०१।०२ ७ १२६५ 

१०८. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� 

रोिहतकुमार काक� 
९४४३ 
संय�ु 

२०७१।१०।१४ ७ १३२२ 

१०९. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� 

िशवराज उपा�यायसमेत 
९४५० 
संय�ु 

२०७२।०२।०५ ८ १४२९ 

११०. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� 
रमावती पासीसमेत 

९४७१ 
संय�ु 

२०७२।०५।०३ ९ १६९२ 

१११. 
कत��य �यान 
जबरज�ती 

चोरी 

कालरुाम भ�ने पथृी राईसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९४३४ 
संय�ु 

२०७२।०३।२३ ७ १२४२ 

११२. 
कारबाही गरी 
�ितपूित�समेत 
िदलाई पाउ ँ

भोजबहादरु ढकाल 
िव�� मेइसय ुक�पनी 

�ा.िल.समेत 

९३४० 
संय�ु 

२०७१।०८।१५ २ २१९ 

११३. 
�ितपूित� रकम 
िदलाई भराई 

पाउँ 

उिम�ला �े� िव�� 
�च�डबहादरु बम 

९४७३ 
संय�ु 

२०७२।०५।१० ९ १७२० 

ख 

११४. खनु डाकँा 
नपेाल सरकार िव�� 

िव�ान�द राय यादवसमेत 
९४७० 
संय�ु 

२०७१।०७।०२ ९ १६७२ 

ग 

११५. 
गोली हानी 
ग�डा घाइते 

पारेको 

नेपाल सरकार िव�� 
रामबहादरु बलसमेत 

९३६१ 
संय�ु 

२०७१।०८।१६ ३ ४२० 

ज 

११६. 
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव�� 
यादव�साद िघिमरे 

९३३५ 
संय�ु 

२०७१।०९।०३ १ १४९ 

११७. 
जबरज�ती 

करणी 
धनराज खड्का िव�� नेपाल 

सरकार 
९३९३ 
संय�ु 

२०७१।०८।१७ ५ ७७२ 

११८. 
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव�� 

सेतु भ�ने साबिु�न िमया 
९३९९ 
संय�ु 

२०७१।०७।२० ५ ८२७ 

११९. 
जबरज�ती 

करणी 
मानबहादरु काक� िव�� 

नेपाल सरकार 
९४३१ 
संय�ु 

२०७१।०७।०४ ७ ११७५ 
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१२०. 
जबरज�ती 

करणी र चोरी 

नेपाल सरकार िव�� बलराम 
दवाडी भ�ने �यानबहादरु 

खड्का 

९५०६ 
संय�ु 

२०७१।०८।२३ १२ २१२८ 

१२१. 

जबरज�ती 
करणी, 

जबरज�ती 
चोरी 

दीपक च�दसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९४७२ 
संय�ु 

२०७२।०२।१८ ९ १७०९ 

१२२. जालसाजी 
जय�काश राय 

िव�� रामदेव महला 
९३३२ 
संय�ु 

२०७१।०९।२७ १ १२८ 

१२३. जालसाजी 
खैतुन तेसा िव�� तेतरी 

िमयाइनीसमेत 
९३९२ 

पूण� 
२०७१।१०।१५ ५ ७६५ 

१२४. जालसाजी 
िसमा दमैसमेत िव�� 
�ेमबहादरु दमैसमेत 

९४१६ 
संय�ु 

२०७१।०८।२३ ६ १०७३ 

१२५. 
िजउनी 

ज�गामा हक 
कायम 

मानबहादरु िव�कमा� िव�� 
पदमबहादरु िव�कमा� 

९३५३ 
संय�ु 

२०७१।११।०३ २ ३३६ 

१२६. 
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव�� च�� 

नाथ 
९३८६ 
संय�ु 

२०७१।११।१८ ४ ६९१ 

१२७. 
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव�� �ेम 

शाही 
९४१८ 
संय�ु 

२०७२।०२।३२ ६ १०८५ 

१२८. 
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव�� 
�याग राय यादवसमेत 

९४२५ 
संय�ु 

२०७१।१२।१६ ६ ११३३ 

ठ 

१२९. ठगी 
दया�साद िघिमरे िव�� 

नेपाल सरकार 
९३२९ 
संय�ु 

२०७१।०९।०७ १ ९९ 

ड 

१३०. डाकँा चोरी 
बिलराम कोहार िव�� 

नेपाल सरकार 
९४३९ 
संय�ु 

२०६७।१२।१३ ७ १२९२ 

द 

१३१. 
दता� फोड 
गरी दता� 
ग�रपाउ ँ

िबजु� महतो िव�� बेचन 
महतो 

९४०९ 
संय�ु 

२०७१।१२।०२ ५ ९२३ 
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१३२. दता� बदर 
त�ुसीमाया महज�न िव�� 
प�चनारायण महज�नसमेत 

९५०४ 
पूण� 

२०६८।०१।०८ १२ २०४७ 

ध 

१३३. धम�लोप 
रेशमान तुलाधरसमेत िव�� 

�ाने��र�न तुलाधर 
९४७४ 

पूण� 
२०७२।०१।१० १० १७३१ 

न 

१३४. 
नाग�रकता 
स�ब�धी 

महावीर कामैत िव�� 
नेपाल सरकार 

९३१८ 
पूण� 

२०७१।०५।१२ १ १ 

१३५. 
िनण�य दता� 
बदर दता� 
हक कायम 

�काश पा�डे िव�� 
बिु�माया �े�समेत 

९३७१ 
संय�ु 

२०७१।११।११ ३ ५४१ 

१३६. 
िनण�य दता� 
बदर हक 
कायम 

गठुी सं�थान के��ीय 
काया�लय िव�� राम मकुु�द 

महज�नसमेत 

९३२३ 
संय�ु 

२०७१।०७।११ १ ४३ 

१३७. 
िनण�य दता� 
बदर हक 

कायमसमेत 

भूपालदास �े� िव�� 
देवे���साद �े� 

९४२४ 
संय�ु 

२०७१।११।१४ ६ ११२९ 

१३८. 
िनण�य बदर 
हक कायम 

बालकृ�ण �े� िव�� 
�यामकृ�ण �े� 

९३२४ 
संय�ु 

२०७१।०७।०३ १ ५२ 

प 

१३९. परमादेश 
अिधव�ा राजीव िस�हा राज ु
िव�� पशुपित �े� िवकास 

कोष, गौशला, काठमाड�समेत 

९३६४ 
संय�ु 

२०७१।०६।२२ ३ ४४३ 

१४०. परमादेश 
�वज धामी िव�� 

िज�ला �हरी काया�लय, 
क�चनपरुसमेत 

९३६७ 
संय�ु 

२०७१।१०।१८ ३ ४९८ 

१४१. परमादेश 

शोभाच�� िम� िव�� 
�वा��य तथा जनसङ्�या 

म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९३७३ 
संय�ु 

२०७१।११।१३ ३ ५५६ 

१४२. परमादेश 
अिधव�ा सिुनल र�जन िसंह 

िव�� नेपाल सरकार 
९३८३ 
संय�ु 

२०७१।११।२५ ४ ६६२ 
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१४३. परमादेश 
राम�ताप खड्का िव�� 
महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोका, काठमाड� 

९४३५ 
संय�ु 

२०७१।११।०३ ७ १२५० 

१४४. परमादेश 
िदपे�� काक� िव�� 
गोपालबहादरु रोका 

९४६३ 
संय�ु 

२०७१।१२।२४ ९ १६१८ 

१४५. 
�ितषेध / 
उ��ेषण / 
परमादेश 

ल�मी इ�टरकि�टने�टल 
�ा.िल.समेत िव�� नेपाल 

सरकार 

९३७० 
संय�ु 

२०७१।१०।११ ३ ५२९ 

ब 

१४६. 
ब�डा 

मचुु�का 
बदर 

ससुितया धनकुाइन िव�� 
रामलखन महतो धानकुसमेत 

९३६२ 
संय�ु 

२०७१।०८।०७ ३ ४२८ 

१४७. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

िवजयराज िनरौला िव�� 
�हरी �धान काया�लय, 

न�साल, काठमाड�समेत 

९३२६ 
संय�ु 

२०७०।१२।१९ १ ६४ 

१४८. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

ह�रकुमार लामा िव�� 
का�ेपला�चोक िज�ला 
अदालत, धुिलखेलसमेत 

९३३६ 
संय�ु 

२०७१।०९।१७ १ १७४ 

१४९. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

मो.अिजज खा ँिव�� 
िज�ला �हरी काया�लय, 

सला�हीसमेत 

९३६९ 
संय�ु 

२०७१।१०।२२ ३ ५२४ 

१५०. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

आरती पौडेल िव�� 
सखु�त िज�ला अदालत, 
वीरे��नगर, सखु�तसमेत 

९३८० 
पूण� 

२०७१।०८।२५ ४ ६२९ 

१५१. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा प�ुपराज पौडेल 
िव�� काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत 

९४३८ 
संय�ु 

२०७१।११।२० ७ १२८५ 

१५२. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

िव�ण ुलामासमेत 
िव�� िज�ला �शासन 

काया�लय, काठमाड�समेत 

९४५१ 
संय�ु 

२०७२।०७।१७ ८ १४३९ 

१५३. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा प�ुपराज पौडेल 
िव�� काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत 

९४६९ 
संय�ु 

२०७२।०५।२३ ९ १६६७ 
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१५४. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

ह�रशरण सनुार िव�� 
दाङ देउखरी िज�ला 

अदालतसमेत 

९४८१ 
संय�ु 

२०७१।१२।०२ १० १८१० 

१५५. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

कुमार तामाङ िव�� 
िस�धपुा�चोक िज�ला 

अदालत, चौतारा, 
िस�धुपा�चोकसमेत 

९४८२ 
संय�ु 

२०७१।१२।१३ १० १८१६ 

१५६. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

बलबहादरु िव.क. िव�� 
कारागार काया�लय, 

जग�नाथदेवल, ि�परेु�रसमेत 

९५०० 
संय�ु 

२०७२।०७।१२ ११ २००५ 

१५७. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

�ीमती झलककुमारी �े� 
िव�� काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत 

९५०१ 
संय�ु 

२०७२।०८।०८ ११ २०१७ 

१५८. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

रामजी गौतम िव�� 
का�ेपला�चोक िज�ला 

अदालतसमेत 

९५१६ 
संय�ु 

२०७२।१०।०६ १२ २२०९ 

१५९. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

सर�वती भ�डारी (पडुासैनी) 
िव�� काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहलसमेत 

९५१७ 
संय�ु 

२०७२।०८।२४ १२ २२१४ 

१६०. बह�िववाह 
नपेाल सरकार िव�� 

कृ�णा दलुाल (सवुाल) समेत 
९३४१ 
संय�ु 

२०७१।०१।२३ २ २२४ 

१६१. ब�िकङ कसरु 
नेपाल सरकार िव�� 

दगुा�  काक� 
९४५२ 
संय�ु 

२०७२।०४।२० ८ १४६२ 

भ 

१६२. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 

सधुीर �े� 
९३६० 
संय�ु 

२०७१।०८।१६ ३ ४१४ 

१६३. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 
वीरे��कुमार िसंहसमेत 

९३६६ 
संय�ु 

२०७१।०९।२१ ३ ४५७ 

१६४. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 
िवनयकुमार गामीसमेत 

९३७४ 
संय�ु 

२०७१।११।१० ३ ५५९ 

१६५. ��ाचार 
नपेाल सरकार िव�� 

िदलीपकुमार म�ल ठकुरी 
९४०३ 
संय�ु 

२०७१।०३।२३ ५ ८७१ 

१६६. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 

अ�यतुकृ�ण खरलेसमेत 
९४१५ 
संय�ु 

२०७१।१०।२५ ६ ९८० 
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१६७. ��ाचार 
नपेाल सरकार िव�� 

हरेकृ�ण भगत 
९४३३ 
संय�ु 

२०७२।०३।२१ ७ १२०३ 

१६८. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 

गोकण� पौडेल 
९४४६ 

पूण� 
२०७१।०६।०५ ८ १३४५ 

१६९. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 

ब�ीनाथ �े� 
९४४९ 
संय�ु 

२०७१।०८।२९ ८ १४१० 

१७०. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 

ई�र�साद पोखरेलसमेत 
९४६१ 
संय�ु 

२०७२।०६।२४ ९ १५५५ 

१७१. ��ाचार 
ह�र�साद दमासे िव�� 

नेपाल सरकार 
९४९० 
संय�ु 

२०७२।०६।१८ १० १८६१ 

१७२. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 
भरत�साद नेपालसमेत 

९४९२ 
संय�ु 

२०७१।०५।१८ ११ १८८८ 

१७३. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 
उमेशकुमार रे�मीसमेत 

९५०५ 
संय�ु 

२०७२।१०।१२ १२ २०५७ 

म 

१७४. 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

गोमा पाचँकोटी िव�� नेपाल 
सरकार 

९३३३ 
संय�ु 

२०७१।०७।१० १ १३३ 

१७५. 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

ला�पा तामाङ िव�� नेपाल 
सरकार 

९४९६ 
संय�ु 

२०७२।०५।३० ११ १९७३ 

१७६. 

मानव 
बेचिबखन, 
बालिववाह, 
जबरज�ती 

करणी 

लोकबहादरु काक�समेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९३४६ 
संय�ु 

२०७१।१०।१९ २ २६३ 

१७७. 
माना चामल 
नाता कायम 

ड�बरबहादरु म�लसमेत 
िव�� गमुा िगरी 

९४८४ 
संय�ु 

२०७१।०३।२४ १० १८२५ 

१७८. 
मोही  

नामसारी 
िव�ण�ुसाद �वगिमखा िव�� 

िसताराम प�कासमेत 
९४१९ 
संय�ु 

२०७१।११।०१ ६ १०९१ 

१७९. 
मोही  

नामसारी 
ल�मी राउत अिहर िव�� 

तेतरी कनुईन 
९४६० 
संय�ु 

२०७१।०८।१९ ९ १५५० 
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१८०. 
मोही 

नामसारी 
गोिव�दह�र अमा�य िव�� 
िशवनारायण चौधरीसमेत 

९३२५ 
संय�ु 

२०७१।०६।३१ १ ५८ 

१८१. मोही बेदखली 
स�तराम अहीर िव�� 

गंगाराम अहीर 
९३७५ 
संय�ु 

२०७१।०७।२१ ३ ५८४ 

१८२. 
मोही लगत 

क�ा 
ल�मीकुमारी ढकाल िव�� 

च�ुडा से�रत सतार 
९४८५ 
संय�ु 

२०७१।०९।१८ १० १८३१ 

र 

१८३. 

रो�का 
रािखएको 
ज�गा बदर 
ग�रपाउँ 

राजे�� चौड�रया िव�� 
राि��य वािण�य ब�क के��ीय 

काया�लय, काठमाड�समेत 

९३३८ 
पूण� 

२०७१।०६।२३ २ १८७ 

ल 

१८४. लाग ुऔषध 
नेपाल सरकार िव�� 
ओङ्गेन लामासमेत 

९३४९ 
संय�ु 

२०७१।०९।०३ २ ३०६ 

१८५. 
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

रामबहादरु गु�ङ िव�� 
नेपाल सरकार 

९४५३ 
संय�ु 

२०७२।०३।२८ ८ १४७२ 

१८६. 
लाग ुऔषध 
सेतो हेरोइन 

ओबनुमी माइकल ओजोर 
िव�� नेपाल सरकार 

९४०० 
संय�ु 

२०७१।०७।०३ ५ ८३८ 

१८७. 
िलखत दता� 

बदर 
ममता �यौपान ेिव�� 

मेनका भ�राई (ितवारी) 
९४८० 
संय�ु 

२०७२।०२।२५ १० १८०३ 

१८८. 
िलखत बदर 
िमलाप� बदर 

िदनाई माझी िव�� 
बेचन खडगासमेत 

९३४२ 
संय�ु 

२०७१।०२।१९ २ २३२ 

१८९. लेनदेन 
गंगा�साद म�डल िव�� 

यमुना�साद म�डल 
९३४८ 
संय�ु 

२०७१।१०।१२ २ ३०१ 

१९०. लेनदेन 
भलुा मिुखया िव�� 

िव�दे�र यादव 
९३५५ 
संय�ु 

२०७१।१०।२७ २ ३६० 

१९१. लेनदेन 
िदलपकुमार साहसमेत िव�� 

िव�ाकर�साद साह 
९३८८ 
संय�ु 

२०७१।१२।१७ ४ ७०९ 

१९२. लेनदेन 
शा�तबहादरु शाही (खड्गे) 

िव�� भाजरु�न महज�नसमेत 
९४०८ 
संय�ु 

२०७१।०९।२२ ५ ९१४ 

व 

१९३. 
वन पैदावार 
नो�सान 

नेपाल सरकार िव�� 
लेखराज डागँीसमेत 

९३२८ 
संय�ु 

२०७०।१०।१२ १ ८३ 
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१९४. 
िवष सेवन गरी 
कत��य �यान 

नेपाल सरकार िव�� 
नमुा बजगाई 

९४६७ 
संय�ु 

२०७२।०५।२५ ९ १६५० 

स 

१९५. 
स�पि� 

श�ुीकरण 
माधवकुमार भगत िव�� 

नेपाल सरकार 
९४०६ 
संय�ु 

२०७२।०५।०७ ५ ९०० 

१९६. 
स�पि� 

श�ुीकरण 
दावा टासी लामा िव�� 

नेपाल सरकार 
९४९९ 
संय�ु 

२०७२।०९।१४ ११ १९९८ 

१९७. सवारी �यान 
नेपाल सरकार िव�� 

वीरबहादरु लो�चन 
९४५७ 
संय�ु 

२०७२।०२।०१ ८ १५१२ 

१९८. 
सेवाबाट 
हटाइएको 

योगे�� िगरी िव�� 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालय, रामशाहपथसमेत 

९४५८ 
संय�ु 

२०७२।०५।१० ८ १५२२ 

१९९. 
�ववासी 

घरज�गा दता� 

जगतबहादरु ग�ुङ िव�� 
मालपोत काया�लय, लमजङु, 

मुकाम व�शीशहर 
लमजङुसमते 

९३८७ 
संय�ु 

२०७१।१२।०१ ४ ७०१ 

ह 

२००. 
हक कायम 
दता� बदर 

�काशरवी �धानसमेत िव�� 
सनुमाया �े�समेत 

९५०७ 
संय�ु 

२०७१।०६।२६ १२ २१३७ 

२०१. 
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव�� 
सोनकुुमार िसंहसमेत 

९४२० 
संय�ु 

२०७१।१२।०४ ६ १०९८ 
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िनण�यकता�को आधारमा िनण�यह�को सूची (व�रयता�म अनुसार) 
 

�. 
सं. 

प� / िवप� 
िन.नं.  

इजलास 
िवषय 

फैसला 
िमित 

अकं पृ� 

 

१.  
माननीय �यायाधीश �ी बलराम के.सी. 

माननीय �यायाधीश �ी मोहन�काश िसटौला 
माननीय �यायाधीश डा.�ी भरतबहादरु काक�  

९५०४ 
पूण� 

दता� बदर 
२०६८।
०१।०८ 

१२ २०४७ 

 

२.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४४६ 
पूण� 

��ाचार 
२०७१।
०६।०५ 

८ १३४५ 

३.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४४७ 
पूण� 

अंश चलन 
२०७१।
०५।०५ 

८ १३९४ 

 

४.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९४११ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१२ 

६ ९३५ 

५.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

९४१२ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०७।२१ 

६ ९४२ 

६.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९४१३ 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०६।३० 

६ ९६२ 

७.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९४७४ 
पूण� 

धम�लोप 
२०७२।
०१।१० 

१० १७३१ 

 

८.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३१८ 
पूण� 

नाग�रकता 
स�ब�धी 

२०७१।
०५।१२ 

१ १ 

९.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९३३८ 
पूण� 

रो�का 
रािखएको 
ज�गा बदर 
ग�रपाउँ 

२०७१।
०६।२३ 

२ १८७ 
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१०.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३९१ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०२।२९ 

५ ७५९ 

११.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४२६ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०२।२९ 

७ ११४५ 

 

१२.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९३१९ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७०।
१०।२० 

१ १० 

१३.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९३२० 
िवशेष 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७०।
०८।२० 

१ १७ 

१४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९३२१ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०७।१३ 

१ २९ 

१५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९३२२ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०५।१२ 

१ ३६ 

१६.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश सुशीला काक� 

९३३९ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०२।२२ 

२ १९७ 

१७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९३५७ 
िवशेष 

उ��ेषण 
२०७१।
०५।०५ 

३ ३७३ 

१८.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९३५८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१०।२२ 

३ ३८४ 

१९.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९३७६ 
िवशेष 

उ��ेषण  
२०७१।
०२।०१ 

४ ५८९ 

२०.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९३७७ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०५।१२ 

४ ५९८ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

255 

२१.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९३७८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०५।१२ 

४ ६०९ 

२२.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९३७९ 
िवशेष 

उ��ेषण 
२०७१।
०७।२० 

४ ६१९ 

२३.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३८० 
पूण� 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७१।
०८।२५ 

४ ६२९ 

२४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९४२७ 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०६।०२ 

७ ११५२ 

२५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९४५९ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०१।०३ 

९ १५३९ 

२६.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४७५ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१०।२२ 

१० १७५० 

२७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९४७६ 
िवशेष 

उ��ेषण 
२०७१।
११।२८ 

१० १७६२ 

२८.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९४७७ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
११।२८ 

१० १७७२ 

२९.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९४७८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१२ 

१० १७८१ 

३०.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९४९१ 
िवशेष 

उ��ेषण /  
परमादशे 

२०७२।
०२।०७ 

११ १८७७ 

 

३१.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९४४८ 
पूण� 

उ��ेषण 
२०७२।
०२।२८ 

८ १४०४ 
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३२.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९३५९ 
पूण� 

अंश चलन 
२०७१।
१०ऽ१५ 

३ ४०४ 

३३.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९३९२ 
पूण� 

जालसाजी 
२०७१।
१०।१५ 

५ ७६५ 

 

३४.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४१४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०५।२४ 

६ ९७० 

३५.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४९२ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७१।
०५।१८ 

११ १८८८ 

 

३६.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४१५ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७१।
१०।२५ 

६ ९८० 

३७.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
९३२३ 
संय�ु 

िनण�य दता� 
बदर हक 
कायम 

२०७१।
०७।११ 

१ ४३ 

३८.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३२४ 
संय�ु 

िनण�य बदर 
हक कायम 

२०७१।
०७।०३ 

१ ५२ 

३९.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३२५ 
संय�ु 

मोही 
नामसारी 

२०७१।
०६।३१ 

१ ५८ 

४०.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९३४० 
संय�ु 

कारबाही गरी 
�ितपूित� 

समेत िदलाई 
पाउ ँ

२०७१।
०८।१५ 

२ २१९ 

४१.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९३६० 
संय�ु 

��ाचार 
२०७१।
०८।१६ 

३ ४१४ 

४२.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९३६१ 
संय�ु 

गोली हानी 
ग�डा घाइते 

पारेको 

२०७१।
०८।१६ 

३ ४२० 

४३.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३६२ 
संय�ु 

ब�डा 
मचु�ुका 

बदर 

२०७१।
०८।०७ 

३ ४२८ 
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४४.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३६३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०८।२२ 

३ ४३८ 

४५.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३८१ 
संय�ु 

अपहरण 
२०७१।
१०।०५ 

४ ६४३ 

४६.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९३९३ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।
०८।१७ 

५ ७७२ 

४७.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९३९४ 
संय�ु 

कत��य    
�यान 

२०७१।
०८।२१ 

५ ७७९ 

४८.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९३९५ 
संय�ु 

अंश 
नामसारी 

२०७१।
०७।२६ 

५ ७८५ 

४९.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३९६ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
०९।२२ 

५ ७९५ 

५०.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९३९७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१०।२० 

५ ८०२ 

५१.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३९८ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।
१०।२६ 

५ ८१३ 

५२.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
९४२८ 
संय�ु 

करारको 
यथावत 
प�रपाल

ना 
ग�रपाउँ 

२०७२।
०२।१७ 

७ ११६३ 

५३.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४२९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
िनषेधा�ा 

२०७१।
१०।२५ 

७ ११६६ 

५४.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४३० 
संय�ु 

आयकर 
२०७१।
०९।२१ 

७ ११७२ 

५५.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४४९ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७१।
०८।२९ 

८ १४१० 

५६.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४५० 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।
०२।०५ 

८ १४२९ 

५७.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४६० 
संय�ु 

मोही  
नामसारी 

२०७१।
०८।१९ 

९ १५५० 

५८.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४७९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।२९ 

१० १७९३ 
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५९.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४८० 
संय�ु 

िलखत 
दता� बदर 

२०७२।
०२।२५ 

१० १८०३ 

 

६०.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
९४५१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।
०७।१७ 

८ १४३९ 

६१.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४५२ 
संय�ु 

ब�िकङ कसरु
२०७२।
०४।२० 

८ १४६२ 

६२.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५०५ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
१०।१२ 

१२ २०५७ 

६३.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४९३ 
संय�ु 

उ��ेषण  
२०७२।
०८।२२ 

११ १९४८ 

६४.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४९४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०५।२७ 

११ १९५४ 

 

६५.  
स. का.म.ु�धान�यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४६१ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
०६।२४ 

९ १५५५ 

 

६६.  
स. का.मु.�धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९४८१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७१।
१२।०२ 

१० १८१० 

 

६७.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
९३४१ 
संय�ु 

बह�िववाह 
२०७१।
०१।२३ 

२ २२४ 

६८.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९३८२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१०।२६ 

४ ६५२ 

६९.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
९३२६ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७०।
१२।१९ 

१ ६४ 

 

७०.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४१६ 
संय�ु 

जालसाजी 
२०७१।
०८।२३ 

६ १०७३ 

७१.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण ��े 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४१७ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
०६।०५ 

६ १०७९ 

७२.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४८२ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७१।
१२।१३ 

१० १८१६ 
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७३.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९४८३ 
संय�ु 

अदालतको 
मानहािन 

२०७१।
१२।१२ 

१० १८२१ 

७४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९४८४ 
संय�ु 

माना 
चामल 
नाता 
कायम 

२०७१।
०३।२४ 

१० १८२५ 

७५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५०६ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी र 

चोरी 

२०७१।
०८।२३ 

१२ २१२८ 

७६.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५०७ 
संय�ु 

हक 
कायम 

दता� बदर 

२०७१।
०६।२६ 

१२ २१३७ 

७७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३४२ 
संय�ु 

िलखत बदर 
िमलाप� 

बदर 

२०७१।
०२।१९ 

२ २३२ 

७८.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९३४३ 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०७।१० 

२ २४० 

७९.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
९३६४ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७१।
०६।२२ 

३ ४४३ 

८०.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३६५ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।
०५।०६ 

३ ४५० 

८१.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३९९ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।
०७।२० 

५ ८२७ 

८२.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४०० 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
सेतो हेरोइन 

२०७१।
०७।०३ 

५ ८३८ 

८३.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४०१ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
१०।१८ 

५ ८४६ 

८४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९४०२ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
०३।०३ 

५ ८५६ 

८५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९४०३ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७१।
०३।२३ 

५ ८७१ 

८६.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९४३१ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।
०७।०४ 

७ ११७५ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

260 

८७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४६२ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१६ 

९ १६१३ 

८८.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४९५ 
संय�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।
०९।२७ 

११ १९६७ 

 

८९.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९३८३ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७१।
११।२५ 

४ ६६२ 

९०.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४१८ 
संय�ु 

�यान मान� 
उ�ोग 

२०७२।
०२।३२ 

६ १०८५ 

९१.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९४५३ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

२०७२।
०३।२८ 

८ १४७२ 

९२.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९३२७ 
संय�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।
१०।१२ 

१ ७५ 

९३.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९३४४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।०३ 

२ २४९ 

९४.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९३४५ 
संय�ु 

अंश चलन 
२०७१।
०८।२३ 

२ २५४ 

९५.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९३६६ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७१।
०९।२१ 

३ ४५७ 

९६.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४०४ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०३।२३ 

५ ८८२ 

९७.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४३२ 
संय�ु 

कत��य  
�यान 

२०७२।
०४।२४ 

७ ११८२ 

९८.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४३३ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
०३।२१ 

७ १२०३ 

९९.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४३४ 
संय�ु 

कत��य  
�यान 

जबरज�ती 
चोरी 

२०७२।
०३।२३ 

७ १२४२ 

१००. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४९६ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

२०७२।
०५।३० 

११ १९७३ 
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१०१. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४८५ 
संय�ु 

मोही लगत 
क�ा 

२०७१।
०९।१८ 

१० १८३१ 

१०२. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९५०८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०९।०२ 

१२ २१४५ 

१०३. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९५०९ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०५।०३ 

१२ २१५८ 

१०४. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९५१० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७२।
०९।२१ 

१२ २१६२ 

१०५. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५११ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०३।१३ 

१२ २१७८ 

१०६. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३८४ 
संय�ु 

करारीय 
दािय�वबाट 
म�ु गरी 
�ितपूित� 

िदलाई पाउ ँ

२०७१।
०८।२२ 

४ ६६९ 

१०७. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४१९ 
संय�ु 

मोही  
नामसारी 

२०७१।
११।०१ 

६ १०९१ 

१०८. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९४५४ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
१०।२६ 

८ १४७९ 

१०९. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९४६३ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७१।
१२।२४ 

९ १६१८ 

११०. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४६४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१६ 

९ १६२४ 

१११. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९४६५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
११।०६ 

९ १६३३ 

११२. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९४६६ 
संय�ु 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७२।
०३।२३ 

९ १६४४ 

११३. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९३२८ 
संय�ु 

वन 
पैदावार 
नो�सान 

२०७०।
१०।१२ 

१ ८३ 

११४. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३२९ 
संय�ु 

ठगी 
२०७१।
०९।०७ 

१ ९९ 
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११५. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९३४६ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन, 
बालिववाह, 
जबरज�ती 

करणी 

२०७१।
१०।१९ 

२ २६३ 

११६. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३६७ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७१।
१०।१८ 

३ ४९८ 

११७. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३६८ 
संय�ु 

करारबमोिज
म ग�रपाउ ँ

२०७१।
०७।२५ 

३ ५१० 

११८. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९४०५ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
१०।२६ 

५ ८९० 

११९. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९४३५ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७१।
११।०३ 

७ १२५० 

१२०. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४३६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०२।१७ 

७ १२५७ 

१२१. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४३७ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।
०१।०२ 

७ १२६५ 

१२२. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४९७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७१।
१०।२७ 

११ १९८१ 

१२३. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९४९८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०४।२६ 

११ १९८९ 

 

१२४. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४८६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०४।१७ 

१० १८३८ 

१२५. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४८७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०३।०३ 

१० १८४३ 

१२६. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५१२ 
संय�ु 

अंश दपोट 
२०७२।
०७।२० 

१२ २१८४ 

१२७. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५१३ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
१०।०५ 

१२ २१८९ 

१२८. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५१४ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०९।१३ 

१२ २१९५ 

१२९. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५१५ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०९।१३ 

१२ २२०२ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

263 

१३०. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५१६ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७२।
१०।०६ 

१२ २२०९ 

१३१. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३८५ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।
१०।२८ 

४ ६७४ 

१३२. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९३८६ 
संय�ु 

�यान मान� 
उ�ोग 

२०७१।
११।१८ 

४ ६९१ 

१३३. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९३८७ 
संय�ु 

�ववासी 
घरज�गा 

दता� 

२०७१।
१२।०१ 

४ ७०१ 

१३४. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३८८ 
संय�ु 

लेनदेन 
२०७१।
१२।१७ 

४ ७०९ 

१३५. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४२० 
संय�ु 

हातहितयार 
खरखजाना 

२०७१।
१२।०४ 

६ १०९८ 

१३६. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४५५ 
संय�ु 

अवैध 
र�च�दन 

ओसारपसा
र 

२०७१।
०९।१६ 

८ १४८८ 

१३७. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४६७ 
संय�ु 

िवष सेवन 
गरी कत��य 

�यान 

२०७२।
०५।२५ 

९ १६५० 

१३८. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४६८ 
संय�ु 

अंश 
चलन 

२०७२।
०५।३० 

९ १६५७ 

१३९. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४६९ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७२।
०५।२३ 

९ १६६७ 

१४०. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४७० 
संय�ु 

खनु 
डाकँा 

२०७१।
०७।०२ 

९ १६७२ 

१४१. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३३० 
संय�ु 

अंश 
२०७१।
१०।२० 

१ ११२ 

१४२. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९३३१ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
०९।११ 

१ १२१ 

१४३. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३३२ 
संय�ु 

जालसाजी 
२०७१।
०९।२७ 

१ १२८ 

१४४. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९३४७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०९।२१ 

२ २९३ 
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१४५. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९३४८ 
संय�ु 

लेनदेन 
२०७१।
१०।१२ 

२ ३०१ 

१४६. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३६९ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।
१०।२२ 

३ ५२४ 

१४७. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९३७० 
संय�ु 

�ितषेध / 
उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१०।११ 

३ ५२९ 

१४८. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४०६ 
संय�ु 

स�पि� 
श�ुीकर

ण 

२०७२।
०५।०७ 

५ ९०० 

१४९. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४०७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१०।२२ 

५ ९१० 

१५०. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४०८ 
संय�ु 

लेनदेन 
२०७१।
०९।२२ 

५ ९१४ 

१५१. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४३८ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीक

रण 

२०७१।
११।२० 

७ १२८५ 

१५२. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९४३९ 
संय�ु 

डाकँा 
चोरी 

२०६७।
१२।१३ 

७ १२९२ 

१५३. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९४४० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०२।१० 

७ १३०० 

१५४. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९४९९ 
संय�ु 

स�पि� 
श�ुीकरण 

२०७२।
०९।१४ 

११ १९९८ 

१५५. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५०० 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७२।
०७।१२ 

११ २००५ 

१५६. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५०१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७२।
०८।०८ 

११ २०१७ 

 

१५७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९४८८ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०५।०३ 

१० १८४८ 

१५८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३८९ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
०६।२७ 

४ ७१८ 
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१५९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९३९० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध / 

अिधकारपृ�छा 

२०७१।
०६।०८ 

४ ७३३ 

१६०. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९४२१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१० 

६ ११०६ 

१६१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९४२२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१० 

६ १११२ 

१६२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९४५६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१९ 

८ १५०७ 

१६३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९३३३ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

२०७१।
०७।१० 

१ १३३ 

१६४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९३४९ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
२०७१।
०९।०३ 

२ ३०६ 

१६५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३५० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
०७।१८ 

२ ३१४ 

१६६. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३५१ 
संय�ु 

अंश चलन 
२०७१।
०७।०५ 

२ ३२१ 

१६७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९३७१ 
संय�ु 

िनण�य 
दता� बदर 
दता� हक 
कायम 

२०७१।
११।११ 

३ ५४१ 

१६८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९४४१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१०।१८ 

७ १३०७ 

१६९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४४२ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
१०।२२ 

७ १३१३ 

१७०. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९४४३ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।
१०।१४ 

७ १३२२ 

१७१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५०२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
११।०३ 

११ २०२३ 
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१७२. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९४८९ 
संय�ु 

अंश 
नामसारी 

२०७२।
०३।२३ 

१० १८५४ 

१७३. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४७१ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।
०५।०३ 

९ १६९२ 

१७४. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९४७२ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी, 

जबरज�ती 
चोरी 

२०७२।
०२।१८ 

९ १७०९ 

१७५. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९४०९ 
संय�ु 

दता� फोड 
गरी दता� 
ग�रपाउँ 

२०७१।
१२।०२ 

५ ९२३ 

१७६. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

९४५७ 
संय�ु 

सवारी 
�यान 

२०७२।
०२।०१ 

८ १५१२ 

१७७. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९३३४ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।
०८।२४ 

१ १४० 

१७८. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९३५२ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।
०८।२४ 

२ ३२६ 

१७९. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९३५३ 
संय�ु 

िजउनी 
ज�गामा हक 

कायम 

२०७१।
११।०३ 

२ ३३६ 

१८०. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९३७२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१२ 

३ ५४७ 

 

१८१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 
९३३५ 
संय�ु 

जबरज
�ती 

करणी 

२०७१।
०९।०३ 

१ १४९ 

१८२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९३३६ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीक

रण 

२०७१।
०९।१७ 

१ १७४ 

१८३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९३५४ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।
११।२५ 

२ ३४२ 

१८४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश देवे�� गोपाल �े� 
९३५५ 
संय�ु 

लेनदेन 
२०७१।
१०।२७ 

२ ३६० 
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१८५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९३७३ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७१।
११।१३ 

३ ५५६ 

१८६. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९३७४ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७१।
११।१० 

३ ५५९ 

१८७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९३७५ 
संय�ु 

मोही 
बेदखली 

२०७१।
०७।२१ 

३ ५८४ 

१८८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९४१० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
११।१३ 

५ ९२८ 

१८९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४२३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
११।०८ 

६ ११२० 

१९०. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९४२४ 
संय�ु 

िनण�य 
दता� बदर 

हक 
कायमसमे

त 

२०७१।
११।१४ 

६ ११२९ 

१९१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४४४ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
१२।०८ 

७ १३३५ 

१९२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९४४५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
११।०८ 

७ १३४० 

१९३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९४९० 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
०६।१८ 

१० १८६१ 

१९४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५१७ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण

२०७२।
०८।२४ 

१२ २२१४ 

 

१९५. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५१८ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०९।१२ 

१२ २२२५ 

१९६. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४७३ 
संय�ु 

�ितपूित� 
रकम 
िदलाई 

भराई पाउँ 

२०७२।
०५।१० 

९ १७२० 

१९७. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४२५ 
संय�ु 

�यान मान� 
उ�ोग 

२०७१।
१२।१६ 

६ ११३३ 

१९८. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९४५८ 
संय�ु 

सेवाबाट 
हटाइएको 

२०७२।
०५।१० 

८ १५२२ 
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१९९. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९३३७ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७१।
१०।२७ 

१ १८२ 

२००. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९३५६ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।
१२।२० 

२ ३६६ 

 

२०१. 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५०३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०९।२३ 

११ २०४१ 
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सव��च अदालत बुलेिटन २०७२ मा �कािशत 
िनण�यह�को सूची 

 

वैशाख पिहलो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-२ 
1.  िनण�य 

दता� बदर 
म.ुस. गन� आशामाया 
महज�नसमेत िव. रामच�� लाल 
�े� 

िवशेष इजलास २-६ 
2.  उ��ेषण अिधव�ा लालबहादरु ब�नेत िव. 

नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

3.  उ��ेषण िवशाल दरुासमेत िव. 
पि�जकािधकारीको काया�लय, 
सङ् घीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालयसमेत 

4.  उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा अ�यतु�साद खरेल 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

संयु� इजलास ६-८ 
5.  �ितषेध / 

परमादेश 
गैसवानी खातुनसमेत िव. 
मालपोत काया�लय, पसा�, 
वीरग�जसमेत 

6.  घर 
भ�काई 
िखचोला 
मेटाई 
चलन 
चलाई 
पाऊँ 

गाय�ीदेवी कुम� िव. रगंीलाल 
धोवी 

7.  कत��य 
�यान 

बिु�बहादरु दमाई िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. १ ९-२१ 
8.  लेनदेन रामदरेश यादव िव. सशुील दास 

त�मा 
9.  िनषेधा�ा/ 

परमादेश 
�यामकुमार साह� िव. 
िड�लीबहादरु ख�ीसमेत 

10.  उ��षेण / 
परमादेश 

रामआधार िम� िव. सरुे��  िम� 
�ा�णसमेत 

11.  परमादेश अिधव�ा राजीव िस�हा राज ु िव. 
पशपुित�े� िवकास कोष, 
गौशाला, काठमाड�समेत 

12.  रो�का 
�खह� 
काटी 

लटुपीट 
गरेको 

गङ्गा�साद दास कथविनया िव. 
पिव�ीदेवीसमेत 

13.  उ��ेषण/प
रमादेश 

पटनामाया तामाङ िव. प�चमाया 
तामाङ 

14.  छुट ज�गा 
दता� 

नामसारी 

�मखु मालपोत अिधकृत �ी ह�र 
बखती िव. सािव�ी राणा 

15.  िनषेधा�ा �वुकुमार साह िव. ओम�काश 
साह तेलीसमेत 

16.  परमादेश राजदेवी �ाथिमक िव�ालय 
�यव�थापन सिमितसमेत िव. 
राजे���साद साह  

17.  उ��ेषण/ 
परमादेश 

महादेव�साद चौरिसयासमेत िव. 
ललन ठाकुर लोहार 

18.  िनषेधा�ा सीता काक� िव.  िज�ला �हरी 
काया�लय, मकवानपरु हेट�डा 

19.  उ��ेषण/ 
परमादेश 

नरे��राज �े� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 
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20.  सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. डुकिछ�रङ 
शेमा�  

21.  सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादरु 
तामाङसमेत 

22.  सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. महेश खड्का 

इजलास नं. २ २१-२५ 
23.  उ��षेण/प

रमादेश 
राजेश िधताल िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, काठमाड� 

24.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. भपुाल िल�बू 

25.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. खेसकुमारी 
ग�ुङ 

26.  कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार िव. पतुली गोले 

इजलास नं. ३ २५-२८ 
27.  अंश दपोट बास ु नारायण �धान िव. 

श�भनुारायण �धान 
28.  अंश दता�  लिलताकुमारी िव. कुशे�र 

मघरैतसमेत 
29.  कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. सेना लामा 
शेपा�समेत  

30.  फैसला 
बदर 

मैनिु�निमयाकँो म.ुस. गन� सिहदा 
िविव मिु�लम िव. अिलमिु�नको 
म.ुस. गन� रेयाजिु�न िमया ँ

इजलास नं. ४ २८-३१ 
31.  कत��य 

�यान 
समुन पतुुवार िव. नेपाल सरकार 

32.  कत��य 
�यान 

सभुाष राय िव. नेपाल सरकार 

33.  आयकर ठूला करदाता काया�लय, 
लिलतपरु िव. मोरङ अटो व�स�, 
िवराटनगर  

इजलास नं. ५ ३१-३७ 
34.  िनषेधा�ा भाइकृ�ण �े� िव. 

अिधकारस�प�न स�यता  
एक�कृत िवकास सिमित, गहेु�री 
फाटँ, काठमाड�समेत 

35.  उ��ेषण/प
रमादेश 

कोमल काक�  िव. ऊजा� 
म��ालयसमेत 

36.  उ��ेषण/ 
परमादेश 

च��का�त पौडेल िव. िव�ावती 
ब�ाचाय�समेत 

37.  ब�दी 
��य�ीकरण 

च��शेखर िसंह िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, कलयैा 
बारासमेत 

38.  अंश चलन दगुा� देवी साह तेली िव. तपे�र 
साह  

39.  हातहितयार 
खरखजाना 

पदमराज भ� िव. नेपाल सरकार 

40.  राजीनामा 
िलखत 

बदर गरी 
हक 

कायम 
चलन 

रािस���साद कौडिगया यादव 
िव. च��े�र कौडगीया यादव 

41.  उ��ेषण लालपरी देवी िव. रामकृपाल 
साहसमेत 

इजलास नं. ६ ३७-३८ 
42.  नामसारी 

िनण�य 
िलखत 
बदर 

कुमार �े�समेत िव. म.ुस. गन� 
कृ�णकुमार �े�समेत  

43.  जालसाज सािव�ी राई िव. लालबहादरु 
ब�नेत 
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इजलास नं. ७ ३८ 
44. लेनदेन भलुा मिुखया िव. िव�दे�र यादव 

इजलास नं. ८ ३८-४१ 
45.  घर बहाल 

िदलाई 
घरज�गा 
खाली 
गराई 
चलन 

देवन�द राय यादव िव. धम��� 
साह भ�न े कौशल िकशोर�साद 
ग�ुा 

46.  घर बहाल 
िदलाई 

घरज�गा 
खाली 
गराई 
चलन 

देवन�दन राय यादव िव. 
अिनताकुमारी साह 

47.  उ��ेषण पदमबहादरु कटुवाल िव. �थानीय 
पूवा�धार िवकास तथा कृिष सडक 
िवभाग स�पे�सन ि�ज िडिभजन, 
�ीमहल प�ुचोकसमेत 

एकल इजलास ४१-४२ 
48. परमादेश रामदयाल यादव िव. मनोजकुमार 

राउतसमेत 
49.  उ��ेषण राज ु ग�ुङ िव. बीरबहादरु 

ग�ुङसमेत 
रीत/बेरीत आदेश ४२-४४ 

50.  �यान 
मान� 

उ�ोग 

रामलोचन�साद साह िव. नेपाल 
सरकार 

51.  मानव 
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक 

हेमकण�  पौडेल िव. नेपाल 
सरकार 

52.  मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसार 
पसार 

जनुाकुमारी डागँीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

53.  उ��ेषण/प
रमादेश 

डा. रिमला देवकोटा िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

54.  व�यज�तु
को अवैध  
आखेटो 
पहार 

माया लामा लो�चन िव. नेपाल 
सरकार 

55.  कत��य 
�यान 

राह�ल भ�न ेरिव भ�राईसमेत  िव. 
नेपाल सरकार 

56.  ठगी िसतल �ताप िसंह िव. नेपाल 
सरकार 

57.  अंश चलन अनगुराज शमा�  िव. �दीपराज 
पा�डे  

58.  बैङ्िकङ् 
कसरु 

�िवण पा�डे िव. नेपाल सरकार 

59.  उ��ेषण/प
रमादेश 

अिधकार�ा� वीरे��कुमार संघई 
िव. काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत 
वैशाख दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १-३ 

१.  रो�का 
रािखएको 
ज�गा  बदर  
ग�रपाऊँ 

राजे�� चौड�रया िव. राि��य 
वािण�य बैङ्क, हनमुाननगर, 
स�रीसमेत 

२.  
मोही 

लगत क�ा 

गोिव�दलाल राजवंशीको म.ुस. 
गन� गोपाल�साद राजवंशी िव. 
अिनर राजवंशी 
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िवशेष इजलास ३-८ 
३.  

उ��ेषण/ 
परमादेश 

सरुे��कुमार महतोसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

४.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

अिधव�ा मीना खड्का 
ब�नेतसमेत िव. नेपाल नोटरी 
पि�लक प�रषद्, कुप�डोल, 
लिलतपरुसमेत 

संयु� इजलास ८-११ 
५.  

ब�दी 
��य�ीकरण 

बस�ता म�ल रौिनयार िव. 
महानगरीय �हरी व�ृ, 
कािलमाटी, काठमाड�समेत 

६.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

नवराज �यौपाने िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

७.  कत��य 
�यान 

कालरुाम चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

८.  सवारी 
�यान 

योगे�� थापा िव. नेपाल सरकार 

९.  �ितपूित� 
समेत 
िदलाइ 
पाऊँ 

भोजबहादरु ढकाल िव. मेइसय ु
क�पनी �ा.िल. समेत 

१०.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सवजान 
कवारीसमेत 

इजलास नं. १ ११-२६ 
११.  

उ��ेषण/ 
परमादेश 

ल�मी आचाय� िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल काठमाड�समेत  

१२.  
िनषेधा�ा 

न�दलाल खंग िव. �व. भनु 
खगंको छोरा चौधरी खंगसमेत 

१३.  यातना 
�ितपूित�  

होमबहादरु बगाले िव. खड्गिसंह 
ग�ुङसमेत 

१४.  
परमादेश 

होमबहादरु बगाले िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

१५.  उ��षेण/ 
परमादेश 

होमबहादरु बगाले िव. गृह 
म��ालयसमेत 

१६.  
उ��षेण/ 
परमादेश 

किपल�साद अिधरकारीसमेत 
िव. वन तथा भू-संर�ण 
म��ालयसमेत  

१७.  उ��षेण/ 
परमादेश 

गणेश�साद खनाल िव. 
केशवराज शमा� �यौपानेसमेत 

१८.  हक 
कायम 

राजे�र िनरौला िव. राममिण 
चािलसेसमेत 

१९.  
िनषेधा�ा 

राजकपरु साह कानसुमेत िव. 
जगत�साद साह कानसुमेत 

२०.  िट�पणी 
आदेश 

दता� बदर 
दता�  

गरनाथ दास त�मा िव. ओिकल 
िमया ँअ�सारीसमेत 

२१.  लाग ु
औषध 
चरेस 

नेपाल सरकार िव. नवीन लामा 

२२.  
लेनदेन 

मीनाकुमारी ग�ुङ िव. खरसवुा 
ग�ुङ 

२३.  
��ाचार 

नेपाल सरकार िव. िदलीपकुमार 
म�ल ठकुरी 

२४.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िन� 
रावलसमेत 

२५.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. राजकुमार 
केवट 

२६.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ल�ब ु
कोरीसमेत 
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इजलास नं. २ २६-२८ 
२७.  

अंश चलन 
सरुजमल सरुाना िव. िदपचन 
सरुानासमेत 

२८.  हक 
कायम गरी 

ज�गा 
नामसारी 

दता�  

सरुजमल सरुाना िव. िदपचन 
सरुाना 

२९.  िधतोप� 
रो�का ज�गा 
फुकुवा दता� 
बदर दता�  

गङ्गा�साद ितवारी िव. रामदेुवी 
यादव 

३०.  िलखत 
दता� बदर 

दता�  

गङ्गा�साद ितवारी िव. रामदेुवी 
यादव 

इजलास नं. ३ २९-३१ 
३१.  

उ��ेषण/ 
परमादेश 

न�ता  आचाय�  बराल  िव. िज�ला  
िश�ा काया�लय, सला�ही 
मलङ्गवासमेत 

३२.  
परमादेश 

िदवाकर गो�छा िव. िहमालयन 
बैङ्क िलिमटेडसमेत 

३३.  कत��य 
�यान 

रेखा थापा िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ४ ३१-३९ 
३४.  

उ��ेषण/ 
परमादेश 

िचर�जीिव खरेल िव. �हरी 
�धान काया�लय, न�साल 
काठमाड�समेत 

३५.  जीउ 
मा�ने 
बे�न े

नेपाल  सरकार  िव. प�पदेुव  यादव  
भ�न ेप�पुदेव भूिमहारसमेत 

३६.  उ��ेषण/ 
परमादेश 

किपल महज�न िव. सर�वती 
उ.मा.िव. लिलतपरुसमेत 

३७.  उ��ेषण/ 
परमादेश 

िनलर�न तुलाधर िव. मालपोत 
काया�लयसमेत 

३८.  अंश चलन 
नाता 
कायम 

टेकबहादरु साक�समेत िव. 
भ�बहादरु साक�समेत 

३९.  घरमा 
आगो 

लगाएको 

नेपाल सरकार िव. पूण�बहादरु 
साक� 

४०.  
डाकँा 

नेपाल सरकार िव. श�भ ु भ�न े
सिवन राईसमेत 

४१.  
बैङ्क ठगी 

रमेश�साद िघिमरे िव. नेपाल 
सरकार 

४२.  उ��षेण/ 
परमादेश 

रािजव शेखर शाहसमेत िव. गृह 
म��ालयसमेत 

४३.  
लेनदेन 

गङ्गा�साद म�डल िव. 
यमनुा�साद म�डल  

इजलास नं. ५ ३९-४५ 
४४.  जबज��ती 

करणी 
पाल सरकार िव. ह�र भषुाल 

४५.  कत��य 
�यान 

िमिछयादेवी चौधरी िव. नेपाल 
सरकार  

४६.  दता� हक 
कायम 

समुनर�न तुलाधर िव. म.ुस. गन� 
कमलिहरा ता�ाकारसमेत 

४७.  गाली 
बेइ�जती 

िड�लीबहादरु ब�नेत िव. 
बीरबहादरु वली 

४८.  वैदेिशक 
रोजगार 

ठगी 

नेपाल सरकार िव. गणेश बम 
म�ल 

४९.  कत��य 
�यान 

आन�द �याङ्तान िव. नेपाल 
सरकार 

५०.  हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. योगे�� भ�न े
जोगे�� म�रक यादवसमेत  
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५१.  हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. देवराम भ�न े
अिनलकुमार यादवसमेत  

५२.  हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. गङ्गाराम 
यादवसमेत  

५३.  मानव 
बेचिबखन 

नपेाल सरकार िव. ब�टी भ�न े
मीना दनवुार 

इजलास नं. ६ ४५-४८ 
५४.  

उ��ेषण/ 
परमादेश 

अजु�नद� जोशीसमेत िव. 
�.िज.अ. को अ�य�तामा गिठत 
मआु�जा रकम िनधा�रण 
सिमित, महे��नगर, 
क�चनपरुसमेत 

५५.  िजउनी 
ज�गामा   हक 

कायम 

मानबहादरु िव�कमा� िव. 
पदमबहादरु िव�कमा�  

५६.  बैङ्िकङ 
कसरु 

ह�र�साद शमा� आचाय�समेत िव. 
नेपाल सरकार   

५७.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. राजकुमार 
सहनीसमेत 

इजलास नं. ७ ४८-५० 
५८.  कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. �ीमती ममता 
धमलासमेत 

५९.  चलन  
चलाई पाऊँ 

बेलमता तमौली िव. रानी मोची 

६०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

श�ुबदरु िथङ (तामाङ) िव. 
महानगरीय �हरी अपराध 
महाशाखा प�रसर, हनमुानढोका, 
काठमाड�समेत 

६१.  
परमादेश 

िज�ला िसरहा गािवसको 
काया�लय, सखुीपरुसमेत िव. 
भागवत यादव 

इजलास नं. ८ ५०-५१ 
६२.  कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. महे�� िगरी 

६३.  कत��य 
�यान 

वस�तकुमार गरुौ (था�) िव. 
नेपाल सरकार 

एकल इजलास ५१-५२ 
६४.  

परमादेश 
गज�े�बहादरु थापा िव. 
�धानम��ी तथा  मि��प�रषद्को  
काया�लयसमेत 

६५.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

भरतबहादरु के.सी. िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय, क�ित�परु, 
काठमाड�समेत 

६६.  
उ��ेषण 

मोचा� शाही िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत 

६७.  
उ��ेषण 

अशोकिव�म शाह िव. 
पवनकुमार �यालसमेत 
जेठ पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १-२ 

१.  

रो�का 
रािखएको 
ज�गा बदर 
ग�रपाऊँ 

राजे�� चौड�रया िव. राि��य 
वािण�य बैङ्क, हनमुाननगर, 
स�रीसमेत 

िवशेष इजलास ३ 

२.  
उ��षेण/ 
परमादेश 

शरदराज िव�समेत िव. सिचव, 
सामा�य �शासन म��ालयसमेत 

संयु� इजलास ३-६ 

३.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

कुइसा ग�ुङसमेत िव. 
महानगरीय �हरी व�ृ �वय�भू, 
काठमाड�समेत 

४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा रामकृ�ण भ�डारी िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत 
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५.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा अ�जनीकुमार पोखरेल 
िव. गहृ म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत  

६.  
अंश 

नामसारी 
जोगे�� अिहरसमेत िव. रवडी 
अिहरनीसमेत 

७.  
ब�डा 

मचु�ुका 
बदर 

सरुसितया धनकुाईन िव. 
रामलखन महतो धानकुसमेत 

इजलास नं. १ ६-१८ 

८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

बजृमोहन सोनी िव. ि�भवुन 
िवमान�थल भ�सार काया�लय, 
गौचर, काठमाड�समेत 

९.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

महु�मद िसराजिुदन लेन काजी 
रजाक िव. ि�भवुन िवमान�थल 
भ�सार काया�लय, गौचर, 
काठमाड�समेत 

१०.  िनषेधा�ा कृ�णह�र भ�राई िव. रामे�र परुी 

११.  
वैदेिशक 
रोजगार 

ठगी 

नेपाल सरकार िव. डेिभटराज 
ग�ुङ 

१२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ल�मण 
भ�समेत 

१३.  

अब�डा 
ज�गा 
ब�डा 

ग�रपाऊँ 

लिलतकुमार थापा िव.  
िदलबहादरु थापा 

१४.  

िनण�य 
दता� बदर 

हक 
कायम 

भ�छन था� िव. िभउ�साद था� 

१५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मकुदर कादँ ु
भ�न ेसरुशे कादँसुमेत 

१६.  डाकँा 
नेपाल सरकार िव. नवराज 
रायमाझीसमेत 

१७.  डाकँा 
नेपाल सरकार िव. मदन भ�न े
मेघनाथ सापकोटासमेत 

१८.  
लागऔुषध 
सेतो हेरोइन 

OBUNNEL MICHAEL 
OZOR नेपाल सरकार िव. 
ओवनुमी माइकल ओजर िव. 
नेपाल सरकार 

१९.  
बैङ्िकङ 

कसरु 
नेपाल सरकार िव. रामे�र 
चौलागाई ं

२०.  
�यान 
मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. शोिभतबहादरु 
ब�नेतसमेत 

२१.  उ��षेण 

िनजामिु�न वली खा ँ िव. �ी 
सहकारी िव�ीय िवकास सं�था 
िल. �धान काया�लय, 
नेपालग�जसमेत 

२२.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

जाकरा स�र िव. च�बहादरु 
रोका �े�ीसमेत 

२३.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

स�रता खड्कासमेत िव. सामा�य 
�शासन म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

२४.  उ��ेषण 
केशव दवुाडी िव. �म काया�लय, 
बागमती अ�चल, टेकु 
काठमाड�समेत 

२५.  

बेलगती 
मोही  क�ा 
गरी लगती 

मोही 
ज�गाधनी 

�े�ता पजुा� 
कायम  

ग�रपाऊँ 

ब�ृदास त�मा िव. िहरा ठाकुर 
हजामको म.ुस. गन� नगेसर ठाकुर 
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इजलास नं. २ १८-२० 

२६.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

बालकृ�ण पौडेल िव. सखु�त 
िज�ला अदालत, सखु�तसमेत 

२७.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �काश 
च�दसमेत 

२८.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. घन�याम 
घत�मगर 

२९.  अंश दता�  
रामान�द ग�ुा िव. रामबाब�ुसाद 
साह कानू 

इजलास नं. ३ २०-२३ 

३०.  अंश 
मोह�मदउमर जोलाहसमेत िव. 
िझंगरु जोलाहसमेत 

३१.  अंश दपोट धनकला थापा िव. नरीभान थापा 

३२.  अंश चलन 
गीता तु�बापो िव. शम�ला राई 
तु�बापो 

३३.  परमादेश 
धोजे भ�ने �वज धामी िव. 
िज�ला �हरी काया�लय, 
क�चनपरुसमेत 

३४.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

देवे�� महतो िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, सला�ही 
मलङ्गवासमेत 

इजलास नं. ४ २३-२६ 

३५.  अंश दपोट 
सदुीराम था� िव. बेझरुाम 
था�समेत 

३६.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
मो. अिजज खा ँिव. िज�ला �हरी 
काया�लय, सला�हीसमेत 

३७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

�मीला का�ल े बा�कोटा िव. 
िज�ला सरकारी विकल 
काया�लय, मकवानपरु, 
हेट�डासमेत 

३८.  

नामसारी 
िनण�य 

दता� बदर 
दता�  

कारीदेवी यादवसमेत िव. 
पा�डव�साद यादवसमेत 

३९.  
कत��य 
�यान 

सीताराम यादव िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ५ २६-३० 

४०.  लागऔुषध 
नेपाल सरकार िव. ओङ्गेन 
लामासमेत 

४१.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

नाथु�साद चौधरी िव. राि��य 
सूचना आयोग, काठमाड� 
महानगरपािलका ३२ अनामनगर, 
काठमाड�समेत 

४२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. दलपते 
कोलीसमेत 

४३.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. गदुा�बहादरु 
राईसमेत 

४४.  
वदेैिशक 
रोजगार 

ठगी 

नेपाल सरकार िव. टीकादेवी 
ग�ुङ 

४५.  िनषेधा�ा 

ल�मी ढकाल िव. राि��य शहीद 
तथा शाि�त पाक�  (�मारक) 
िनमा�ण काय�दल स�पादन काय� 
सिमित, गोकण��र, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. ६ ३०-३१ 

४६.  
छुट  ज�गा 

दता�  
सीताराम बमा� िव. मीनादेवी िसंह 

४७.  
लागऔुषध 

(�ाउन 
सगुर) 

नेपाल सरकार िव. स�ुमा ग�ुङ 

४८.  िनषेधा�ा 
िपता�बर पिडत कु�हारसमेत िव. 
िशवनाथ पिडत कु�हारसमेत 

४९.  
साव�जिनक 
बाटो खलुाई 

चलन 

रामआिशष पिडत कु�हार िव. 
अिमचन साह तेली 
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इजलास नं. ७ ३१-३२ 

५०.  

मोही 
�माणप�को 

न�कल  
पाउ ँ

स�तराम अिहर िव. गङ्गाराम 
अिहर 

इजलास नं. ८ ३२-३३ 

५१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. शेखरकुमार 
थापामगर 

५२.  
कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार िव. डबलबहादरु 
िसंहसमेत 

५३.  
कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार िव. �ेमिसंह 
बढुाथोक�समेत 

एकल इजलास ३३-३४ 

५४.  
�ितषेध/ 
परमादेश 

अिधव�ा कृ�ण�साद डोटेल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, काठमाड�समेत 

५५.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

ल�मीराज �े� िव. मीरा 
�े�समेत 

रीत/बेरीत आदेश ३४-३६ 

५६.  
�यान 
मान� 

उ�ोग 

िछ�रङ लामा िव. नेपाल सरकार 

५७.  डाकँा 
ह�रबहादरु लामा िव. नेपाल 
सरकार 

५८.  उ��ेषण 
रामशङ्कर खड्का िव. शाली�ाम 
पराजलुी 

५९.  

मानव 
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक 

स�जयकुमार साह िव. नेपाल 
सरकार 

६०.  
जबज��ती 

करणी 
रोशन भ�ने रािजन �े� िव. 
नेपाल सरकार 

६१.  परमादेश 
अिधव�ा तुलसी िसंखडा िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

अ�त�रम आदेश ३६ 

६२.  उ��ेषण 
अिधव�ा मातृका�साद िनरौला 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 
जेठ दो�ो 

�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १ 

१.  उ��ेषण 
अिधव�ा च��लाल �े�समेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

पूण� इजलास १-२ 

२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

आरती पौडेल िव. िज�ला 
सरकारी विकलको काया�लय, 
सखु�तसमेत 

३.  अंश चलन 
इ�लाम िमयासँमेत िव. महमद 
किलम िमयासँमेत 

संयु� इजलास २-८ 

४.  
अदालतको 
अवहेलना 

ह�र�साद म�डल िव. श�घुन 
यादवसमेत 

५.  िनषेधा�ा 
िव�णबुहादरु काक� िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
लिलतपरुसमेत 

६.  िनषेधा�ा 

बेदबहादरु �े� िव. नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड 
के��ीय काया�लय, दूरस�चार 
भवन, भ�काली �लाजा 
काठमाड�समेत 

७.  
गोली हानी 
ग�डा घाइते 

पारेको 

नेपाल सरकार िव. रामबहादरु 
बलसमेत 
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८.  ��ाचार 
नेपाल सरकार (सैिनक 
अनसु�धान सिमित) िव. सिुधर 
�े� 

९.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

म.ुस. गन� अिनता कंसाकारसमेत 
िव. जगतशोभा कंसाकारसमेत 

१०. 
कत��य 
�यान 

भोला िव.क. िव. नेपाल सरकार 

११. अपहरण 
नपेाल सरकार िव. मरुारी भजुले, 
मरुारी भजुेल िव. नेपाल सरकार 

१२. 
सवारी 
�यान 

नपेाल सरकार िव. स�ुदर 
�े�समेत 

१३. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

भरतबहादरु काक�समेत िव. 
भौितक पूवा�धार तथा यातायात 
�यव�था म��ालयसमेत 

१४. अंश चलन 
नानीमाया कपाली िव. �िमला 
कपाली 

इजलास नं. १ ८-१६ 

१५. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा राकेशकुमार साह िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोका, काठमाड�समेत 

१६. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

रामऔतार राय िव. रामधारी 
रायसमेत 

१७. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

रामोअिशष दास िव. �याम 
चौधरीसमेत 

१८. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

िशवधर मिुखया िव. जैलम 
खातुनसमेत 

१९. उ��ेषण 
नानीराम ह�मागाई ं िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

२०. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

राजे�र साह तेली िव. िब�दे�रा 
साह तेलीसमेत 

२१. उ��ेषण 
प�ुयदेव म�डल धानकु िव. उपे�� 
महतो निुनयासमेत 

२२. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

रामशरण िसलवाल िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

२३. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कृ�ण भ�न े
देवे�� नेपाली 

२४. 
उ��षेण/ 
परमादेश 

तारान�द झासमेत िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

२५. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

ल�मण महतोसमेत िव. 
सनुीतादेवी महतोसमेत 

२६. परमादेश 
�ा.डा.गोिव�द के.सी. समेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२७. 

न�सा पास 
र 

न�सासमेत 
बदर 

ग�रपाऊँ 

रामाका�त तेली िव. कमला 
ठाकुरसमेत 

२८. 
हक 

कायम 
िखचोला 

अलखन�दन कुम�समेत िव. 
गंगाराम कुम�समेत 

२९. 
चलन  

चलाई पाउँ 
रामाका�त तेली िव. कमला 
ठाकुर 

३०. 
जबज��ती 

करणी 
गो�चे ग�धब� िव. नेपाल सरकार  

इजलास नं. २ १६-१९ 

३१. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. वीरे��कुमार 
िसंहसमेत 

३२. परमादेश 
अिधव�ा सिुनलर�जन िसंह िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

३३. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

राज ु �े� िव. के��ीय अन�ुधान 
�यरुो, महाराजग�ज 
काठमाड�समेत 
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३४. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

राजकुमार िव�कमा� िव. डा. 
स�तोषकुमार ढुङ्गानासमेत 

३५. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

कृ�णबहादरु तामाङसमेत िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर 
हनमुानढोका, काठमाड�समेत 

इजलास नं. ३ १९-२२ 

३६. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. आदम राइन 
कवारी 

३७. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

पशपुितकुमार यादव िव. 
पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराजसमेत 

३८. 
वैदेिशक 
रोजगार 

ठगी 

अि�बका भ�ने िमलन बढुाथोक� 
िव. नेपाल सरकार 

३९. 
करार 

बमोिजम 
ग�रपाउ ँ

�दीपराज पा�डेसमेत िव. 
कम�ल�मी कंसाकार 

४०. 

मानव 
बेचिबखन, 
बालिववाह 
जबज��ती 

करणी 

लोकबहादरु काक�समेत िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं. ४ २२-२५ 

४१. 
�ितषेध/ 
परमादेश 

च��का�त भ�राईसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

४२. 
�ितषेध/ 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

ल�मी इ�टरकि�टने�टल 
�ा.िल.समेत िव. भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालयसमेत 

४३. 
�ववासी 
घरज�गा 

दता�  

जगतबहादरु तामाङ भ�न े
जगतबहादरु ग�ुङ िव. मालपोत 
काया�लय, बेशीसहर लमजङु 

४४. उ��षेण 
सरोज अिधकारीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत  

इजलास नं. ५ २५-२८ 

४५. 
नकबजनी 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. कुमार 
राईसमेत 

४६. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िव�ण ु
यादवसमेत 

४७. 
मोही 

लगत क�ा 
सोनाई म�डल िव. िकशोरकुमार 
म�डल 

४८. 
लागऔुषध 
खैरो हेरोइन 

दीपे��कुमार िसंह िव. नेपाल 
सरकार 

४९. जालसाज 
राम�व�प मोची िव. रामकुमारी 
मोचीसमेत 

५०. 
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. �दयराम 
यादवसमेत 

इजलास नं. ६ २८-३० 

५१. नामसारी 
िवनोदकुमार �े� िव. सर�वती 
माया गणेज ु

५२. 
ज�गा दता� 
नामसारी 

िनण�य बदर 

चमेली शा�य िव. कृ�ण शा�य 

५३. कुटिपट ग�ुदीन कुम� िव. परमे�र कुम� 

५४. अंश 
मायाकुमारी ग�ुङ िव. जसबहादरु 
ग�ुङसमेत 

इजलास नं. ७ ३०-३२ 

५५. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. िवनयकुमार 
गामीसमेत 

५६. 

बहाल भराई 
घरबाट 

उठाई चलन 
चलाई पाउँ 

इ��नारायण मान�धर िव. 
कृ�णभ� मान�धर 
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इजलास नं. ८ ३२ 

५७. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. टेक िसंह 
साउद 

एकल इजलास ३२-३४ 

५८. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

अिनलकुमार ितिमि�सना िव. 
भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयसमेत 

५९. परमादेश 
तुलबहादरु सनुार िव. मालपोत 
काया�लय, का�क� पोखरा 

६०. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

स�यनारायण दायमा िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, मोरङ 
िवराटनगरसमेत 

६१. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

च��ावती �े�समेत िव. राि��य 
मिहला आयोग भ�काली �लाजा 
काठमाड�समेत 

६२. परमादेश 
भीमबहादरु िव�कमा� िव. 
मालपोत काया�लय, का�क� 
पोखरा 

६३. उ��ेषण 
जयकलीदेवी साह िव. रामिवनय 
साहसमेत 

६४. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
किपल अिधकारी िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, भ�परुसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ३४-३६ 

६५. 
वैदेिशक 
रोजगार 

कमल रायमाझी िव. नेपाल 
सरकार 

६६. अंश चलन 
दीपकराज गोखा�ली �े� िव. 
अङ्िकत गोखा�ली �े�समेत 

६७. 
भ�सार 
महसलु 

वीरग�ज भ�सार काया�लय, पसा� 
िव. राज�व �यायािधकरण, 
काठमाड�समेत 

६८. 
कत��य 
�यान 

अंशी राईन िव. नेपाल सरकार 

६९. 

अपहरण 
तथा शरीर 

ब�धक 
उ�ोग 

एडा भ�ने सिुनल पा�डे िव. 
नेपाल सरकार 

असार पिहलो 
�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 

सयुं� इजलास १-८ 

1.  
�ितषेध / 
परमादेश 

अिधव�ा अ�यतुराज 
बढुाथोक�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

2.  
जबज��ती 

करणी 
स�ुबा भ�न े धनराज खड्का िव. 
नेपाल सरकार 

3.  
जबज��ती 

करणी 
उ�ोग 

गोिव�द सेढाई ंिव. नेपाल सरकार 

4.  
कत��य 
�यान 

माइला पाि�न तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

5.  
कत��य 
�यान 

बाबरुाम प�रयार िव. नपेाल 
सरकार 

6.  
स�ब�ध 
िव�छेद 

अशोककाजी �थािपत िव. रिमता 
तुलाधर (�थािपत) 

7.  
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. रघिुसंह 
ठग�ुना 

8.  सनु चोरी 
नेपाल सरकार िव. रामबहादरु 
भजुेल 

9.  िनषेधा�ा 
�ीबहादरु िलंखा िजमी िव. 
��बहादरु खलालसमेत 

10.  िनषेधा�ा 
शाि�तदेवी पोडे िव. राजकुमार 
ग�ुासमेत 

11.  िनषेधा�ा 
मन ु लामा िव. महानगरीय �हरी 
व�ृ, बौ� काठमाड�समेत 
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इजलास नं. १ ८-१९ 

12.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

उिम�लादेवी म�डलसमेत िव. 
श�धुन म�डल 

13.  िनषेधा�ा 
यगुा िसटौला िव. महे�� मािव 
ई��परु मोरङसमेत 

14.  िनषेधा�ा 
राजकुमार न�ुदी बङ्गाली िव. 
िज�ला सनुसरी रामनगर भटुाहा 
गा.िव.स. को काया�लय 

15.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तारामिण नेपाल िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, हनमुानढोका 
काठमाड�समेत 

16.  परमादेश 
ल�मण यादव िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, िसरहासमेत  

17.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भवुन �काश िव� िव. अिधव�ा 
ई�रराज ढकाल 

18.  िनषेधा�ा 
लालजी खंगसमेत िव. फतुली 
खगं ख�व े

19.  िनषेधा�ा �पेस�साद साह िव. गणेश�साद 
साहसमेत 

20.  िनषेधा�ा 
रामे�र म�डलसमेत िव. 
जयनारायण म�डल 

21.  
िनषेधा�ा 
/ परमादेश 

पारसनाथ उपा�याय िव. 
इ�री�साद अ�वालसमेत  

22.  परमादेश 
ह�र�साद म�डल िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, स�रीसमेत 

23.  परमादेश 
अिधव�ा तेजमान �े� िव. 
�यव�थािपका संसद् 
सिचवालयसमेत 

24.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

प�ुषो�मलाल सङ्घई िव. 
िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, दाङसमेत 

25.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सिलम िमया ँ िव. मोलािजम 
िमयासँमेत 

26.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ेमच�� िगरीसमेत िव. िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान,  
महाबौ�, काठमाड�समेत 

27.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

किपलमिण चौरेल िव. बोधकुमारी 
बढुाथोक�समेत 

इजलास नं. २ १९-२१ 

28.  

ब�डा 
ज�गा 

ब�डा दता� 
बदर दता�  

कमल साह तेली िव. न�दिकशोर 
साह तेलीसमेत 

29.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. शङ्करबहादरु 
खड्का 

30.  
दूिषत 

िलखत दता� 
बदर दता�  

नानीछोरी महज�न िव. कमलराज 
भ� 

इजलास नं. ३ २१-२३ 

31.  उ��ेषण 
�ेमबहादरु अिधकारी िव. सामा�य 
�शासन म��ालयसमेत 

32.  
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. बाबरुाम भ�न े
शेरबहादरु केसीसमेत 

33.  
जबज��ती 

करणी 
उ�ोग 

जमाल अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार 

34.  
बकसप� 
िलखत 
बदर 

नवलिकशोर �साद शाहसमेत िव. 
अबधिकशोर �साद शाह 

35.  
छुट ज�गा 

दता�  
मालपोत काया�लय, का�क� िव. 
अरिव�द�वज कँुवरसमेत 

इजलास नं. ४ २३-२७ 

36.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

समुन महज�न िव. कारागार 
काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 
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37.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. च��नाथ 

38.  लेनदेन 
मिु�नारा�साद चौरिसया िव. 
स�रताकुमारी चौरिसया 

39.  
नामसारी 

बदर 
धनमित तेलीन िव. इसराइल 
देवान फिकर 

40.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. दीपे��कुमार 
साह 

41.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. गणेशबहादरु 
�े� 

42.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव.ला�पा ग�ुङ 

इजलास नं. ५ २७-३० 

43.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�वुबहादरु थापा िव. �हरी 
महािनरी�क �हरी 
महािनरी�कको सिचवालय, 
�हरी �धान काया�लयसमेत 

44. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामकाजी पनु 

45.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
जबज��ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. सीता 
िव.क.समेत 

46.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दखुा राय यादव िव. िदनेश�साद 
रौिनयारसमेत 

47.  
कत��य 
�यान 

िटकाधन राई िव. नेपाल सरकार 

48. 
मोही 

नामसारी 
शोभान�द म�डल िव. बेदान�द 
म�डल 

इजलास नं. ७ ३१-३२ 

49.  
मोही 

नामसारी 
चतुरनारायण चौधरी िव. 
फागसुदा 

50.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजकुमार �े�समेत िव. भौितक 
योजना तथा िनमा�ण म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

एकल इजलास ३२-३४ 

51.  उ��ेषण 
अ�जना ढुङ्गाना िव. धन�याम 
भ�ने घन�याम मैनालीसमेत 

52.  उ��ेषण 
नगे�� शाहसमेत िव, 
जनकबहादरु िसंह 

53.  उ��ेषण 
राजन दमाई भ�न ेराजे�� प�रयार 
िव. महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोकासमेत 

54.  उ��ेषण 

रामगोपाल �े� िव. सनुसरी 
िज�ला इन�वा नगरपािलका 
गाउ ँ �लक ज�गा दता� 
सिमितसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ३४-३६ 

55.  
बैङ्िकङ 

कसरु 
सोभे��राज जोशी िव. नेपाल 
सरकार 

56.  डाकँा 
धनबहादरु यो�जन िव. नेपाल 
सरकार 

57.  उ��ेषण 
म.ुस. गन� आस महमद िमया ँ िव. 
अिल महमद िमया ँ

58.  उ��ेषण 
िवजयका�त कण� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 
असार दो�ो 

�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 
सयुं� इजलास १-६ 

१.  
कत��य 
�यान 

धनबहादरु नाथ िव. नेपाल 
सरकार 

२.  ठगी 
नेपाल सरकार िव. �ाि�त भ�न े
जय�काश राय 
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३.  

दूरस�चार 
�णालीमा 
�ितकूल 
असर 

नेपाल सरकार िव. उमेश 
कँुवरसमेत 

४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �काशबहादरु 
शाही 

५.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िवशाल दमाई 

६.  
�ितषेध / 
परमादेश 

नूर�ताप ज.ब.रा.समेत िव. 
िसिटज�स बैङ्क इ�टरनशेनल 
िलिमटेडसमेत 

७.  िनषेधा�ा 
दशरथलाल कलवार िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, बाकेँसमेत 

८.  िनषेधा�ा 
भगन बढही िव. भूिमसधुार 
काया�लय, बाकेँसमेत 

९.  िनषेधा�ा 
स�तोषी काय�थ िव. सकुुमार 
रावल 

१०. 
िनषेधा�ा 
/ परमादेश 

रामनारायण�साद यादव िव. 
डाबर नेपाल �ा.िल. समेत 

११. 
�ितषेध / 
उ��ेषण 

�याम कवां िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, भ�परुसमेत 

इजलास नं. १ ६-१६ 

१२. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

य�बहादरु ख�ी िव. िश�ा 
म��ालय केशरमहल 
काठमाड�समेत 

१३. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

िख� राउत अिहर िव. तेतरीदेवी 
अिहरनीसमेत 

१४. 
अदालतको 
अवहेलना 

सम�लाकुमारी यादव िव. 
गोकण�कुमार थापासमेत 

१५. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

सम�लाकुमारी यादव िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, िसरहासमेत 

१६. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

जगुराम चौधरीसमेत िव. िज�ला 
�यायािधव�ा, सरकारी विकलको 
काया�लय, कैलालीसमेत 

१७. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

�यामबहादरु गौतम िव. दगुा�जङ्ग 
गौतमसमेत 

१८. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ड�बरबहादरु 
भ�ने ड�बरकुमार िल�ब ुसावा 

१९. 

ज�गा 
िखचोला 
दता� बदर 

हक 
कायम 

कमले कामी िव. सािलभान भूल 
(साक�)  समेत 

२०. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

 शोभे��राज जोशी िव. नेपाल 
रा�� बैङ्क के��ीय काया�लय, 
बालवुाटारसमेत 

२१. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

दीपक आचाय�समेत िव. ऊजा� 
म��ालयसमेत 

२२. उ��ेषण 
िविपनबहादरु कमा�चाय� िव. 
�वा��य सेवा िवभाग, टेकु 
काठमाड�समेत 

२३. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

िद�ी ग�ुङ िव. �धानम��ी तथा 
म��प�रषद् को काया�लयसमेत 

२४. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

िकशोरी�साद शमा� िव. महे�� 
राउत भूिमहारसमेत 

२५. जालसाजी 
ल�मीदेवी के.सी. समेत िव. 
कमलादेवी थापासमेत 

२६. अंश चलन 
देवद� यादवसमेत िव. 
िबजलीदेवी यादवसमेत 

२७. अंश चलन 
वीरबहादरु अया�लसमेत िव. 
न�ता अया�लसमेत 

२८. लागऔुषध 
नेपाल सरकार िव. दीपक �वागुन 
िव�कमा�  
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२९. 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. म�जीत 
राईसमेत 

३०. 
िनण�य 
बदर 

औलादेवी राजवंशीसमेत िव. 
बेदमाया अिधकारीसमेत 

३१. 
कत��य 
�यान 

देवीमाया बा�कोटा िव. नेपाल 
सरकार 

३२. 
कत��य 
�यान 

खड्गबहादरु साक� िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. २ १६-१८ 

३३. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ितलबहादरु 
नेपाली 

३४. परमादेश 
नलराज पौडेल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

३५. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

जय�काश �साद ग�ुा िव. 
स�माननीय रा��पित, 
रा��पितको काया�लय, 
िशतलिनवास, काठमाड�समेत 

इजलास नं. ३ १८-२२ 

३६. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िशवबहादरु 
पा�डेसमेत 

३७. ठगी 
नेपाल सरकार िव.आङ िछ�रङ 
ल�ेचासमेत 

३८. 
जबज��ती 

करणी 
उ�ोग 

जमाल अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार 

३९. 

िनण�य दता� 
बदर 

िखचोला 
मेटाई हक 

कायमसमेत 

सकुमाया ग�ुङ िव. तलुबहादरु 
तामाङ 

४०. िनषेधा�ा 
देवल�मी (दाती नानी) बाराही 
िव. गोिव�द ता�ाकार 

४१. 
िमलाप� 
बदर दता� 

बदर 

राम �े� राय यादवसमेत िव. 
रामनरेश राय यादवसमेत 

४२. 
िकत� 

जालसाजी 
गणेश मल भंसाली िव. ब�ीलाल 
म�डलसमेत 

४३. 
िवष खवुाई 

कत��य   
�यान 

शकुराम भ�न ेश�ुराज थनेत िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं. ४ २२-२५ 

४४. 
लागऔुषध 
खैरो हेरोइन 

आकाश के.सी. भ�न े वीरबहादरु 
ख�ी िव. नेपाल सरकार 

४५. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

फुले�रीदेवी यादव िव. शशी 
र�जन यादवसमेत 

४६. 
जबज��ती 
करणी, 
डाका 

नेपाल सरकार िव. िस�पा भ�न े
िसिलप सरव�रयासमेत 

४७. 
अवैध 

हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. तकुमान पनु 

४८. उ��षेण 
सोनावती महतो िव. सोमन 
महतोसमेत 

४९. करकाप 
िदिलपकुमार साहसमेत िव. 
रामरती देवीसमेत 

इजलास नं. ५ २६-३१ 

५०. 

िक�ा कायम
हा.सा. र 
दोहोरो 

�े�ता बदर 

धनबहादरु के.सी. िव. शाि�तदेवी 
�वाली 

५१. लेनदेन 
म.ुस. गन� फुलकुमारी उराव िव. 
किलम िमया ँ
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५२. 
िलखत 
बदर 

राजे���साद यादव िव. 
अकालमती यादवसमेत 

५३. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. राज ु म�डल 
च��वंशी 

५४. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
रोशन �े� िव. �ी कारागार 
काया�लय, का�ेपला�चोकसमेत 

५५. उ��ेषण 
केशवमान अमा�य िव. नेपाल 
िव�तु्  �ािधकरण, के��ीय 
काया�लय, काठमाड�समेत 

५६. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

अि�बका ब�नेतसमेत िव. 
का�म�डप डेभलपमे�ट बैङ्क 
िलिमटेड, �यरुोडसमेत 

५७. 

उ��ेषण/ 
परमादेश / 
�ितषेध / 
अिधकार 

प�ृछा 

अिधव�ा ओम�काश अया�ल िव. 
रा��पितको काया�लय, िशतल 
िनवास काठमाड�समेत 

५८. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

हेमलाल हेमचरुीसमेत िव. कृिष 
िवकास बैङ्क, शाखा काया�लय, 
तानसेनसमेत 

५९. 
िनण�य दता� 
बदर दता� 
हक कायम 

म.ुस. गन� �काश पा�डे िव. म.ुस. 
गन� बिु�माया �े�समेत 

इजलास नं. ७ ३१-३२ 

६०. परमादेश 
शोभाच�� िम� िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

इजलास नं. ८ ३२-३३ 

६१. 
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. ग�ुद� भ�न े
िवनोद �रमालसमेत 

६२. 
चोरी 

(ट्या�सी) 
नेपाल सरकार िव. िछ�रङ लामा 
भ�न ेिजरिसंह तामाङसमेत 

६३. 
वैदिशक 
रोजगार 

नेपाल सरकार िव.ओम पनुसमेत 

एकल इजलास ३३-३४ 

६४. उ��ेषण 
मचाकाजी महज�न िव. नानीमयज ु
महज�नसमेत 

६५. उ��षेण 
सीतादेवी िखडह�र िव. 
नरे��कुमार िखडह�रसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ३४ 

६६. 
उ��षेण / 
परमादेश 

तारा�साद �रजालसमेत िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

अ�त�रम आदेश ३४-३६ 

६७. उ��ेषण 
अिधव�ा स�ल ु ितवारी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

६८. उ��षेण 
िकरण पौडेल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

६९. उ��ेषण 
िकशोर पौडेलसमेत िव. सूचना 
तथा स�चार म��ालयसमेत 

७०. उ��ेषण 
ल�मीदेवी अया�ल िव. स�यदेवी 
ग�ुङसमेत 

७१. उ��ेषण 
�का�ती यादवसमेत िव. 
मालपोत काया�लय, बारासमेत 

७२. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

ताराकुमारी आचाय� िव. परी�ा 
िनय��ण काया�लय, सानोिठमी 
भ�परुसमेत 

साउन पिहलो 
�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १ 

१.  जालसाजी 
खैतुन तेसा िव. तेतरी 
िमयाइनीसमेत, अ�बरलाल माझी 
िव. तेतरी िमयाइनीसमेत 
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सयुं� इजलास १-४ 

२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. उदगार ठाकुर 
वरहीसमेत 

३.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

 वस�त रायमाझी िव. �धान��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

४.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

िज�ला �वा��य काया�लय, 
स�यान तथा आ�नो हकमा ऐ.ऐ. 
काया�लयका �मखु रामराज 
प�थीसमेत िव. िटकाराम ब�नेत 

५.  
िनषेधा�ा/
परमादेश 

मोहन िगरी िव. �मोद खड्का 

६.  िनषेधा�ा 
मनोहर ितवारी िव. मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. १ ४-९ 

७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

भीमकृ�ण च�लागाई ं िव. वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरण, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

८.  करकाप 
मसीहीउ�ीन मसुलमानसमेत  िव. 
मजीउ�लाह मसुलमानसमेत 

९.  अंश चलन 
अजयकुमार िसं ग�ुङ िव. 
ि�यङ्का ग�ुङ, अ�णकुमार िसं 
ग�ुङसमेत िव. ि�यङ्का ग�ुङ 

१०. परमादेश 

सं�थागत िव�ालय िश�क 
यिुनयन (इ�टु) नेपालका 
अि�तयार�ा� �यि� ऐ.का 
अ�य� मकुु�द गौतम िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

११. 
मोही 

�माणप� 
पाऊँ 

राम�वाथ� पा�डेसमेत िव. ���ुन 
िम� 

१२. उ��षेण 
ब�दना गोदार थापा िव. पोखरा 
िव�िव�ालय, लेखनाथ 
नगरपािलका, पोखरासमेत 

१३. ज�गा दता�  
ह�रहर�साद बािनया(बन�वाल)  
िव.  पव�तराज का�त िम� 

१४. जालसाजी 
रिहम उ�ला अ�सारीसमेत िव. 
नेहा खातुनसमेत 

इजलास नं. २ ९ 

१५. उ��षेण 
रामबाब ुराय यादव िव. उमाका�त 
राय यादवसमेत 

इजलास नं. ३ ९-१२ 

१६. उ��ेषण 
नवराज चापागाई ं िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत  

१७. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. िथरबहादरु 
कटुवाल 

१८. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

रामनेवास मौय� िव. िज�ला 
कारागार शाखा तौिलहवा, 
किपलव�तु 

१९. 
नाग�रकता 
�माणप� 

िदलाई पाउ ँ

कल�ल आलम िमया ँ िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, 
मकवानपरु 

२०. 
अपतुाली 

हक 
कायम 

म�डवी काक� िव. धन 
काक�समेत 

२१. िनषेधा�ा दशै यादव िव. लोकनाथ यादव 

२२. 

मानव 
बेचिबखन 
तथा जीउ 

मा�ने 
बे�ने 

नेपाल सरकार िव. रखेा 
तामाङसमेत 
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इजलास नं. ४ १२-१६ 

२३. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

खसुबकुुमारी �यारसमेत िव. ब�ी 
महतो सडुीसमेत 

२४. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

निवनकुमार ब�नेत िव. चडुामिण 
िगरीसमेत 

२५. 
घर भ�काई 

चलन  
चलाई पाउँ 

राधे�याम अ�ह�र िव. हर�ार 
कसौधन (बिनया) 

२६. लनेदेन 
शा�तबहादरु शाही (खड्गे) िव. 
भाजरु�न महज�न, दगुा� देवी शाही 
िव. शा�तबहादरु शाही 

२७. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ल�मी भ�न े
िव�ण ुअया�ल 

२८. 
घरमा आगो 
लगाई �यान 
मान� उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. च��बहादरु 
खड्का 

इजलास नं. ५ १६-२२ 

२९. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

िव�म खड्का िव. सश� �हरी 
बल �धान काया�लय, हलचोक 
काठमाड�समेत 

३०. चोरी 
िव�िनिध अया�ल िव. नेपाल 
सरकार 

३१. 
कत��य 
�यान 

लिलता वली िव. नेपाल सरकार 
 

३२. उ��ेषण 
ई�रराज रे�मी िव. सामा�य 
�शासन म��ालयसमेत 

३३. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नरबहादरु 
ग�ुङ 

३४. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रनबहादरु 
सनुार 

३५. िनण�य बदर 
म.ुस. गन�  ह�रशङ्कर राय यादव 
िव. रघनुी राय यादव  

३६. उ��षेण 
जादोलाल साह तेली िव. भोला 
राउत अिहरसमेत 

३७. परमादेश 
िवर� �वामी स�ब�ुसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्  
काया�लयसमेत 

३८. उ��ेषण 
��हिसं राजबंशी िव. �हरी �धान 
काया�लय, न�साल 
काठमाड�समेत 

३९. 
कत��य 
�यान 

दीपक िव.क. िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ६ २२-२३ 

४०. उ��षेण 
धम� महज�न िव. सानमुाया भ�न े
सान ुमहज�नसमेत 

४१. उ��ेषण 
भतुही तेलीन िव. जादोलाल साह 
तेलीसमेत 

४२. 
िकत� 

जालसाजी 
क�चन िसंह ठाकुर िव. भरोसे 
अिहरसमेत 

इजलास नं. ७ २३-२४ 

४३. उ��ेषण 
शोभाच�� िम� िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

४४. उ��ेषण 
शोभाच�� िम� िव. �वा��य 
तथा जनसङ�या म��ालयसमेत 

४५. परमादेश 
शोभाच�� िम� िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

इजलास नं. ८ २४-२६ 

४६. परमादेश 
अिधव�ा राजाराम �े� िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

४७. 
कत��य 
�यान 

डाका उ�ोग, िव�फोटक पदाथ�, 
नेपाल सरकार िव. ललन म�डल 
धानकुसमेत 
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४८. डाकँा 
नेपाल सरकार िव. राज भ�न े
गीतराज पा�ीनसमेत 

एकल इजलास २६-२७ 

४९. उ��ेषण 
िजवे�र लाखेसमेत िव. 
िवराटनगर उप.म.न.पा. को 
काया�लय, िवराटनगरसमेत 

५०. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

भी�मभूषण �े� िव. स�माननीय 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

५१. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

क�पना भ� िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय परी�ा िनय��ण 
काया�लय, ब�ख,ु क�ित�परु 

५२. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

रामकुमारी दाससमेत िव. लोचन 
दाससमेत 

अ�त�रम आदेश २७-२८ 

५३. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

िवनोद सापकोटासमेत िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय. क�ित�परु 
काठमाड�समेत 

५४. उ��ेषण 
किपलदेव साह िव. पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुसमेत 

५५. उ��ेषण 
तारा पौडेल िव. �वा��य तथा 
जनसङ्या म��ालयसमेत 
साउन दो�ो 

�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १ 

१.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

धम��� िसंह िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत  

सयुं� इजलास १-७ 

२.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

ब�ी�साद शमा� िव. ज�गा 
मआु�जा िनधा�रण सिमित िज�ला 
�शासन काया�लय, बागलङुसमेत 

३.  परमादेश 
िनमच�� भ�ने िनमच�� साह िव. 
दीपककुमार चौधरी (राजवंशी) 

४.  
िनषेधा�ा/ 
परमादेश 

िव�नाथ शमा� िव. िज�ला 
िवकास समितको काय�लय, 
बागलङुसमेत 

५.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

िकरण �े� िव. िश�ा सदन 
मा�यिमक िव�ालय, मोरङसमेत 

६.  िनषेधा�ा 

िकरण �े� िव. िज�ला मोरङ, 
िवराटनगर उमनपा वडा न.ं १२ 
ि�थत िश�ा सदन मा�यिमक 
िव�ालय मोरङसमेत 

७.  
कत��य 
�यान 

मनसरा कामी िव. नेपाल सरकार 

८.  
कत��य 
�यान 

राजाकुमार कण� िव. नेपाल 
सरकार 

९.  उ��ेषण 
रामलखन यादव िव. मनोजकुमार 
यादवसमेत 

१०. 
घर खाली 
गराइ पाऊँ 

ड�बरबहादरु लावती िव. 
धनबहादरु लावतीसमेत 

११. 
खनु डाकँा 
र गौवध 

नेपाल सरकार िव. विकल िमया 
मसुलमान 

इजलास नं. १ ८-१६ 

१२. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

रामकुमार िव� िव. कारागार 
काया�लय, भीमफेदी, 
मकवानपरुसमेत 

१३. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. हैराम था� 
चौधरी 

१४. 
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. लोके�� भ�न े
लोकराज हमाल 

१५. 
लाग ुऔषध 

िब�� 
िवतरण 

नेपाल सरकार िव. पंकज 
िसंहसमेत 
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१६. 
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. सेतु भ�ने 
साबिु�न िमयाँ 

१७. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

�मी शमा�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

१८. उ��ेषण 
िवराद� वडु िव. स�ुतली 
धामीसमेत 

१९. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

चमेली लामा िव. कारागार 
काया�लय, जग�नाथदेवल, 
काठमाड�समेत 

२०. 
रकम असलु 
िनण�य बदर 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग िव. गोिव�द�साद 
प�तसमेत 

२१. 
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

दीपक सापकोटा िव. नेपाल 
सरकार, क�पना राई िव. नेपाल 
सरकार 

२२. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. समुन काक� 

२३. 
कत��य 
�यान 

�काश चौधरीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. २ १६-१८ 

२४. उ��ेषण 
राम�साद सापकोटा िव. 
िव�ालय िश�क िकताबखाना, 
छाउनीमाग�, काठमाड�समेत 

२५. उ��ेषण 
मयाराम पोखरेल िव. िनजामती 
िकताबखाना, ह�रहरभवन, 
लिलतपरुसमेत 

इजलास नं. ३ १८-२१ 

२६. 
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. गंगबहादरु 
भ�ने �दीप शाही 

२७. 
मोही 

लगत क�ा 
ल�मीकुमारी ढकाल िव. च�ुडा 
सोरेन सतार 

२८. िबमा दाबी 
डा. िशवह�र �े� िव. छोटेलाल 
दास 

२९. 
ज�गा 

िखचोला 
अजैपाल बमसमेत िव. 
अ�बरबहादरु बमसमेत 

३०. 

करारीय 
दािय�वबाट 
म�ु गरी 
�ितपूित� 

िदलाई पाउ ँ

उ�वोल अनपु लामा िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
तनह� ँ

३१. 

िक�ाकाट 
दा.खा. 

दता� बदर 
र दता� 

शङ्कर सनुार िव. मोहन िव.क. 
सनुार 

३२. 

हक कायम 
ज�गा 

िखचोला घर 
उठाई चलन 

टेकामाया �े� िव. ओम�काश 
�यौपाने 

इजलास नं. ४ २१-२४ 

३३. 
लाग ुऔषध 
सेतो हेरोइन 

नेपाल सरकार िव. तुलाराम 
खवाससमेत 

३४. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. पशु�राम 
म�डल धानकु 

३५. 
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. अिवशेष 
�े�समेत 

३६. 

राि��य 
वनको �ख 
काटी हािन 
नो�सानी 

गरेको 

नेपाल सरकार िव. जनकलाल 
था� 

३७. 

वैदेिशक 
रोजगार 
स�ब�धी 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. िबनोदबहादरु 
खड्कासमेत 
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३८. 
जबज��ती 

करणी 
�र�े भ�न े गङ्गाबहादरु िव�कमा� 
िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ५ २४-२८ 

३९. उ��ेषण 
र�मीकुमारी म�डल िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, धनषुासमेत 

४०. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

िज�ला िश�ा काया�लय, 
न�दीलाल शाह िव. िज�ला 
कािलकोटसमेत 

४१. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. जोगे�� साह 

४२. 
सरकारी 
छाप िकत� 

वीरे��कुमार मेहता िव. नेपाल 
सरकार 

४३. 
कत��य 
�यान 

म�ज ुपहाडी िव. नेपाल सरकार 

४४. 
कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार िव. सीता के.सी. 
समेत 

४५. 
िनण�य दता� 
बदर हक 
कायम 

गोपीलाल िगरी िव. बाबरुाम 
उपा�याय �रमाल 

इजलास नं. ६ २८-२९ 

४६. 
िकत� तथा 

ठगी 
नेपाल सरकार िव. �दीपकुमार 
यादवसमेत 

४७. 
िखचोला 
मेटाई 
चलन 

मोदाकादेवीसमेत िव. मोतीलाल 
साह कानूसमेत 

इजलास नं. ७ २९-३१ 

४८. 
हक कायम 
दता� बदर 

सीताराम िधताल िव. �दयराज 
िधताल 

४९. परमादेश 
शोभाच�� िम� िव. िचिक�सा 
िव�ान राि��य �ित�ान वीर 
अ�पताल, काठमाड�समेत 

५०. उ��ेषण 
नवराज नेपाल िव. अ�पाइन 
काड� सिभ�सेज �ा.िल.समेत 

इजलास नं. ८ ३१-३३ 

५१. 

अदालतको 
अपहेलनामा 

सजाय 
ग�रपाउँ 

ल�मीका�त िम� िव. गाउ ँ
िवकास सिमित नरैनापरु बाकेँको 
पदपूित� सिमितसमेत 

५२. 
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. �यागराय 
यादवसमेत 

५३. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. हेमबहादरु 
आलेसमेत 

एकल इजलास ३३-३५ 

५४. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

मीना �े� डङ्गोल िव. नेपाल 
रा�� बैङ्क के��ीय काया�लय, 
काठमाड�समेत 

५५. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

तेजनारायण िसंह राजपतु िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

५६. 
उ��षेण/ 
परमादेश 

�यामलाल खवास िव. संजोग 
खवाससमेत 

अ�त�रम आदेश ३५-३६ 

५७. 
उ��ेषण/ 
परमादेश 

अन ु �धान राणा िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

५८. उ��षेण 
यादव�साद पौडेलसमेत िव. 
िश�ा म��ालयसमेत 

५९. उ��ेषण 
मेरी �टो�स सिभ�सेजक� �व�धक 
फ�रना बान ु िव. �म 
अदालतसमेत 

६०. उ��ेषण 
सिमरकुमार अिधकारी िव. लोक 
सेवा आयोग, के��ीय काया�लय 
काठमाड�समेत 
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६१. उ��ेषण 
नारायणमिण लािमछानेसमेत िव. 
उ�ोग म��ालयसमेत 
 
भदौ पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १-२ 

१.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

गोिव�द�साद आचाय�समेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

ह�रगोिव�द लइुटेँल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

संयु� इजलास २-९ 

३.  
�ितपूित� 

िदलाइ पाउ ँ

िव�नाथ शमा� िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
बागलङुसमेत 

४.  
कत��य 
�यान 

कण�बहादरु धामी िव. नेपाल 
सरकार 

५.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

रामकुमार ब�नेत िव. पूव� �े�ीय 
सश� बल, म�ुयालय बराह 
बािहनी, पकली सनुसरीसमेत 

६.  

कत��य 
�यान र 

�यान मान� 
उ�ोग 

िव�ण ु धामीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

७.  
मोही 

नामसारी 
गोकण��साद जोशी िव. झरुा�  नाउ ँ

८.  आयकर 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
लािज�पाट िव. �यो�सनादेवी 
केिडया 

९.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

प�ुपराज लािमछाने िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, का�क�समेत 

१०.  िनषेधा�ा 
रामअिधन यादव िव. 
भावनाकुमारी िसंह 

११.  
उ��ेषण/ 
�ितषेध 

झरिव���साद मरािसनीसमेत िव. 
नेपालग�ज नगरपािलका,  
नेपालग�ज, बाकेँसमेत 

१२.  िनषेधा�ा 
अिसन चटज� िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँसमेत 

१३.  िनषेधा�ा 
औधमान लावतीसमेत िव. कुमार 
लावतीसमेत 

१४.  
उ��ेषण/ 
िनषेधा�ा/ 
परमादेश 

ममताज िमयासँमेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, भरतपरु 
िचतवनसमेत 

१५.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

�ान ु डो�मो पोखरेल िव. 
प�ुय�साद सङ्�ौलासमेत 

१६.  परमादेश 
सरुेश�साद यादव िव. मालपोत 
काया�लय, महो�री, जले�र 

१७.  
िनषेधा�ा/ 
परमादेश 

महानगरीय �ािफक �हरी 
काया�लय, गौशाला, काठमाड� 
िव. नरेश डङ्गोल  

इजलास नं. १ १०-१४ 

१८.  
कत��य 
�यान 

पदमबहादरु सावदसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

१९.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

अशोककुमार साहसमेत िव. 
ल�मी�साद साह कान ु

२०.  िनण�य बदर 
स�मा म�ुतफासमेत िव. किलफ 
मोह�मद म�ुतफासमेत 

२१.  िलखत बदर 
स�मा म�ुतफासमेत िव. कमला 
घलेसमेत 

२२.  
करारबमोिज

म रकम 
िदलाई पाउ ँ

गोपालबहादरु �े� िव. भारत पनुे, 
�ी ल�मण राव िकल��कर रोड 
ि�थत िकल��कर आयल इि�जन 
िलिमटेडसमेत 

२३.  करकाप 
गोपालबहादरु �े�, िव. सरुेश 
गलगली 
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२४.  

ग�डालाई 
गोली हानी 
मारी खाग 

िब�� 

सूय�बहादरु कुमालसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

२५.  
अिनयिमत 
काठ चोरी, 
िनकासी 

नेपाल सरकार िव. अमतृबहादरु 
लामासमेत 

इजलास नं. २ १४-१६ 

२६.  उ��ेषण 
अिनतादेवी िव. िशव �सन 
पि�डत कु�हारसमेत 

२७.  
�यान 
मान� 

उ�ोग 

नपेाल सरकार िव. �ेम शाही 

२८.  
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु 
थापा 

इजलास नं. ३ १६-१८ 

२९.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. श�ूधन 
म�डलसमेत 

३०.  
मोही 

नामसारी 
िव�ण�ुसाद �वगिमखा िव. 
सीताराम प�कासमेत 

३१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. क�च ु भ�न े
मानबहादरु सनुारसमेत 

इजलास नं. ४ १८-२३ 

३२.  
कत��य 
�यान 

ठुलीमाया चेपाङ िव. नेपाल 
सरकार 

३३.  उ��ेषण 
जगद�बामिण ि�पाठीसमेत िव. 
ब�ुनादेवीमिण ि�पाठीसमेत 

३४.  उ��ेषण 
मनोज नेपाल िव. इि�दरा 
िसटौलासमेत 

३५.  उ��ेषण 
आयरु�न िस�ाकार िव. छोरी 
िस�ाकारसमेत 

३६.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ठग�ठे िव.क., 
ठग�ठे िव.क.  िव. नेपाल सरकार 

३७.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. िशवराज 
तामाङ 

३८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
निजबनु बेगम खा ँिव. िज�ला वन 
काया�लय, बाकेँसमेत 

३९.  लटुपीट 
िशव�साद भ�डारी िव. 
य�बहादरु भ�डारीसमेत 

४०.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

महे��मोहन काय�थ िव. कारागार 
काया�लय, जग�नाथदेवल, 
काठमाड�समेत 

४१.  िनषेधा�ा 
सनुनैा यादवनी िव. ल�वती 
यादवसमेत 

४२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ल�मी भ�न े
िव�ण ुअया�ल 

इजलास नं. ५ २३-२६ 

४३.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

भ�बहादरु ओली िव. िश�क 
सेवा  आयोग, सानोिठमीसमेत 

४४.  
जीउ 
मा�ने 
बे�ने 

वीरे��कुमार मेहता िव. नपेाल 
सरकार 

४५.  
कत��य 
�यान 

गगन भ�ने होमबहादरु राई िव. 
नेपाल सरकार 

४६.  उ��ेषण 
देवनारायण यादवसमेत िव. 
िजिनसलाल यादवसमेत 

४७.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

राजे�� यादव िव. मालपोत 
काया�लय, महो�रीसमेत 

इजलास नं. ७ २६-२८ 

४८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण�साद सापकोटा िव. 
माननीय िश�ा म��ी, िश�ा 
म��ालयसमेत 

४९.  
िनण�य दता� 
बदर हक 

कायमसमेत 

भूपालदास �े� िव. देवे�� �साद 
�े� 
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५०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सिुनता पौडेल िव. लोकसेवा 
आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगरसमेत 

इजलास नं. ८ २८-२९ 

५१.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. च��बहादरु 
मिुखयासमेत 

५२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
म�ज ु थोकर िव. �ेम�साद 
दाहालसमेत 

एकल इजलास २९-३२ 

५३.  
अदालतको 
अपहेलना 

ल�मी िव�कमा� (�े�) िव 
धनमाया थामीसमेत 

५४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अनपु खरेल िव. के��ीय 
अनसु�धान �यरुो, महाराजग�ज, 
काठमाड�समेत 

५५.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

पदम िसंह धामी िव. गृह 
म��ालयसमेत 

५६.  उ��ेषण 
�जशेकुमार ग�ुा िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

५७.  उ��ेषण 
सािब�ी ब�नेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

५८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

मोहमद अहमद अ�सारी िव. 
महा�यायािधव�ाको काया�लय, 
काठमाड�समेत 

५९.  उ��ेषण 
�पा भ�डारी िव. शीतल शाह 
पवु�समेत 

रीत / बेरीत आदेश ३२-३३ 

६०.  
लाग ुऔषध 

गाजँा 
अवधिकशोर यादव िव. नेपाल 
सरकार 

६१.  परमादेश 
िवजे��लाल जोशी िव. रिज��ार 
सव��च  अदालत 

६२.  
सरकारी 
द�तखत 
छाप िकत� 

आिशष काक� िव. नपेाल सरकार 

६३.  
वैदेिशक 
रोजगार 

ठगी 

�यामराज पा�डे िव. नेपाल 
सरकार 

अदालत गितिविध ३४-४६ 
भदौ दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

लालकुमारी पोखरेलसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

पूण� इजलास १-२ 

2.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लय, कमलपोखरी िव. 
िशवकुमार ब�नेत 

संयु� इजलास ३-९ 

3.  
करारको 
यथावत् 

प�रपालना 

प�ृवी�साद रोका िव. 
िवनोदमोहन आचाय� 

4.  
मोही 

नामसारी 
केशव�साद खनाल िव. 
प�ुषो�म खनाल 

5.  
िलखत दता� 

बदर 
ममता घलेसमेत िव. रामबहादरु 
घलेसमेत 

6.  अंश चलन 
कमललाल धामी िव. नेफ�लाल 
राजधामी 

7.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रि�जत 
बेलदार 

8.  आयकर 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
िवराटनगर िव. पशपुित ट्यबु 
िम�स �ा.िल. 

9.  
उ��ेषण/ 
�ितषेध 

भोलाबहादरु रावल िव. गृह 
म��ालयसमेत 
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10.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

टीकाराम िल�बू िव. उप�यका 
सश� �हरी बल म�ुयालय, 
पशपुितनाथ बािहनी 
सानोगौचरण, काठमाड�समेत 

11.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

पूण�िसंह ब�नेत िव. माननीय गृह 
म��ी, गृह म��ालयसमेत 

12.  
कत��य 
�यान 

धनबहादरु राई िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. १ १०-१२ 

13.  

पखा�ल 
भ�काई 
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

िव�ान�द राय यादव िव. स�तोष 
यादव 

14.  

न�सा पास 
र न�सा 

समेत बदर 
ग�रपाउ ँ

रामाका�त तलेी िव. कमला 
ठाकुरसमेत 

15.  
अवैध काठ 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. आइतराम 
िथङसमेत 

16.  
जबज��ती 

करणी 
मानबहादरु काक� िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. २ १२-१५ 

17.  
कत��य 
�यान 

गणेशबहादरु ब�नेत िव. नेपाल 
सरकार 

18.  

गैरकानूनी 
�पमा 
स�पि� 

आज�न गरी 
��ाचार 
गरेको 

नेपाल सरकार िव. हरकृे�ण भगत 

19.  

कत��य 
�यान 

जबरज�ती 
चोरी 

कालरुाम भ�ने पथृी राईसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं. ३ १५-२० 

20.  
परमादेश 

जारी 
ग�रपाऊँ 

राम�ताप खड्का िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, हनमुानढोका 
काठमाड�समेत 

21.  
कत��य 
�यान 

िशव�साद गौतम िव. नपेाल 
सरकार 

22.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िदिलपबहादरु भ�ने ताराबहादरु 
रानामगर िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत 

23.  लेनदेन 
गोपाल�साद शमा� िव. 
इ�री�साद साह 

24.  
अदालतको 
अपहेलना 

िच�ाकुमारी ग�ुङ िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत 

25.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सकार िव. िदनशे 
वलीसमेत 

26.  
मोही 

नामसारी 
दगुा�न�द म�डल धानकुसमेत िव. 
श�भ�ुसाद म�डल 

27.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

िदनेश�साद जयसवाल िव. वन 
तथा भू-संर�ण म��ालयसमेत 

इजलास नं. ४ २०-२७ 

28.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा प�ुपराज पौडेल िव. 
कारागार काया�लय, 
जग�नाथदेवल काठमाड�समेत 

29.  डाकँा चोरी 
बिलराम कोहार िव. नेपाल 
सरकार 

30.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामरतन था� िव. पवनकुमार 
अ�वालसमेत  
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31.  
स�पि� 

श�ुीकरण 
माधवकुमार भगत िव. नेपाल 
सरकार  

32.  अंश दता�  
कुशे�र�साद शमा� िव. 
अशे�र�साद शमा�समेत 

33.  लेनदेन िचरि�जवी गु�ा िव. बामदेव डाँगी 

34.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

पिव�ा ब�नेतसमेत िव. मालपोत 
काया�लय बेलबारी मोरङसमेत 

35.  उ��ेषण 
सनुैना यादवनी िव. ल�वती 
यादवसमेत 

36.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. कालीमाता 
भ�न ेन�र�ताकुमारी शाहसमेत 

37.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. गगन 
रानासमेत 

इजलास नं. ५ २७-३१ 

38.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

जोगी राना था� िव.  कुव�रया 
रानासमेत 

39.  उ��ेषण 
वीरे�� �साद चौहानसमेत िव. 
अजयकुमार चौहानसमेत 

40.  उ��ेषण 
भरत घले िव. िज�ला वन 
काया�लय, काठमाड�समेत 

41.  
कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. रोिहतकुमार 
काक� 

42.  
कत��य  
�यान 

राजकुमार भ�ने फुवा� दोज� 
तामाङ िव. नेपाल सरकार 

43.  
कत��य 
�यान 

मनवीर िल�बू िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ६ ३१ 

44. जालसाजी 
ल�मी केशरी �े� िव. िवकुमाया 
च�धरसमेत 

इजलास नं. ७ ३२-३४ 

45.  उ��ेषण 
राजमान शा�य िव. मालपोत 
काया�लय, पसा�समेत 

46.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

िभ�म�साद जोशी िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय, के��ीय काया�लय, 
क�ित�परु काठमाड�समेत 

47.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

सािब�ी भ�राई िव. काय�कारी 
प�रषद् ि�भवुन िव�िव�ालय, 
क�ित�परु काठमाड�समेत 

48. 
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. महान�द 
सडोक यादव 

49.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. अमतृ भ�न े
नरे���साद यादव 

इजलास नं.९ ३४-३५ 

50.  अंश चलन 
अिव�नर�न शा�य िव. अिमरर�न 
शा�यसमेत 

एकल इजलास ३५-३६ 

51.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

नारायणद� पौडेल िव. प�ुपराम 
के.सी.समेत 

52.  
उ��ेषण/ 
परमादेश 

शेरबहादरु घले ग�ुङसमेत िव. 
सङ्घीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

रीत / बेरीत आदेश ३६-३८ 

1.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. अ�यतुकृ�ण 
खरेलसमेत 

2.  उ��ेषण 
सोनाम िछ�रङ शेपा� िव. नोबु� 
वाङ्गेल लामा 

3.  जालसाजी 
म.ुस. गन� खैतुन तेसा िव. तेतरी 
िमयाइनीसमेत 

4.  परमादेश 
िवर� �वामी स�ब�ुसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् 
काया�लयसमेत 
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असोज पिहलो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-३ 
१.  ��ाचार नेपाल सरकार िव गोकण� पौडेल 

२.  अंश चलन 
स�ुदरीकुमारी �े�समेत िव. 
राजकुमार �े�समेत 

िवशेष इजलास ३-४ 

३.  उ��ेषण 
सदुश�नबहादरु िसंह िव. नेपाल 
िधतोप� बोड�समेत 

संयु� इजलास ४-१० 

४.  
न�कली 
�माणप� 

नेपाल सरकार िव. मिनता पौडेल 

५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �या�पस भ�न े
सरुज सवुाल 

६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�णराज िघिमरे िव. पनुरावेदन 
अदालत, पोखरा 

७.  अंश चलन 
ि�याणी शाहसमेत, िव. कमला 
राजभ�डारी शाह 

८.  
मा�छे िकत� 
जालसाजी 

जय�ती शाह, िव. कमलाराज 
भ�डारीसमेत 

९.  लटुिपट 
जय�ती शाह िव. खेरवार 
यादवसमेत 

१०.  
िनषेधा�ा, 
उ��ेषण, 
परमादेश 

महे�र राय, िव. �ी मा�यिमक 
िव�ालय भेिडयाही, फुलाहासमेत 

११.  
कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार, िव. साङ्गे धोज� 
लामा 

१२.  
जबज��ती 

करणी 
धम�राज िगरी िव. नेपाल सरकार 

१३.  
लाग ुऔषध 

हेरोइन 
जावेद इकवाल िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. १ १०-१३ 

१४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
तारा बोडे िव. महानगरीय �हरी 
व�ृ िठमी, भ�परुसमेत 

१५.  उ��ेषण 
क�पनाकुमारी कण� िव. 
अशोककुमार कण�समेत 

१६.  जालसाजी 
सीमा दमैसमेत िव. �ेमबहादरु 
दमैसमेत 

१७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा �ीकृ�ण सवुेदीसमेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

इजलास नं. २ १३-१४ 

१८.  
िलखत 

दता� बदर 
दता�  

रामपतृ राउत धिनकार िव. 
संझादेवी तेलीन 

१९.  
फैसला 
बदर 

रामदेव दास त�मा िव. 
सरोसतीदेवी ति�मनी 

इजलास नं. ३ १४-१९ 

२०.  

दूिषत दता� 
बदर गरी 

हक 
कायम गरी 
िखचोला 

मेटाइ दता� 
गरी पाऊँ 

ठूलो िहमलाल भ�ने िहमलाल 
रानाभाटको म.ुस. गन� �ीमती 
लीला रानाभाट िव. खडान�द 
रानाभाटसमेत 

२१.  
ज�गा 

िखचोला 
कृ�णबहादरुको म.ुस.गन� रामशरण 
खड्का िव. सीताराम ढुङ्गाना 

२२.  

कारवाही 
रोक� 

उपय�ु 
आदेश जारी 

ग�रपाउँ 

�यामराज अिधकारी िव. 
िनर�जन�साद भ� 
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२३.  जालसाजी 
ि�ित वै�य िव. मीरादेवी 
वै�यसमेत 

२४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. चने भ�न े
च��बहादरु साक� 

२५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. च��बहादरु 
कुमाल  

२६.  परमादेश 

अिधव�ा रामराज िशवाकोटी िव. 
राि��य मानव अिधकार 
आयोगको काया�लय, प�ुचोक, 
लिलतपरुसमेत 

२७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

जगरनाथ साह कानूको िव. 
नागे�र साह कलवारसमेत 

२८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

काली�साद (शमा�) सवुेदीसमेत 
िव. िभवोर िवकास बैङ्क 
िलिमटेडसमेत  

इजलास नं. ४ १९-२१ 

२९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िनमबहादरु रेउले िव. राि��य 
�हरी �िश�ण �ित�ान 
महाराजग�जसमेत 

३०.  
कत��य 
�यान 

राज ुग�ुङ िव. नेपाल सरकार 

३१.  िनषेधा�ा 
ितलकबहादरु कामी िव. 
रामएकवाल राउत कुम�समेत 

३२.  
केही 

साव�जिनक 
अपराध 

नेपाल सरकार िव. �िनस राई 

इजलास नं. ५ २२-२९ 

३३.  जालसाजी 
गणेश महतो त�वासमेत िव. 
��हाद महतो घानकु 

३४.  
नामसारी 
दा.खा.  

नारदमिुन िल�बू िव. पूण�वती 
िल�बूसमेत 

३५.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. देवी�साद 
भ�डारीसमेत 

३६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

बलराम यादव िव. मालपोत 
काया�लय, स�रीसमेत 

३७.  उ��ेषण 
रघिुवर �या�ज ु�े� िव. िडिभजन 
सडक काया�लय, च�रकोटसमेत 

३८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

देवच�� शाह िव. िहमाल िसमे�ट 
क�पनी िलिमटेड, चोभार 
काठमाड� हाल नेपाल औ�ोिगक 
िवकास िनगम भवन, दरबारमाग�, 
काठमाड� नेपालसमेत 

३९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सीताराम दहाल िव. भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयसमेत 

४०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मीरा चौधरीसमेत िव. कमला 
चौधरीसमेत 

४१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मोहन �काश च�द िव. नेपाल 
खा� सं�थान �धान काया�लय, 
भ�काली �लाजा काठमाड�समेत 

४२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िदपे�� पवु� सडुी िव. �ेमच�� 
बाजपेयीसमेत 

४३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सूय�बहादरु पा�डे िव. काठमाड� 
उप�यका खानेपानी बोड�, 
ब�ुनगर काठमाड�समेत 

४४.  अंश दता�  
गंगो�ीदेवी �ा�णसमेत िव. 
ि�यङ्कादेवी िम�समेत 

४५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा मनोहर साह िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय, 
क�ित�परुसमेत 

४६.  जालसाजी 
देवनारायण यादवसमेत िव. 
रामपकुार यादव 

इजलास नं. ६ २९-३२ 

४७.  
जबज��ती 

करणी 
दीपक च�दसमेत िव. नेपाल 
सरकार 
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४८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िछरङ तामाङ िव. िवर े
तामाङसमेत 

४९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अणनाथ बराल िव. वन तथा भू 
संर�ण म��ालयसमेत  

इजलास नं. ७ ३२-३४ 

५०.  िनषेधा�ा 
अ�मान महज�न िव. तारादेवी 
ब�ाचाय� शा�यसमेत 

५१.  
अदालतको 
अपहेलना 

अिजत कँुवर िव. महानगरीय 
�ािफक �हरी प�रसर, ब�गीखाना 
काठमाड�समेत 

५२.  िनषेधा�ा 
अङ्िकता लािमछाने िव. �िदप 
दहालसमेत 

५३.  िनषेधा�ा 
मजुफर अहमद लारी िव. 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
क�चनपरु महे��नगर 

५४.  
अदालतको 
अपहेलना 

अिजत कँुवर िव. सािबक 
उप�यका �ािफक �हरी काया�लय 
हाल महानगरीय �ािफक �हरी 
महाशाखा, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

इजलास नं.८ ३४-३५ 

५५.  
जबज��ती 

करणी 
संिजत राजवंशी, िव. नेपाल 
सरकार 

५६.  डाकँा 
नपेाल सरकार, िव. राज भ�न े
गीतराज पाि�नसमेत 

एकल इजलास ३५-३६ 

५७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अजयकुमार यादवसमेत, िव. 
पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुसमेत 

५८.  परमादेश 
अशोककुमार साह िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

५९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तेजनारायण िसंह राजपतु िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

रीत / बेरीत आदेश ३६ 

६०.  ��ाचार 
मोहनबहादरु रसाइली िव. नेपाल 
सरकार 
असोज दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-४ 

१.  उ��ेषण / 
परमादेश 

यादव�साद थपिलया िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

२.  उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा माधवकुमार 
ब�नतेसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

पूण� इजलास ४-५ 

३.  उ��ेषण / 
परमादेश 

ि�लोचन सं�ौला िव. भूिम सधुार 
काया�लय झापा, च��गढीसमेत 

संयु� इजलास ५-१२ 

४.  उ��ेषण / 
परमादेश 

पकुार नरिसंह राणासमेत िव. नेपाल 
रा�यका महा�यायािधव�ा, 
महा�यायािधव�ाको काया�लयसमते 

५.  

नापी न�सा 
िनण�य र 
दता� बदर 

गरी 
साव�जिनक 
बाटो कायम 

ग�रपाऊँ 

रामिमलन कांद ु िव. ितरथराम 
कुम� 

६.  कत��य 
�यान 

नजरमान परुी िव. नेपाल सरकार 

७.  ��ाचार नेपाल सरकार िव. ब�ीनाथ �े� 
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८.  उ��ेषण / 
परमादेश 

अिमतकुमार िटवडेवालसमेत िव. 
एच. ए�ड. बी. डेभलपमे�ट ब�क, 
शाखा काया�लय, �यूरोडसमेत 

९.  कत��य 
�यान 

िदपन भ�ने िदपेन �े� िव. नेपाल 
सरकार 

१०.  िनषेधा�ा 
कृ�णकुमार भ�राई िव. होटल 
�ा�रकाज 

११.  छुवाछुत 
िदपक�साद उपा�याय िव. नेपाल 
सरकार 

१२.  
दता� बदर 
हक कायम 

दता�  

राघो ठाकुर भिुमहारसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

१३.  परमादेश 
सवुोधिसंह था� िव. च��ावती 
था�  

१४.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िछमा राना 

१५.  ब�दी 
��य�ीकरण 

अि�बका िघिमरे िव. नेपाल 
सरकार 

१६.  उ��ेषण 
देउती �रमाल िव. मालपोत 
काया�लय, कलंक�, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. १ १२-१५ 

१७.  हक कायम 
नामसारी 

िनलमकुमार पा�डे िव. िद�वीजय 
नाथ पा�डे 

१८.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

हिवव अंसारी िव. मकु कुमारी 
�यौपाने �े�ी 

१९.  उ��ेषण 
राम दलुारी था�समेत िव. नेपाल 
सरकार, मि��प�रषद् िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

२०.  परमादेश 
पूण�बहादरु ग�ुङ िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, का�क�समेत 

२१.  उ��ेषण / 
परमादेश 

फुब ु याङ्गजी लामासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. २ १५-१८ 

२२.  उ��ेषण 
बालकृ�ण �े� िव. रामे�री 
�े�समेत  

२३.  

कत��य 
�यान, 

�यान मान� 
उ�ोग र 
आगजनी 

नेपाल सरकार िव. पासाङ 
तामाङसमेत 

२४.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. परवीर 
डागँीसमेत 

२५.  लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

रामबहादरु ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ३ १८-२३ 

२६.  ग�डाको 
खाग िब�� 

राजे�र खितवडा िव. नेपाल 
सरकार 

२७.  लगत क�ा 
बदर 

राजोदेवी िवन िव. दिुखया देवी 

२८.  धम�प�ु 
िलखत बदर 

�ीनारायण साह तेली िव. 
िजते���साद साह  

२९.  परमादेश 
म�जकुुमारी साह िव. बबनकुमार 
ग�ुा 

३०.  िनषेधा�ा 
मङ्गलदेुवी ठाकुरसमेत िव. 
�भनुारायण ठाकुरसमेत 

३१.  परमादेश 
जगरनाथ साह कानू िव. नागे�र 
साह कलवारसमेत 

३२.  कत��य 
�यान 

िव�म कुमाल िव. नेपाल सरकार 
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३३.  लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

इसा�द अहमद िव. नेपाल सरकार 
 

३४.  जबज��ती 
करणी 

 राजिकशोर भेिडहार िव. नेपाल 
सरकार 

३५.  जालसाजी 
अि�बका गजरुेलसमेत िव. 
श�भे�साद गजरुेलसमेत 

इजलास नं. ४ २३-२६ 

३६.  उ��ेषण 

रामनारायण राय यादव भ�न े
रामनारायण दास बैरागी िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, 
सला�ही, मलंगवासमेत 

३७.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. स�जय केबट 
भ�ने सकई केबटसमेत 

३८.  हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. सोनकुुमार 
िसंहसमेत 

३९.  खनु डाकँा 
नेपाल सरकार िव. िदलवा र 
दीिलप भ�ने िव�ान�द राय 
यादवसमेत 

इजलास नं. ५ २७-३१ 

४०.  

मानव 
बेचिवखन 

तथा ओसार 
पसार 

राजेश भ�ने भगीरथ दाहाल िव. 
नेपाल सरकार 

४१.  �ितषेध / 
परमादेश 

�ाचाय� राज ु भाइ �यात िव. 
पूवा��चल िव�िव�ालय 
िवराटनगर नेपालसमेत 

४२.  उ��ेषण / 
परमादेश 

मेदनी�साद उ�ेती िव. मालपोत 
काया�लय दमक झापासमेत 

४३.  उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�णबहादरु �े�समेत िव. नेपाल 
सरकार 

४४.  अंश चलन 
प�फा खकुरेल िव. दयाराम 
खकुरेलसमेत 

४५.  ब�दी 
��य�ीकरण 

मजुारहि�न खाकँो हकमा िनजको 
बाब ु िजयाउि�न खा ँ िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँसमेत 

४६.  माना चामल 
बालकृ�ण खकुरेल िव. प�फा 
खकुरेल 

इजलास नं. ६ ३१-३३ 

४७.  मोही लगत 
क�ा 

मोतीराम साफ� िव. गयाराम 
यादव 

४८.  कत��य 
�यान 

दीपकराज सेन िव. नेपाल 
सरकार 

४९.  जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. िवकेश 
कोइराला 

५०.  डाकँा चोरी नेपाल सरकार िव. दयु�धन मेहेता 

५१.  अंश चलन 
ल�मी केशरी �े� िव. जीवनलाल 
�े�समेत 

इजलास नं. ७ ३३-३५ 

५२.  अंश दता�  
राम�साद यादव िव. भागोदेवी 
यादवसमेत 

५३.  अंश चलन 
च��शेखर िसंह राजपूतसमेत िव. 
िव�णदेुव िसंह 

५४.  अंश चलन 
शा�ताकुमारी पा�डेय (प�त) िव. 
चोलकुमारी पा�डेयसमेत 

इजलास नं.८ ३५-४१ 

५५.  कत��य 
�यान 

धनबहादरु थापा मगर िव. नेपाल 
सरकार 

५६.  

सरकारी 
छाप 

द�तखत 
िकत� 

नेपाल सरकार िव. नवराज नेपाल 

५७.  
�ितपूित� 

रकम िदलाई 
भराइ पाऊँ 

उिम�ला �े� िव. �च�डबहादरु 
बम 
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५८.  सेवाबाट 
हटाएको 

योगे�� िगरी िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय, 
रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

५९.  िनषेधा�ा 
सवुोध दवाडी िव. नेपाल 
इ�डि��यल ए�ड कमिस�यल ब�क 
िलिमटेड, कमलादी, काठमाड� 

६०.  उ��ेषण / 
परमादेश 

नव�दे�र श�ुल िव. िव�ालय 
िश�क िकताबखाना, ताहाचल, 
काठमाड�समेत 

एकल इजलास ४१-४२ 

६१.  उ��ेषण / 
परमादेश 

च��कुमारी खड्का िव. सीता 
भ�राई �यौपानेसमेत 

६२.  उ��ेषण / 
परमादेश 

संजीव कोइराला िव. शहरी 
िवकास म��ालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

रीत / बेरीत आदेश ४२ 

६३.  उ��ेषण / 
परमादेश 

�ाने��राज आरणसमेत िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय के��ीय 
काया�लय, क�ित�परु 
काठमाड�समेत 

अदालत गितिविध ४३ 
काि�क पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
संयु� इजलास १-४ 

१.  ��ाचार 
नपेाल सरकार िव. भरत�साद 
नेपाल 

२.  िनषेधा�ा 
माधव�साद भ�डारी िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत 

३.  िनषेधा�ा 
मीराकुमारी �धानसमेत िव. सीता 
जोशीसमेत 

४.  िनषेधा�ा 
�दीप महतोसमेत िव. बासुदेव 
म�डल 

५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�मोदकुमार ग�ुङ िव. 
साव�जिनक ख�रद अनगुमनको 
काया�लय, ताहाचलसमेत 

६.  परमादेश 

अिधव�ा उ�व�साद चौलागाई ं
िव. स�माननीय रा��पित �ी 
रामवरण यादव,   रा��पित भवन, 
िसतल िनवाससमेत 

७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
गणेशबहादरु गौतम िव. सोमनाथ 
शमा� ढकाल 

इजलास नं. १ ४-८ 

८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गहे�� िगरी िव. �े�ीय िश�ा 
िनद�शनालय, सखु�तसमेत 

९.  उ��षेण ल�मण भ� िव. नेपाल सरकार 

१०.  परमादेश 
िनलामैया अिधकारी िव. पशपुित 
�े� िवकास कोषसमेत 

११.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कासे���साद यादवसमेत िव. 
नेपाल िव�तु्  �ािधकरण �धान 
काया�लय, दरबारमाग�, 
काठमाड�समेत 

१२.  
ज�गा दाखेल 
खारजे दता� 

मालादेवी िव. राम िकसनु राउत 
अिहर 

१३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

देवे�� बढुाथोक� िव. िज�ला 
िवकास सिमित, च��गढी, झापा 
समेत 

१४.  
स�ब�ध 
िव�छेद 

सोमनाथ बराल िव. िललादेवी 
बराल 

इजलास नं. २ ९-१२ 

१५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. डम� साह 
सडुी 

१६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सधुाकुमारी कण� िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, बारा 
कलैयासमेत  
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१७.  
दूिषत 
िलखत 
बदर 

िशवकुमार संघई िव. �ह��छेलाल 
महज�न 

इजलास नं. ३ १२-२० 

१८.  
मोही 

नामसारी 
अिलह�सैन िमया ँ िव. मह�मद 
हिमद िमयाँ 

१९.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. �ेम�काश 
शाही 

२०.  जालसाजी 
ह�रराम कोहार िव. िबलाइती 
कोहाइन 

२१.  
कत��य 
�यान 

कमला योगी गोसाई िव. नेपाल 
सरकार 

२२.  
जबज��ती 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. �िवण िदप 
के.सी. 

२३.  
कत��य 
�यान 

बिु�बहादरु थापा िव. नेपाल 
सरकार 

२४.  
अदालतको 
अवहेलना 

कमल�साद इटनी िव. 
�धानम��ी डा.बाबरुाम 
भ�राईसमेत 

२५.  
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक 

�भात भ�ने िदनेश के.सी. िव. 
नेपाल सरकार 

२६.  
मू�य 

अिभविृ� 
कर 

खमुराज पंजाली िव. रामच�� 
संघई 

२७.  
आगो लगाई 
�यान मान� 

उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. िव�णबुहादरु 
के.सी. 

२८.  

अंशब�डा 
गरी ज�गा 
छुट्याई 
पाऊँ 

मिणक नानी िच�कार िव. 
पूण��साद िच�कार 

२९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गणेश राई िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल, काठमाड�समेत 

३०.  
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक 

सरोजच�� यादव िव. नेपाल 
सरकार 

३१.  अंश दता�  
सूय�नाथ यादव िव. रासलाल 
यादवसमेत 

इजलास नं. ४ २०-२६ 

३२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

भरत शमा� भ�ने प�ुपलाल उ�ेती 
िव. काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत 

३३.  उ��ेषण 
सपना ग�ुङ मैनालीसमेत िव. 
िज�ला सरकारी विकलको 
काया�लय, भरतपरु, िचतवनसमेत 

३४.  परमादेश 

अिधव�ा जीवनकुमार 
पोखरेलसमेत िव. वातावरण 
िव�ान तथा �िविध 
म��ालयसमेत 

३५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. हक� बहादरु 
िव.क. 

३६.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. बहादरु 
रोकामगर 

३७.  
कत��य 
�यान 

करनिसंह महरा िव. नेपाल 
सरकार 

३८.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. बिु�राम दराई 

३९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

जमुराती साफ� िव. पवनकुमार 
िम�समेत 

४०.  
मोही 

नामसारी 
�माणप� 

िबकाउ वठैा धोवी िव. िबजय 
�काश नारायण िसंह 
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इजलास नं. ५ २६-२९ 

४१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तुलसी दास चौधरी िव. िश�क 
सेवा आयोग, सानोिठमी, 
भ�परुसमेत 

४२.  उ��ेषण 
�ाने���साद ढुङ्गाना िव. 
आ�त�रक राज� काया�लय, 
लिलतपरुसमेत 

४३.  
ब�डा बदर 
अंश दता�  

तेजनारायण िसंहसमेत िव. 
जग�नाथ�साद िसंहको म.ुस. गन� 
राजेशकुमार िसंह 

४४.  परमादेश 
यशदुाकुमारी बराल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं. ६ २९-३० 
४५.  अंश ठगी रानासमेत िव. कृ�ण राना 

४६.  

मानव 
बेचिबखत 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. अ�सार साई 

इजलास नं. ७ ३०-३१ 

४७.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रि�जतकुमार 
लोहार 

इजलास नं.९ ३१-३९ 

४८.  
बकसप� 

िलखत बदर 
दता� बदर 

गणेश साह िव. गीतादेवी 

४९.  

साव�जिनक 
ज�गा 

िखचोला 
िमटाई चलन 
चलाई पाऊँ 

अफस�न अ�सारीसमेत िव. 
सिहद ह�सेन अ�सारी 

५०.  
कत��य 
�यान 

बिु�माया नेपाली िव. नेपाल 
सरकार 

५१.  
कत��य 
�यान 

खशुीराम �े� िव. नेपाल सरकार 

५२.  
कत��य 
�यान 

ल�मी नेपाली िव. नेपाल सरकार 

५३.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

िम�टर िजनािमया अंसारी िव. 
नेपाल सरकार 

५४.  अंश चलन 
खड्गबहादरु थापा िव. 
अ�बरबहादरु थापा 

५५.  

िबना 
इजाजत वन 
अित�मण 
गरी वन 
पैदावार 
हटायो 

नेपाल सरकार िव. करण िसंह 
साह�समेत 

५६.  
िलखत बदर 

दता�  
लीलादेवी महतो िव. मोतीद� 
काय�थ 

इजलास नं.१० ३९-४१ 

५७.  उ��ेषण 

रािधका सापकोटासमेत िव. 
माननीय �थानीय िवकास म��ी, 
�थानीय िवकास म��ालय, 
�ीमहल,प�ुचोक, लिलतपरुसमेत 

५८.  उ��ेषण 

नब�दा भ�डारीसमेत िव. माननीय 
�थानीय िवकास म��ी, �थानीय 
िवकास म��ालय, �ीमहल, 
प�ुचोक, लिलतपरुसमेत 

५९.  उ��ेषण 

कमला ओली िव. माननीय 
�थानीय िवकास म��ी, �थानीय 
िवकास म��ालय, �ीमहल, 
प�ुचोक, लिलतपरुसमेत 

एकल इजलास ४१-४४ 

६०.  उ��षेण 
उमाशंकर रौिनयार िव. अशोक 
रौिनयारसमेत 
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६१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अगे���साद यादव िव. िवदरु 
खड्कासमेत 

६२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

धनीलाल यादव िव. पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराजसमेत 

६३.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा अ�ज ु उ�ेती िव. 
मलेिसया ि�थत नेपाली राजदूत 
डा.िनर�जनमान िसंह 
ब��यातसमेत 

काि�क दो�ो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-४ 

१.  
�ितषेध / 
परमादेश / 
उ��ेषण 

म�ुय सिचव िललामिण पौडेल 
िव. िव�े�� पासवान 

२.  उ��ेषण 
धनकुमारी गौचन िव. पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुसमेत 

सयंु� इजलास ४-१९ 

३.  ब�दी 
��य�ीकरण 

िव�ण ु लामासमेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत 

४.  उ��ेषण / 
परमादेश 

पूण�बहादरु िमजार िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटन, लिलतपरुसमेत 

५.  ब�दी 
��य�ीकरण 

पूण�बहादरु िमजार िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटन, लिलतपरुसमेत 

६.  उ��ेषण / 
परमादेश 

शाि�त मान�धर िव. वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरण, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

७.  बैङ्िकङ 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. दगुा�  काक� 

८.  उ��ेषण / 
परमादेश 

ई�र चौधरीसमेत िव. लोक सेवा 
आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

९.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. ई�र 
पोखरेलसमेत 

इजलास नं. १ १९-२१ 

१०.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. धनसरी कामी 

११.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िशवी कामी 

१२.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

रामपतृ महतोसमेत िव. सहदेव 
यादव 

१३.  कत��य 
�यान 

च�टा धामी िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. २ २१-२३ 

१४.  उ��षेण 
गौरी सरकार िव. मोहनराज 
पा�डेसमेत 

१५.  
रो�का बदर 
गरी फुकुवा 
ग�रपाऊँ 

शोभदेव प�तसमेत िव. दगुा� देवी 
�े� 

इजलास नं. ३ २३-२७ 

१६.  उ��ेषण 

खड्गलाल महज�न िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

१७.  
उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध 

प�चलाल महज�न िव. नेपाल 
सरकार 

१८.  

िबना 
इजाजत 
जिडबटुी 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. गोिव�दबहादरु 
िसंह 

१९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

जगदीशनारायण चौधरीसमेत िव. 
रामबहादरु कुमाल 
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२०.  िलखत बदर 
िव�ासागर तुलाधरसमेत िव. 
िदलमाया ब�ाचाय�समेत 

इजलास नं. ४ २७-३४ 

२१.  
जबरज�ती 

करणी 
�वु िव� िव. नेपाल सरकार 

२२.  
कत��य 
�यान 

कृ�ण भ�ने कृ�णमान शा�य िव. 
नेपाल सरकार 

२३.  
जबरज�ती 

करणी 
सान ुउ�ेती िव. नेपाल सरकार 

२४.  
कत��य 
�यान 

सीताराम खड्कासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२५.  
कत��य 
�यान 

िमलन सवुेदीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२६.  
जबरज�ती 

करणी 
अिनलकुमार ग�ुा िव. नेपाल 
सरकार 

२७.  
कत��य 
�यान 

बाबरुाम था� िव. नपेाल सरकार 

२८.  अंश 
जमानिसं बढुा िव. उमा बुढा 
लेखेक� उमा मह�रासमेत 

२९.  
��ाचार 
गरेको 

देवनारायण दहैत था� िव. नेपाल 
सरकार 

३०.  
��ाचार 
गरेको 

ल�मी पा�डे िव. नेपाल सरकार 

३१.  
��ाचार 
गरेको 

िवनोदकुमार गौतम िव. नेपाल 
सरकार 

३२.  
मोही 

नामसारी 
च��बहादरु खलुाल िव. वनलुाल 
चौधरी 

३३.  
ज�गा धनी 
�माण पजुा� 

पाऊँ 

बिु� नारायण महज�नसमेत िव. 
ल�मी �धान 

३४.  
दूिषत अंश 
छोडप� 

िलखत बदर 

कृ�णबहादरु �जापती िव. 
तीथ�माया (च�धर) 
�जापतीसमेत 

इजलास नं. ५ ३४-४५ 

३५.  

बाटो 
थुनछेक 
गरेको 

भ�काई 
पाऊँ 

स�रता म�ल िव. राधा अया�ल 

३६.  
रैकर प�रणत 

दता� 
नामसारी 

ठुली �े�समेत िव. ल�मीदेवी 
िच�कारसमेत 

३७.  कत��य 
�यान 

रामबहादरु खड्गीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

३८.  अंश दता�  
रामलाल केवट िव. लटुावन 
केवटसमेत 

३९.  कत��य 
�यान 

इ�� कँुवरसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

४०.  परमादेश 
गणेशबहादरु िव�कमा�समेत िव. 
नेपाल सरकार 

४१.  उ��ेषण / 
परमादेश 

ने�बहादरु के.सी. िव. सनुीता 
गौतमसमेत 

४२.  लाग ुऔषध 
अनजु उदाससमेत िव. नेपाल 
सरकार 

४३.  उ��ेषण / 
परमादेश 

नवराज लो लामा िव. मकवानपरु 
िज�ला अदालत, हेट�डासमेत 

४४.  कत��य 
�यान 

रामकुमार राई िव. नेपाल सरकार 

४५.  हक 
कायमसमेत 

न�दलाल महज�नसमेत िव. 
िच�कुमारी शा�यसमेत 

४६.  �ितषेध 
िशवच�� चौधरी िव. महानगरीय 
व�ृ कािलमाटी, काठमाड�समेत 
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४७.  

िफ�डबकु 
दता� बदर 
ज�गा हक 

कायम 

शेरबहादरु सनुवुार िव. ऐमान 
राईसमेत 

४८.  उ��ेषण / 
परमादेश 

िडकबहादरु िल�ब ु िव. पाथीभरा 
बचत तथा ऋण सहकारी सं�था 
िल.समेत 

इजलास नं. ६ ४५-५२ 

४९.  जबरज�ती 
करणी 

कुमार कामी भ�ने कु�भबहादरु 
सनुार िव. नेपाल सरकार 

५०.  लाग ुऔषध 
हेरोइन 

नारायण तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

५१.  मोही 
नामसारी 

रमेशकुमार खनालसमेत िव. 
कृ�णनारायण �े� 

५२.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. पासाङ शेपा� 

५३.  सवारी 
�यान 

नपेाल सरकार िव. ग�ुजन लामा 
भ�ने वीरबहादरु लो�चन 

५४.  

अपहरण 
तथा शरीर 
ब�धक र 

रहजनी चोरी 

नेपाल सरकार िव. पवन भरसमेत 

५५.  जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. दीपक िव.क. 

५६.  मानव 
बेचिबखन 

नेपाल सरकार िव. अमतृ�साद 
ओिलयासमेत 

इजलास नं. ७ ५२-५८ 

५७.  नकबजनी 
चोरी 

नेपाल सरकार िव. आकाश �े� 

५८.  िनण�य बदर 
राजलाल यादव िव. मालपोत 
काया�लय, िसरहाको �मखु 
मालपोत अिधकृतसमेत 

५९.  
अदालतको 
अपहेलना 

कोिशलेशकुमार  चौधरी िव. 
लहान नगरपािलकाको काया�लय, 
लहान िसरहासमेत 

६०.  लेनदेन 
फारवे�टन� �ेिडङ क�पनीसमेत 
िव. कौशल ठठेर 

६१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामअधीन पासवानसमेत िव. 
बेतीलाल म�डलसमेत 

६२.  
��ाचार 
गरेको 

सरुेशकुमार यादव िव. नपेाल 
सरकार 

६३.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. च�े भ�न े
िमलन ग�ुङसमेत 

६४.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

कृ�णका�त झा महापा� 
बाह�नसमेत िव. जनकपरु 
नगरपािलकाको काया�लय, 
जनकपरुसमेत 

इजलास नं.८ ५८-६५ 

६५.  
��ाचार 
गरेको 

नेपाल सरकार िव. �ीराम 
प�तसमेत 

६६.  
रैकर  

प�रणत   
दता�  

दानमाया तुलाधर िव. श�भलुाल 
काय�थ 

६७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

रे�माराज थापा िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, अपराध 
अनसु�धान महाशाखा, टेकु, 
काठमाड�समेत 

६८.  उ��ेषण 
मथुरा�साद मा�के िव. नेपाल 
सरकार 

६९.  
कत��य 
�यान 

भीम थापा िव. नेपाल सरकार 

७०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

पवनकुमार सारडा िव. गोपाल 
सहनीसमेत 
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एकल इजलास ६५-६६ 

७१.  उ��ेषण 
सहनाज खातुनसमेत िव. सहेरा 
खातुनसमेत 

७२.  परमादेश 
उ�साह लािमछाने िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय, परी�ा िनय��ण 
काया�लय, ब�खसुमेत 

अदालत गितिविध ६७-६८ 
मङ्िसर पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
सयंु� इजलास १-५ 

१.  

साव�जिनक 
ज�गा 

िखचोला, 
घर भ�काई 

िनकास बाटो 
खलुाई 
चलन 

मनमितया दसुािधनसमेत िव. 
जोिग�दर साह तेली 

२.  उ��ेषण 
यवुराज लामा िव. यवुा तथा 
खेलकुद म��ालयसमेत 

३.  
लाग ुऔषध, 
डाइजेपाम र 
बिु�निफ� न 

नपेाल सरकार िव. शेखर शाही 
ठकुरीसमेत 

४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामपते�र दास वै�णव िव. गुठी 
सं�थान के��ीय काया�लय, 
िड�लीबजार काठमाड�समेत 

५.  बह�िववाह 
नेपाल सरकार िव. धम�र�न 
खड्गीसमेत 

इजलास नं. १ ५-७ 

६.  परमादेश 

अिधव�ा �वु�साद भ�राई िव. 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. १० 
ब�ुनगरि�थत नेपाल क�यिुन� 
पाट� माओवादीसमेत 

७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

प�ुषो�म �े� िव. नेपाल सरकार 
वन तथा भू -संर�ण म��ालय 

८.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �ेमकुमार राई 

९.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. जयबहादरु 
च�दसमेत 

इजलास नं. २ ७-११ 

१०.  उ��षेण 
िशवकुमार काक� िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल काठमाड�समेत 

११.  करकाप 
गगनदेव यादव िव. ब�ीनारायण 
शाह 

१२.  
स�ब�ध 
िव�छेद 

सीता �वाली (पोखरेल) िव. 
�वुराज पोखरेल 

१३.  
करारको 
यथाथ� 

प�रपालना 

िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, �प�देही, 
िस�ाथ�नगरसमेत िव. कृ�ण�साद 
शमा�  

१४.  
लाग ुऔषध, 
सेतो हेरोइन 

अमरावती लङ्गम िव. नेपाल 
सरकार 

१५.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मिु�राम 
ब�याल 

१६.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. धनवीर स�ुबा 

इजलास नं. ३ ११-२८ 

१७.  
र�च�दन 

ओसारपसार 
नेपाल सरकार, िव. िनरकुमार 
मो�ान 

१८.  
पचा� बदर 
गरी दता� 
ग�रपाउँ 

दलबहादरु िमजार िव. 
टलकबहादरु आले मगरसमेत 

१९.  
हक कायम, 
दता� फोड 

दता�  

आयसा खातुनसमेत िव. जयतुन 
नेसासमेत 
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२०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. भंगेडी भ�न े
रामदेव बढईसमेत 

२१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �ीमती 
राधादेवी म�ल 

२२.  
अपहरण र 

शरीर ब�धक 
�भात भ�ने िदनेश के.सी. िव. 
नेपाल सरकार  

२३.  
अदालतको 
अपहेलना 

अिधव�ा कमल�साद इटनी िव. 
�धानम��ी बाबरुाम भ�राईसमेत 

२४.  िनषेधा�ा रामे�र था� िव. चादँदेवी निुनया 

२५.  परमादेश 
मह�तराज िगरी िव. मालपोत 
काया�लय, क�चनपरुसमेत 

२६.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

रामजतन म�लाह िव. गोिव�द 
केवटसमेत 

२७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

महेशबहादरु िसंह िव. सिुनता 
राणासमेत 

२८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नरेश डगौरा िव. सश� �हरी बल 
�धान काया�लय, हलचोक, 
काठमाड�समेत 

२९.  उ��ेषण 
वकुै�ठ�साद �यौपाने िव. 
मालपोत काया�लय, बारा 
कलैयासमेत  

३०.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

नवलिकशोर महतोसमेत िव. 
भिवछन राय यादव 

३१.  िनषेधा�ा 
िशवकृ�ण �जापित िव. िक� ब�क 
िलिमटेड अनामनगर 

३२.  उ��ेषण 

ड�बरकुमारी सेन ठकुरी िव. 
कलङखोला वन उपभो�ा 
समूहक� अ�य� मेनकुा शमा� 
�रजालसमेत  

३३.  िनषेधा�ा 
िदवाकर िघिमर े िव. िनलकुमार 
�े�समेत 

३४.  
लाग ुऔषध 

खैरो  
िहरोइन 

मोह�मद नावेद िव. नेपाल 
सरकार 

३५.  परमादेश 
पूण�कुमारी िव� िव. मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 

३६.  
�ितषेध / 
िनषेधा�ा 

च���साद पौडेल िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँसमेत 

३७.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

प�ुषो�म दाहाल िव. िहमालयन 
ब�क िलिमटेड, के��ीय काया�लय, 
कमलादी काठमाड�समेत 

३८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नेपाल सरकार �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय, आयवु�द 
िवभाग, टेकु, काठमाड� िव. राम 
�वेश यादव 

३९.  उ��षेण 
नयनकुमारी शाही िव. िज�ला वन 
काया�लय, रो�पासमेत 

४०.  अंश चलन 
लवकुमार रानामगर िव. 
िव�णबुहादरु मगरसमेत 

४१.  

मानव 
बेचिवखन 

तथा 
ओसारपसार 

िशवराज जोशी िव. नेपाल 
सरकार 

४२.  
कत��य 
�यान 

ई��बहादरु वली िव. नेपाल 
सरकार 

४३.  
कत��य 
�यान 

लछु गौतम िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ४ २८-३४ 

४४.  
जबरज�ती 

करणी 
अिनलकुमार ग�ुा िव. नेपाल 
सरकार 

४५.  
कत��य 
�यान 

बाबरुाम था� िव. िवनोदकुमार 
था�को जाहेरीले नेपाल सरकार  
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४६.  �ितषेध 
मनोजकुमार ग�ुा (भजुवुा) िव. 
नेपालग�ज नगरपािलकाको 
काया�लयसमेत 

४७.  उ��ेषण 
िज�ला वन काया�लय, उदयपरु 
िव. गोमाकुमारी ब�नेत 

४८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दखुनीदेवी िव. िवजयकुमार यादव 

४९.  अशं चलन 
�वु के.सी.समेत िव. भ�बहादरु 
ख�ी (के.सी.)  

इजलास नं. ५ ३४-४१ 

५०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामबहादरु 
तामाङ 

५१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मीनबहादरु 
थापासमेत 

५२.  परमादेश 
राधे�याम वै�य िव. भेरी अ�चल 
अ�पताल िवकास सिमित, 
नेपालग�जसमेत 

५३.  िनषेधा�ा 
शोभाराम कुम� (वमा�) िव. 
दगुा��वज �े�समेत 

५४.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश / 
उ��ेषण 

जाइफली राना िव. �िदपकुमार 
राना 

५५.  िनषेधा�ा 
�मोदकुमार ग�ुा िव. �िवणकुमार 
ग�ुासमेत 

५६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

देवशरण�साद कलवार िव. 
राि��य वािण�य ब�क के��ीय 
काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

५७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ल�मीराम अिधकारीसमेत िव. 
रघनुाथ अिधकारीसमेत 

५८.  उ��ेषण 

िम�ीदेवी खड्कासमेत िव. नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

५९.  उ��ेषण 
पाव�ती देवी यादव िव. पनुरावेदन 
अदालत, जनकपरुसमेत 

६०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे�� ितम�सेना िव. पनुरावेदन 
अदालत, राजिवराज, स�रीसमेत 

६१.  
िनण�य दता� 
बदरसमेत 

सरुे��मान िसंह �धान, िव. 
िव�मराज भ�ने िव�मबहादरु 
थापा 

६२.  परमादेश 
लालबहादरु शाही िव. रिवलाल 
िव.िस.समेत 

इजलास नं. ६ ४१-४५ 

६३.  
िनण�य दता� 

बदर 
दता�समेत 

व�दीिङमा शेपा� िव. नारायण 
थपिलया 

६४.  
िनण�य दता� 

बदर 
दता�समेत 

आङदाली शेपा� िव. नारायण 
थपिलया 

६५.  लेनदेन 
इ��बहादरु ग�ुङ िव. कुलच�� 
भ�राई 

६६.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सरुज कण� 

६७.  
जबरज�ती 

करणी 
�यामकुमार अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ७ ४५-४७ 

६८.  िनषेधा�ा 
फरमदु िमया ँ िव. रमेश 
म�रकसमेत 

६९.  िनषेधा�ा 
ह�रनारायण यादवसमेत िव. 
सािव�ी यादव 

७०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामकुमार �े� िव. मालपोत 
काया�लय, सखु�त 

एकल इजलास ४७-४८ 

७१.  
उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध 

अवधिकशोर महतो िव. लगन 
महतोसमेत 
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७२.  उ��ेषण 
महावीर म�लाह गोठी िव. 
भूिमसधुार काया�लय, मोरङसमेत 

पुनरावलोकन िन�सा ४८ 

७३.  
फैसला  
बदर 

सिफद महमद िमया ँ िव. 
शोभाका�त चौधरी 

अ�त�रम आदेश ४८-४९ 

७४.  उ��ेषण 
तुलसी�साद सवुेदी िव. गृह 
म��ालयसमेत 

७५.  उ��ेषण 
जग�नाथ आचाय� िव. िव�ा 
मि�दर उ�च मा.िव. बागलङुसमेत 

अदालत गितिविध ५०-५२ 
मङ्िसर दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-३ 

१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अमतृकुमार शमा� िव. नेपाल 
सरकार 

पूण� इजलास ३-४ 

२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

यादव अिधकारी िव. म�ृय�ुजय 
राज पा�डे 

सयंु� इजलास ४-७ 

३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मीनबहादरु अया�लसमेत िव. 
मालपोत काया�लय, भ�परुसमेत 

४.  उ��ेषण 
मधमुाया योगी िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड�समेत 

५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िवजयबहादरु िसलवाल िव. 
सव���नाथ श�ुला 

६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रघनुाथ महज�न िव. राि��य 
सतक� ता के��, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

७.  परमादेश 
मोहन बािनयासँमेत िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. १ ७-१८ 

८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ऋतबहादरु थापामगर िव. �हरी 
�धान काया�लय, न�साल, 
काठमाड�समेत 

९.  उ��ेषण 

वीरे�� िसंह िव� िव. सदूुरपि�म 
�े�ीय सश� �हरी गण 
म�ुयालय, धनगढी, 
कैलालीसमेत 

१०.  परमादेश 
�मोदकुमार झा िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

११.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

राजिवराज भ�सार काया�लय, 
स�री िव. वौका मलाहा 

१२.  परमादेश 
ि�यगुा नगरपािलका काया�लय, 
गाइघाट िव. गजुाई चौधरी 

१३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामरुाय यादव िव. नेपाल सरकार 

१४.  
छुट ज�गा 
दता� हक 
कायम 

िवशो भ�ने केशव�साद कोइराला 
िव. यवुराज भ�ने बि��साद 
पोखरेल 

१५.  
जबरज�ती 

करणी 
�मोद शाही िव. नेपाल सरकार 

१६.  
अि�म 

आयकर 
कर �शासक सरुेश �धान िव. 
�ीमती सागर जनै 

१७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�िदप िम�ल िव. िज�ला िवकास 
सिमित, झापा, च��गढीसमेत 

१८.  
नामसारी 

िनण�य बदर 
सषुमाकुमारी देवी स�ुबा िव. 
डोिगयादेवी थ�नी 

१९.  
लाग ुऔषध 
�िुपनिफ� न 

नेपाल सरकार िव. राम 
दवाडीसमेत 

२०.  अंश सीताराम कुम� िव. गोपाल कुम� 

२१.  अंश दता�  
रािधकादेवी दसुाधीन िव. रतन 
हजरा दसुाधसमेत 
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२२.  
िनण�य बदर 
हक कायम 

अकला�तसागर ता�ाकार िव. 
नारायणबहादरु िसलवाल 

२३.  
िलखत दता� 

बदर 
धनराज अिहरसमेत िव. 
सीमाकुमारी चौधरीसमेत 

२४.  
कत��य 
�यान 

बीरबहादरु ओलीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२५.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. क�ल ु भ�न े
मोह�मद सिलम मसुलमान 

२६.  
कुटिपट 

अङ्गभङ्ग 
नेपाल सरकार िव. बेच ु
गोइतसमेत 

इजलास नं. २ १९-३३ 

२७.  ज�गा दता�  
मालपोत काया�लय, का�क� िव. 
बामदेव बा�ताकोटी 

२८.  
घर ज�गा 
िखचोला 

रामच�� साह िव. सरुे���साद 
पटेल 

२९.  अंश 
िबमल काक�समेत िव. अच�ना 
काक� 

३०.  परमादेश 
िदपे�� काक� िव. गोपालबहादरु 
रोका 

३१.  
िलखत   
बदर 

दवा छ् यसुङु ग�ुङ िव. अ�जना 
डङ्गोल 

३२.  िनषेधा�ा 
सानभुाइ अिधकारी िव. गोपाल 
लोहनी 

३३.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. िदिलप राई 

३४.  

संरि�त 
व�यज�तु 

क�तुरी मगृ 
चोरी 

िशकारी 
गरेको 

च��बहादरु ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार 

३५.  
�यान मान� 
उ�ोग र 
डाकँा 

नेपाल सरकार िव. सरुेश�साद 
यादवसमेत 

३६.  
दोहोर ्याई 
हर िहसाब 
ग�रपाउँ 

कृिष िवकास ब�क िल. म�ुय 
काया�लय, काठमाड�समेत िव. 
राधे�याम शमा�  

३७.  
िलखत 

िनण�य दता� 
बदर 

रामरतन यादवसमेत िव. रामजी 
यादवसमेत 

३८.  
अब�डा 

ज�गा अंश 
हक कायम 

िव�दा देवी साह िव. राम िदनेश 
शाहसमेत 

३९.  अंश चलन 
निसवलाल यादवसमेत िव. 
िव�णदेुव यादव 

४०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कमलेश ि�वेदी िव. नेपाल 
सरकार 

४१.  
कत��य 
�यान 

मैया ठकुरी िव. नेपाल सरकार 

४२.  
कत��य 
�यान 

सवुास राई िव. नेपाल सरकार 

४३.  
कत��य 
�यान 

�ेमबहादरु िगरी िव. नेपाल 
सरकार 

४४.  
कत��य 
�यान 

रिफक अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार 

४५.  
जबरज�ती 

करणी 
सलबहादरु िव�कमा� िव. नेपाल 
सरकार 

४६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अशोक �े� िव. लिलतपरु 
उपमहानगरपािलकाको काया�लय, 
प�ुचोक, लिलतपरुसमेत 

इजलास नं. ३ ३३-३९ 

४७.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नमुा बजागाई 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

 

312

४८.  
�ितषेध / 
परमादेश 

�ा.डा.सूय�बहादरु काक� िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, काठमाड�समेत 

४९.  
जबरज�ती 

चोरी 
नपेाल सरकार िव. प�प ु
नेपालीसमेत 

५०.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

नेपाल सरकार िव. िमलन भ�न े
रोशन िव.क. 

५१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ल�मण भ� 

५२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
अिधव�ा प�ुपराज पौडेल िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 

इजलास नं. ४ ३९-५१ 

५३.  उ��ेषण 
सिुनल िसंखडा िव. सश� �हरी 
बल �धान काया�लय, हलचोक, 
काठमाड�समेत 

५४.  उ��ेषण 
िदपे�� सापकोटा िव. 
िस�धपुा�चोक िज�ला अदालत, 
िस�धपुा�चोक 

५५.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

राम�साद भषुाल िव. नेपाल 
सरकार 

५६.  अंश चलन 
भगवती देवी उ�ेती िव. अ�नपूण� 
उ�ेती 

५७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तुलसीराम सेढाई िव. महेशकुमार 
जाजू 

५८.  िनषेधा�ा 
अिजजलु खा ँ िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, बाकेँसमेत 

५९.  
ज�गा 

िखचोला 
मोहनबहादरु थापासमेत िव. 
िगरीराज सवुेदी 

६०.  

िधतो रो�का 
बदर गरी 
फुकुवा 
ग�रपाउँ 

िव�दे�री कोइरी िव. रामराज 
कोइरी 

६१.  

िधतो रो�का 
बदर गरी 
फुकुवा 
ग�रपाउँ 

कलावती कोइरी िव. रामराज 
कोइरी 

६२.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. यमबहादरु 
कुमाल 

६३.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. भोन ु
था�समेत 

६४.  
दता� बदर 

दता�  
लालबहादरु तामाङ िव. 
राजे��कुमार जोशी 

६५.  
लाग ुऔषध 
�ाउन सगुर 

नेपाल सरकार िव. सािव�ी 
चौधरीसमेत 

६६.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. देवबहादरु 
थापा 

६७.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामस�ुदर 
सहानी 

६८.  
छुट ज�गा 

दता� 
नामसारी 

भूिम सधुार तथा �यव�था 
म��ालय िव. न�दकुमार 
ब�नेतसमेत 

६९.  
आगो 

लगाएको 
नेपाल सरकार िव. ��बहादरु 
बजगाई 

७०.  
करार 

बमोिजम 
आदेश 

रिवन लामा तामाङसमेत िव. 
स�जन लामासमेत 

७१.  परमादेश 
डा. भाइकाजी ितवारी िव. ल�मी 
महज�न (देवकोटा) 

इजलास नं. ५ ५१-५८ 

७२.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. कृ�ण िसंह 
सयुल 
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७३.  
कत��य 
�यान 

म�तिकना खातुन िव. नेपाल 
सरकार 

७४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रमावती 
पासीसमेत 

७५.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. ितलबहादरु 
�े�ीसमेत 

७६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सोिम��ा देवी ख�वे िव. 
पनुरावेदन अदालत, राजिवराज, 
स�रीसमेत 

७७.  
शेषपिछको 
बकसप� 

�वुकुमार मौय�समेत िव. गीता 
मौय� 

७८.  अंश 
तारादेवी मौय�समेत िव. राजकुमार 
मौय�समेत 

इजलास नं. ६ ५८-६४ 

७९.  लेनेदेन 
���साद मान�धर िव. एिसयन 
पे�टस (नेपाल) �ा.िल. 

८०.  दता� फारी 
िबमला राणा िव. �िदपिव�म 
राणा 

८१.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

आन�दीलाल मिुखया िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
स�री 

८२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

आन�दीलाल मिुखया िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
स�री 

८३.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

आन�दीलाल मिुखया िव. िकसन 
साह�समेत 

८४.  परमादेश 
जनकपरु अ�चल अ�पताल 
िवकास सिमित, जनकपरुसमेत 
िव. डा.रामच�र� साह 

८५.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. नरबहादरु 
हमाल 

८६.  
जबरज�ती 

करणी 
देवबहादरु घले िव. नेपाल सरकार 

८७.  
जबरज�ती 

करणी 
मोहमद सिहद अ�सारी िव. नेपाल 
सरकार 

८८.  अंश 
रामवहाल यादवसमेत िव. कोमल 
अिहर 

इजलास नं. ७ ६४-६६ 

८९.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िमकमार दोङ 
तामाङसमेत 

९०.  
कत��य 
�यान 

िकशोर के.सी. िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं.८ ६६-६७ 

९१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गगन ठकुरीसमेत िव. काठमाड� 
महानगरपािलका, बागदरबार, 
काठमाड�समेत 

एकल इजलास ६७ 

९२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िवजे��लाल जोशी िव. नपेाल 
सरकार 

अ�त�रम आदेश ६७-६८ 

९३.  उ��षेण 
रामसधुन उ�ेती िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

९४.  उ��ेषण 
ने�बहादरु कटुवाल िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 
पुस पिहलो 

�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १-४ 

१.  धम� लोप 
रशेमान तलुाधरसमेत िव. 
�ाने��र�न तलुाधर 

२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ि�लोचन सं�ौला िव. 
भूिमसुधार काया�लय, झापा, 
च��गढीसमेत 
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िवशेष इजलास ४-८ 

३.  उ��ेषण 

िखमलाल भ�ने शंकर 
पौडेलसमेत िव �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ब�ीकुमार ख�ी िव. कारागार 
काया�लयसमेत 

५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

स�तोष िव�कमा�समेत िव. 
लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयसमेत 

संयु� इजलास ८-१६ 

६.  
जबरज�ती 

करणी 
वीर�े� अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार 

७.  
िनण�य हक 

कायम 
�ीमान �े� िव. तारादेवी 
मान�धर 

८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तीथ��साद �यौपाने िव. राि��य 
वािण�य बैङ्क के��ीय 
काया�लयसमेत 

९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दानालाल यादवसमेत िव. 
रामिखन म�डल भ�ने रामकृ�ण 
म�डल 

१०. िनषेधा�ा 
िनजाि�न हलवाई िव. रमजान 
हलवाईसमेत 

११. 
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कुशल 
िसटौला 

१२. 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

जीवनकुमारी �े� िव. �ी दङ्गा 
�हरी िनय��ण गणसमेत 

१३. 

बकसप� 
िलखत 
बदर 

नामसारी 

सरुसती पासी िव. िशव�साद 
कोरीसमेत 

इजलास नं. १ १६-२३ 

१४. 
कत��य 
�यान 

�काशबहादरु खड्का िव. 
नेपाल सरकार 

१५. डाकँा 
नेपाल सरकार िव. बाब ु भ�ने 
सोमलाल �लोन 

१६. 

खोटा 
चलन 

(न�कली 
नोट) 

नेपाल सरकार िव. निसम 
अ�सारी 

१७. 
वैदेिशक 
रोजगार 

ठगी 

नेपाल सरकार िव. जोगे�� 
भ�ने योगे�� महतो 

१८. िनषेधा�ा 
���ुन�साद मैनाली िव. 
राम�वेश �साद कुम�समेत 

१९. लेनदेन 
च�दर साह गोढ िव. कैलािसया 
गोढीन 

२०. 
जबरज�ती 

करणी 
खबहादरु िव. नेपाल सरकार  

इजलास नं. २ २३-२४ 

२१. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

मीनबहादरु दोङको हकमा 
रामकाजी दोङ िव. महानगरीय 
�हरी वृ� बौ�, 
काठमाड�समेत 

२२. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

जगदीश�साद पाठकसमेत िव. 
नीतादेवी पाठकसमेत 

इजलास नं. ३ २४-२६ 

२३. 
िजउ मा�ने 

बे�ने 
नेपाल सरकार िव. राजन दमाई 
भ�ने राजे�� प�रयार 

२४. परमादेश 
�दीप �े�ीसमेत िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 
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२५. 
नामसारी 

दता� 
जागे�र राय यादव िव. 
िवरखीदेवीसमेत 

२६. 
िकत� 

जालसाज 
निसवलाल यादवसमेत िव. 
िव�णदुेव यादव 

इजलास नं. ४ २६-२९ 

२७. उ��ेषण 
�यामस�ुदर चौधरी िव. बै�नाथ 
ठाकुरसमेत 

२८. िनषेधा�ा 
रघनु�दन �साद साह िव. मो. 
इजराइल िमयासँमेत 

२९. 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

त�दीन शेख िव. देवे��कुमार 
यादव 

इजलास नं. ५ २९-३५ 

३०. उ��ेषण 
हजरा खातनु िव. मोह�मद 
गनीसमेत 

३१. 
कत��य 
�यान 

भरतलाल �े� िव. नेपाल 
सरकार 

३२. 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

ि�परुारी�साद साह िव. 
सरीताकुमारी िसंह 

३३. 
कत��य 
�यान 

रामच�� �े� िव. नेपाल 
सरकार 

३४. 

नामसारी 
िनण�य बदर 
अपतुाली 

हक कायम 
दता� 

रखेा िगरी िव. इि�दरा िगरी 

३५. 
िलखत 

बदर दता�  
चनर�योित चौधरी िव. 
बासमती चौधरीसमेत 

३६. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा. अजय गग� िव. रवेती चौधरी 

३७. 
िलखत  

दता� बदर 
दता� कायम 

िदलीप भगत िव. मनोज 
भगतसमेत 

३८. 
जबरज�ती 

करणी 
िनयाल िसंह भ�ने िनहाल िसंह 
बढुाथोक� िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ७ ३५-३८ 

३९. 
अदालतको 
अपहेलना 

आन�दीलाल मिुखया िव. 
िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, स�री 

४०. 
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. गंगाराम 
यादव 

४१. ��ाचार 
धन�जय खड्का िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.८ ३८-३९ 

४२. 

हक कायम 
गरी ज�गा 
िनखनाई 

पाउ ँ

कृ�णकुमार �रजाल िव. 
नगे��बहादरु कँुवर 

४३. 
जबरज�ती 

करणी 
तुफान राई िव. नेपाल सरकार 

एकल इजलास ३९-४३ 

४४. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

सशुील ठकुरी िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय, िश�ण अ�पताल 
महाराजग�ज, काठमाड�समेत 

४५. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

िवजे��लाल जोशी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, काठमाड�समेत 

४६. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
कालमुाया ँ तामाङ �रजाल िव. 
िबमला �वालीसमेत 
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४७. उ��ेषण 
पजुारी अिहर यादव िव. मालपोत 
काया�लय, �प�देही, भैरहवासमेत 

अ�त�रम आदेश ४३ 

४८. उ��ेषण 
नेपाल सपुारी उ�पादन संघ, 
झापासमेत िव. वािण�य तथा 
आपूित� म��ालयसमेत 

अदालत गितिविध ४४ 
पुस दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
 िवशेष इजलास १-५ 

१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा स�तोष भ�राईसमेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा िविनतकुमार झा िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सशुीलद� िम� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

४.  उ��ेषण 
�काशजङ्ग काक� िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

५.  
उ��ेषण / 
�ितषेध / 
परमादेश 

रामच�� िसलवाल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ५-१३ 

६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा. मायाकुमारी शमा� िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

७.  उ��ेषण 
सूय�नाथ यादवसमेत िव. नेपाल 
िव�तु्  �ािधकरण, के��ीय 
काया�लयसमेत 

८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दीपकुमार िड.सी. िव. �लोबल 
आइएमइ ब�क िलिमटड कप�रटे 
अिफस पानीपोखरी, 
काठमाड�समेत 

९.  ज�गा दता�  
मालपोत काया�लय, का�क� िव. 
ितलककुमारी थापाको म.ुस. गन� 
ग�ुजबहादरु थापा 

१०.  िलखत बदर 
कंुजबहादरु राणाको म.ुस. गन� 
���ुन राणासमेत िव. अ�यतु 
शमशेर ज.ब.रा.समेत 

११.  
िलखत दता� 

बदर 
ममता �यौपाने िव. मेनका भ�राई 
(ितवारी) 

१२.  परमादेश 
सरुेशकुमार मडुभरी िव. गृह 
म��ालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

१३.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
ह�रशरण सनुार िव. दाङ देउखरुी 
िज�ला अदालतसमेत 

१४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

पाव�ती ग�ुङ िव. �हरी �धान 
काया�लय, न�साल, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. १ १३-१५ 

१५.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

कुमार तामाङ िव. िस�धपुा�चोक 
िज�ला अदालत, चौतारा, 
िस�धपुा�चोकसमेत 

१६.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
कोिकलबहादरु शाही िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 

१७.  
अदालतको 
मानहानी 

िदनेश ि�पाठी िव. एिककृत नेपाल 
क�यिुन� पाट�का अ�य� 
प�ुपकमल दाहाल (�च�ड) समेत 

१८.  फैसला बदर 
राि��य वािण�य बैङ्क म�ुय 
शाखा काया�लय, काठमाड� िव. 
लाल�साद �े�समेत 
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इजलास नं. २ १६-१७ 

१९.  
कत��य 
�यान 

�दीप थापा िव. नेपाल सरकार 

२०.  
कत��य 
�यान 

िव�णबुहादरु पोडेसमेत िव. 
तलुसी�साद सवुालको जाहेरील े
नेपाल सरकार 

इजलास नं. ३ १७-२५ 

२१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. स�झना 
सनुवुार 

२२.  परमादेश 
असारमाया ँ राई िव. मालपोत 
काया�लय उदयपरु, गाइघाट 

२३.  परमादेश 
ह�रकुमारी भजुेल िव. िज�ला 
मालपोत काया�लय उदयपुर, 
गाइघाट 

२४.  िनषेधा�ा 
जगदीश�साद राढ िव. 
हनमुान�साद राढसमेत 

२५.  
मोही लगत 

क�ा 
ल�मीकुमारी ढकाल िव. च�ुडा 
सोरेन सतार 

२६.  
अदालतको 
अपहेलना 

रामजी भ�ने गंगाबहादरु 
प�तसमेत िव. मालपोत 
काया�लय, बारा, कलैयासमेत 

२७.  
उ��ेषण / 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

िबमल�साद बराल िव. 
�ो.गलुाव�साद चौरािसया 

२८.  उ��ेषण 
तेजबहादरु महत िव. नेपाल 
बङ्गलादेश ब�क िलिमटेड, 
नेपालग�जसमेत 

२९.  उ��ेषण 
िडलबहादरु काक� िव. पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुसमेत 

३०.  उ��ेषण 
िडलबहादरु काक� िव. पनुरावेदन 
अदालत, बागलङुसमेत 

३१.  
उ��ेषण / 
�ितषेध / 
परमादेश 

अिधव�ा िव�ण�ुसाद 
ितिमि�सना िव. नेपाल िव�ुत्  
�ािधकरण, र�नपाक� , 
काठमाड�समेत 

३२.  
कत��य 
�यान 

कमल तामाङ िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ४ २५-२७ 

३३.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

शेखरकुमार सोनी िव. नेपाल 
सरकार 

३४.  
अंश 

नामसारी 

पशु�राम अिहर यादवसमेत िव. 
�ीराम अिहरको म.ुस. गन� 
�ीमती नेवाती अिहरनीसमेत 

३५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तेजबहादरु खड्का िव. 
म�यमा�चल �े�ीय काया�लय, 
सखु�तसमेत 

इजलास नं. ५ २७-३२ 

३६.  
कत��य 
�यान 

स�तोषकुमार मौय�को जाहेरील े
नेपाल सरकार िव. ओदे लोिनया 

३७.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िदनेश 
प�रयारसमेत 

३८.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

जीतबहादरु तामाङसमेत िव. 
वीरबहादरु तामाङ 

३९.  परमादेश 

इ��माया कपालीसमेत िव. 
काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरण िज�ला आय�ुको 
काया�लयसमेत 

४०.  उ��ेषण 
कमलबहादरु रानाभाट िव. 
राजे��मणी पौडेल 

४१.  
ज�गा ब�डा 
गरी दा.खा. 
नामसारी 

िहरामती चमाइन मरीको म.ुस.गन� 
जोख ुचमार िव. �ीका�त ह�रजन 
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४२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

सलीमा भ�ने सलीम जोलाह 
(अ�सारी) िव. �ी िज�ला �हरी 
काया�लय, बाकेँ नेपालग�जसमेत 

४३.  
अदालतको 
अपहेलना 

डा. देवकला भ�डारी िव. खगराज 
अिधकारी, माननीय म��ी, 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. ६ ३३ 

४४.  
अंश 

नामसारी 
सोना गडे�रया िव. अकाली 
गडे�रयासमेत 

इजलास नं.७ ३३-३६ 

४५.  ��ाचार 
िदनेशकुमार राउत िव. नेपाल 
सरकार 

४६.  ��ाचार 
नवलिसंह ग�ुङ िव. अि�तयार 
नेपाल सरकार 

४७.  
��ाचार 
(न�कली 
�माणप�) 

ह�र�साद दमासे िव. नेपाल 
सरकार 

एकल इजलास ३६-४० 

४८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ीराम गौतम िव. सं�कृित, 
पय�टन तथा नाग�रक उड्ययन 
म��ालयसमेत 

४९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

द�डवीर िल�ब ु िव. ि�भवुन 
िव�ािव�ालय, िकित�पुर, 
काठमाड�समेत 

५०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रिव�� अवाले िव. नारायणबहादरु 
काक�समेत 

५१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा दीपक िव�म िम� िव. 
�याय प�रषद् सिचवालय, 
कुप�डोल लिलतपरुसमेत 

५२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

देिव�� महज�नसमेत िव. मालपोत 
काया�लय, कलङ्क�समेत 

रीत / बेरीत आदेश ४०-४१ 

५३.  लाग ुऔषध 
देवीलाल िगरीसमेत िव. नपेाल 
सरकार 

५४.  
कत��य 
�यान 

ड�बरबहादरु शाह िव. नेपाल 
सरकार   

५५.  
वैदेिशक 
रोजगार 

अ�सरा �े� िव.  नेपाल सरकार 

५६.  
कत��य 
�यान  

गड्ुडु गोइत िव. नेपाल सरकार 

५७.  
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक 

िमलन �े� िव. नेपाल सरकार  

५८.  िनषेधा�ा 
स�तोषकुमार �धान िव. नेपाल 
िव�तु्  �ािधकरण, दरबारमाग� 
काठमाड�समेत 

अ�त�रम आदेश ४१ 

५९.  उ��षेण 
मोहन िव�म पोखरेल िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गालसमेत 

६०.  उ��ेषण 
म.ुस. गन� ब�देज िघिमरे िव. 
काठमाड� िज�ला अदालतसमेत 

६१.  परमादेश 
बालजी पा�डेयसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

अदालत गितिविध ४२-४४ 
माघ पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
 िवशेष इजलास १-३ 

१.  उ��ेषण / 
परमादेश 

मालच�द दगुडससमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२.  उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे���साद पौडेलसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत  
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सयंु� इजलास ३-१० 

३.  
कत��य 
�यान 

सरोजी िसंह िव. नेपाल सरकार 

४.  
कत��य  
�यान 

जयबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कािलकान�द ठाकुर िव. िव�ालय 
िश�क िकताबखाना, छाउनी, 
काठमाड�समेत 

६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गाल, काठमाड� िव. 
रणवीर तु�बा 

७.  िनषेधा�ा 
दगुा� देवी पाल िव. �.िज.अ., 
िज�ला �शासन काया�लय, 
धनगढी, कैलालीसमेत 

८.  परमादेश 
च�बहादरु शङ्कर िव. अथ� 
म��ालयसमेत 

९.  
नामसारी 

िनण�य दता� 
बदरसमेत 

फनैत मिुखया िबनसमेत िव. 
कैलिसया देवीसमेत 

१०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सजनकुमारी लामासमेत िव. 
मालपोत काया�लय, लाहान, 
िसरहासमेत 

११.  
कत��य 
�यान 

गणेश ता�ाकार िव. नेपाल 
सरकार 

१२.  
वदेैिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. अमतृ 
तामाङसमेत 

१३.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. जीवन िजमी 
राई 

इजलास नं. १ १०-१७ 

१४.  
कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. बलबहादरु 
पनुसमेत 

१५.  
जबरज�ती 

करणी 
डाकबहादरु काक� िव. नेपाल 
सरकार 

१६.  

कत��य 
�यान र 

जबरज�ती 
चोरी 

सवुास पनुसमेत िव. नेपाल 
सरकार  

१७.  नाता कायम शङ्कर �े� िव. िनराजन �े� 

१८.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

नेपाल सरकार िव. समुन 
बािनयासमेत 

१९.  
भारतीय �क 
चोरी पैठारी 

अमलेस घोषसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२०.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. रमेश तामाङ 

२१.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. प�ुडरी भ�न े
रामबहादरु िब.क. 

२२.  
कत��य  
�यान 

मदनकुमार खापङु (िल�बू) 
िव.नेपाल सरकार 

२३.  
कत��य�ारा 

घरमा 
आगोलागी 

अगमबहादरु राई िव.नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. २ १७-१८ 

२४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

हेमनकुमार राई िव. िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

२५.  
जबरज�ती 

करणी 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. ग�भीर भ�न े
िबसे नेपाली 

इजलास नं. ३ १८-२४ 

२६.  

साव�जिनक 
ज�गा 

िखचोला 
समेत 

जगरनाथ राय यादवसमेत िव. 
बहादरु राय यादव 
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२७.  
छुट दता� 
नामसारी 

गणेश महज�न िव.  िदि�वजयराज 
�े�समेत 

२८.  जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. दगुा��साद 
तामाङसमेत 

२९.  वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

केशव थापा िव. नेपाल सरकार 

३०.  उ��ेषण अ�बरबहादरु काक� िव. मालपोत 
काया�लय, बारा कलैयासमेत 

३१.  

िनकास 
खलुाई 
चलन 

चलाइपाउँ 

नाथु भ�ने तुलसी�साद तेली 
(ग�ुा) समेत िव. �वणकुमार लोध 

३२.  
मोही 

�माणप� 
बदर 

राजिकशोर राय िव. म.ुस. गन� 
प�टीदेवीसमेत 

इजलास नं. ४ २४-२६ 

३३.  
मोही 

नामसारी 
िव�नाथ पा�डे भिुमहार िव. 
शङ्कर िगरी 

३४.  
िमलाप�  

बदर 
सकुदेव राय यादवसमेत िव. 
दिुखयादेवी 

इजलास नं. ५ २६-३१ 

३५.  जालसाजी गणेश महतो त�वासमेत िव. 
��हाद महतो धानकुसमेत 

३६.  
कत��य  
�यान 

रेखबहादरु चौहान िव. नेपाल 
सरकार 

३७.  लाग ुऔषध भान ु भ�ने न�दिकशोर �साद 
यादव िव. नेपाल सरकार 

३८.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

राजेश भ�ने भगीरथ दाहाल िव. 
नेपाल सरकार 

३९.  
आगो लगाई 

कत��य 
�यान 

अजु�न िव.क. िव. नेपाल सरकार 

४०.  उ��ेषण का�छाभाई महज�नसमेत िव. 
�थानीय िवकास म��ालयसमेत 

इजलास नं.७ ३१-३६ 

४१.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामकेवल राय 
यादव 

४२.  
चेक  

अनादर  
शशुीलकुमार मान�धर िव. िवभ ु
काय�थ  

४३.  
कत��य 
�यान 

िशवलाल ढकाल िव. नेपाल 
सरकार 

४४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. लालबहादरु 
बढुा 

इजलास नं.८ ३६-३७ 

४५.  
कत��य 
�यान 

सकुुमन रोका िव. नेपाल सरकार 

एकल इजलास ३७-३८ 

४६.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
कालमुाया ँ तामाङ �रजाल िव. 
िबमला �वालीसमेत 

४७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िव�ण ु बढुाथोक� िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत 

४८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
लकृ�ण नगरकोटीसमेत िव. 
मकवानपरु िज�ला अदालतसमेत 

�रत / बेरीत आदेश ३८-३९ 

४९.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

छ�बहादरु �े� िव. नेपाल 
सरकार वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, काठमाड� 

५०.  
अवैध�पमा 
छाला लकुाई 

राखेको 

रामबहादरु नेकोर तामाङ िव. 
नेपाल सरकार 

अ�त�रम आदेश ३९-४१ 

५१.  उ��ेषण 
बोदनाथ दवुाडीसमेत िव. भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात 
म��ालयसमेत 

५२.  उ��षेण 
शाि�त बलमपाक� िव. �वा��य 
म��ालयसमेत 
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५३.  उ��ेषण 
तोमलाल िगरी िव. �वा��य सेवा 
िवभाग, टेकु काठमाड�समेत 

५४.  उ��ेषण 
क�पना कुमारी काक� िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, काठमाड�समेत 

५५.  उ��ेषण 
राजिकशोर यादव िव. िनजामती 
िकताबखाना, ह�रहरभवन, 
प�ुचोकसमेत 

५६.  उ��ेषण 
िदनेशकुमार यादव िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

५७.  उ��ेषण 
रणवीर स�ुबा िव. साव�जिनक 
ख�रद अनगुमन काया�लय, 
ताहाचल,  काठमाड�समेत 

५८.  
उ��षेण / 
परमादेश 

सरुे���साद यादव िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

५९.  
उ��षेण / 
परमादेश 

कृ�णमिण आचाय� िव. रिज��ार, 
सव��च अदालतसमेत 

अदालत गितिविध ४२-४६ 
माघ दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
 पूण� इजलास १-२ 

१.  परमादेश 
गोिव�द�साद खनाल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास २-९ 

२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामकुमार म�लाहसमेत िव. सरुत 
म�लाहसमेत 

३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�िवणकुमार िसंह िव. जगुली 
देवीसमेत 

४.  िनषेधा�ा 
गणेश साह िव. �ेमराज 
पा�डेसमेत 

५.  िनषेधा�ा 
गणेश साह िव. िव�नाथ 
साहसमेत 

६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िब�दे�र कामत िव. भूिमसधुार 
काया�लय, मोरङ िवराटनगरसमेत 

७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामशङ्कर यादव िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, धनषुा, 
जनकपरुसमेत 

८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गोमा भ�ने िललामाया �यौपान े
िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
च�रकोट, दोलखासमेत 

९.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

देवलाल �े� िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, हनमुानढोका, 
काठमाड�समेत 

१०.  परमादेश 
िवजयकुमार मेहता िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, सनुसरीसमेत 

११.  
परमादेश / 
िनषेधा�ा 

दीपक काक� िव. यित िडि�टलरी 
�ा.िल.समेत 

१२.  िनषेधा�ा 
रिव��बहादरु सनुार िव. िज�ला 
वन काया�लय, डडेलधरुासमेत 

१३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�यामकुमार मगरदैता िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, सनुसरीका �हरी 
�मखुसमेत 

१४.  िनषेधा�ा 
राजे�� धमला िव. िनरबहादरु 
दाहाल 

इजलास नं. १ ९-१४ 

१५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. दीपकबाब ु
िसलवालसमेत 

१६.  

२०६४/ 
०६५ को 

मू�य 
अिभविृ� 

कर 

टेकबहादरु ख�ी िव. राजकुमारी 
तोदी 
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१७.  
सरकारी 

कागज िकत� 
ठगी 

नेपाल सरकार िव. अशोककुमार 
यादवसमेत 

१८.  
कत��य 
�यान 

सरुज राई िव. नेपाल सरकार 

१९.  
मानव 

बेचिबखन 
जगतकुमारी ब�नेत िव. नेपाल 
सरकार 

२०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मथुराराम �े�समेत िव. अिखल 
नेपाल फुटबल सङ्घ ए�फा 
हाउस, सातदोबाटो, 
लिलतपरुसमेत 

२१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

इ�द ु �यौपानेसमेत िव. लमजुङ 
िज�ला, बेसीसहर गा.िव.स. 
समेत (हाल प�रवित�त लमजङु 
न.पा., लमजङु)  

इजलास नं. २ १४-१७ 

२२.  
जीउ मा�न े

बे�न े
िजतबहादरु तामाङसमेत िव. 
नेपाल सरकार  

२३.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. फिण�� भ�न े
फौदबहादरु थपिलया 

२४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सिुनल 
प�रयार 

२५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कमला गोल े
तामाङ 

२६.  
कत��य 
�यान र 

चोरी 

माइली भ�ने अकजनी खड्का 
िव. नेपाल सरकार 

२७.  
कत��य 
�यान 

���साद आचाय�समेत िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं. ३ १७-२२ 

२८.  
िलखत दता� 

बदर 
राजीव मान�धर िव. राधाकृ�ण 
मान�धर 

२९.  

नापी �े�ता 
बदर गरी 

हक कायम 
गरी मेरो 

नाममा दता� 
ग�रपाउँ 

आशबहादरु िल�बू िव. सखुमाया 
िल�बूसमेत 

३०.  परमादेश 
आयवु�द िवभाग, टेकु, काठमाड� 
िव. सरुे�� साह 

३१.  
परमादेश / 
उ��ेषण 

केशनु�वज काक� िव. क�पनी 
रिज��ारको काया�लय, ि�परुे�र, 
काठमाड�समेत 

३२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

निवना प�त िव. महानगरीय �हरी 
�भाग, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

३३.  
रकम 

भराइपाउँ 
दीपकनाथ चािलसे िव. ह�मनाथ 
कोइराला 

३४.  
िमलाप� 
बदर दता� 

बदर 

राम �े� राय यादवसमेत िव. 
िभखारी राय भ�ने राम नरेश राय 
यादवसमेत 

इजलास नं. ४ २२-२६ 

३५.  
लाग ुऔषध 

गाजँा 
�यामिकशोर �साद 
कुशवाहासमेत िव. नेपाल सरकार 

३६.  
जबरज�ती 

करणी 
निब िमयासँमेत िव. नेपाल 
सरकार 

३७.  
कत��य 
�यान 

मानबहादरु राई िव. नेपाल 
सरकार 

३८.  
कत��य 
�यान 

का�छा भ�ने कमल�साद तामाङ 
िव. नेपाल सरकार 

३९.  
जबरज�ती 

करणी 
�काश पलुामी मगर िव. नेपाल 
सरकार 

४०.  
बकसप� 

बदर 
सर�वती ग�ुङ िव. आन�दमाया 
ग�ुङ 
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४१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रणबहादरु काक� िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, दैलेखसमेत 

इजलास नं. ५ २६-३७ 

४२.  उ��ेषण 
सिुनल िसंखडा िव. सश� �हरी 
बल, �धान काया�लय, हलचोक, 
काठमाड�समेत 

४३.  
कत��य 
�यान 

पशपुित भजुसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

४४.  लगत क�ा 
ह�रबहादरु रानाभाट िव. भरत 
ख�ी 

४५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

माइली खि�नी िव. भौितक 
योजना तथा िनमा�ण 
म��ालयसमेत 

४६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

य��साद ग�ुङसमेत िव. नीता 
ग�ुङसमेत 

४७.  अंश दपोट 
दशनलाल चौधरी िव. राधादेवी 
चौधरीसमेत 

४८.  उ��ेषण रीतादेवी िव. रामह�र साह गोढ 

४९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा िव�ण�ुसाद 
ितिमि�सनासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

५०.  परमादेश 

अिधव�ा कमल�साद 
गरुागाईसंमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

५१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

केदार िसंह थापासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

५२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

उदयबहादरु िसंह ठकुरी िव. 
जयबहादरु खड्कासमेत 

इजलास नं.७ ३७-३९ 

५३.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. डगम िसंह 
िल�बूसमेत  

५४.  अंश दता�  
शभुनारायण िसंह िव. ह�रनारायण 
िसंह था� 

इजलास नं.८ ३९-४२ 

५५.  
लाग ुऔषध 

हेरोइन 
श�ुबहादरु ग�ुङसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

५६.  

कत��य 
�यान / 

�यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. वनवाली साह 
तेलीसमेत 

एकल इजलास ४२-४३ 

५७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अ�जन देवकोटा िव. के��ीय 
अनसु�धान �यरुो, महाराजग�ज 
काठमाड� 

५८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िवनोद तामाङको हकमा ल�मी 
तामाङ िव. महानगरीय �हरी 
प�रसर, भ�परुसमेत 

�रत / बेरीत आदेश ४३ 

५९.  
अवैध 

र�च�दन 
ओसारपसार 

��नारायण ितिमि�सना िव. 
नेपाल सरकार 
 

अदालत गितिविध ४४ 
फागुन पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
सयंु� इजलास १-१० 

१.  िनषेधा�ा 
�तलाल राजबंशी िव. खेमराज 
राजबंशी 

२.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

�ेमदैया चौधरी िव. बधुरानी 
चौधरीसमेत 
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३.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

बाबदैुया चौधरी िव. रा�ी 
उप�े�ीय अ�पताल, घोराही, 
दाङसमेत 

४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामलिलत �साद चौधरी िव. 
भैरहवा नमनुा उ�च मा�यिमक 
िव�ालय, िस�ाथ�नगरसमेत 

५.  परमादेश 

डा. राम खेलावन यादव िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा 
आयोगको काया�लय, 
क�ित�परुसमेत 

६.  परमादेश 
मदन�साद दाहाल िव. िवराटे�र 
बचत तथा ऋण सहकारी सं�था, 
िवराटनगर-१४ समेत 

७.  िनषेधा�ा 
रामजी म�डल िव. कागोदेवी 
सरदारसमेत  

८.  िनषेधा�ा 
रामिवलास म�डल िव. नारायण 
सरदार वातर 

९.  
उ��ेषण / 
िनषेधा�ा 

जसबहादरु िल�बू िव. पूवा��चल 
िडिभजन सडक काया�लय नं. १ 
इलामसमेत 

१०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. बिु�मान 
तामाङसमेत 

११.  उ��ेषण 
�िवण�साद उपा�याय िव. नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयसमेत 

१२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

माइला भ�ने ब�ु तामाङ िव. 
िस�धपुा�चोक िज�ला चौतारा, 
िस�धपुा�चोकसमेत 

१३.  

गैरकानूनी 
�पमा 
स�पि� 

आज�न गरी 
��ाचार 
गरेको 

नेपाल सरकार िव. उमेशकुमार 
रे�मीसमेत 

इजलास नं. १ १०-१६ 

१४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नवराज अिधकारी िव. 
पि�मा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालयसमेत 

१५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�व�ती पौड्याल (आचाय�) िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

१६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भीमका�त भ�डारी िव. �वा��य 
तथा जनसङ् �या म��ालय, 
रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

१७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कुलबहादरु िल�बू िव. नेपाल 
सरकार 

१८.  
अदालतको 
अवहेलना 

कुलबहादरु िल�बू िव. सिचव डा. 
गणेशराज जोशी, पय�टन तथा 
नाग�रक उड्डययन म��ालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

१९.  
जबरज�ती 

करणी 
उमेशकुमार महतो िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. २ १६-१८ 

२०.  
जबरज�ती 

चोरी 
रामबहादरु म�ल िव. नेपाल 
सरकार 

२१.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

ला�पा तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

२२.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन)   

नेपाल सरकार िव. िवजय भ�न े
�ेम�काश पनुसमेत 

इजलास नं. ३ १८-२३ 

२३.  
कत��य 
�यान 

गीता रोका िव. नेपाल सरकार 
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२४.  
कत��य 
�यान 

िनम�ला प�रयार िव. नेपाल 
सरकार 

२५.  
कत��य 
�यान 

बेलीमाया ँ लङुवा िव. नेपाल 
सरकार 

२६.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

रामआधार साह िव. अि�तयार 
द�ुपयोत अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल, काठमाड�समेत 

२७.  जालसाजी 
िहरादेवी डंगोल िव. सािव�ीदेवी 
डंगोल 

२८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ितभाकुमारी िसंह िव. �वा��य 
तथा जनसङ् �या म��ालयसमेत 

२९.  
कत��य 
�यान 

पसेु भ�ने प�ुप भजुेल िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ४ २३-२७ 

३०.  
कत��य 
�यान 

झिव���साद खनाल िव. नेपाल 
सरकार 

३१.  िनषेधा�ा 
राज ु का�ले िव. अजयबहादरु 
शाह 

३२.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

दीपक म�ल, लालबहादरु िव.क., 
देवी�साद ढकाल, कण�बहादरु 
थापा, बलबहादरु सनुार तथा 
महे��कुमार म�ल ठकुरी 
भ�नेसमेत एउटै �यि� बलबहादरु 
िव.क. िव. कारागार काया�लय, 
जग�नाथदेवल, ि�परुे�र, 
काठमाड�समेत 

३३.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
झलककुमारी �े� िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, धािदङसमेत 

३४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

रामजी गौतम िव. कारागार 
काया�लय, धिुलखेल, 
का�ेपला�चोकसमेत 

इजलास नं. ५ २७-३२ 

३५.  
कत��य 
�यान 

िझनकु भ�ने शेष �काश बरई िव. 
नेपाल सरकार 

३६.  
कत��य 
�यान 

धावा टासी बुढा भ�ने धावा बुढा 
िव. नेपाल सरकार 

३७.  
ज�गा 

िक.का. ग�र 
दता� ग�रपाउ ँ

राममोहनलाल सोनार िव. 
िबशेसर�साद बरै 

३८.  उ��ेषण 
अिधव�ा बौ�कृ�ण भगत िव. 
मालपोत काया�लय, राजिवराज 
स�रीसमेत 

३९.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

�ा.डा. सङ्गीता भ�डारी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं.६ ३२-३४ 

४०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सर�वती �े�ी रि�जत िव. 
कारागार काया�लय, 
जग�नाथदेवल, काठमाड�समेत 

४१.  उ��ेषण 
िसिक���साद यादव िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, पसा�, 
वीरग�ज 

४२.  उ��ेषण 
धम�देव महतो िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, पसा�, 
वीरग�ज 

इजलास नं.८ ३४ 

४३.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. हेमकुमारी 
सापकोटासमेत 

इजलास नं. ९ ३५-३६ 

४४.  
कराबमोिजम 

ग�रपाउँ 
भेषबहादरु खड्का िव. �थानीय 
िवकास म��ालयसमेत 

४५.  लटुिपट 
िकसमतीयादेवी यादव 
िव.जयसवाल राय यादवसमेत 
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४६.  
छुट दता� 
नामसारी 

िवकास �े� िव. िम�ी ख�ीसमेत 

एकल इजलास ३६ 

४७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

दीपक थापाको हकमा �ीमती 
अि�बका ब�नेतसमेत िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, 
लिलतपपरुसमेत 
फागुन दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-४ 

१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मालच�द दगुडसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे���साद पौडेलसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ४-९ 

३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

च��माया �े� िव. भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयसमेत 

४.  उ��ेषण 
सोमे�� गौतमसमेत िव. नेपाल 
सं�कृत िव�िव�ालय, के��ीय 
काया�लय, बेलझ�ुडी, दाङसमेत 

५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा स�ल ु ितवारी िव. 
नेपाल सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

६.  
कत��य 
�यान 

सान ु आले भ�ने �शा�त 
तामाङसमेत िव. नेपाल सरकार 

७.  
कत��य 
�यान 

कमला भसुाल िव. नेपाल सरकार 

८.  
कत��य 
�यान 

ने�टीमाया तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. १ ९-१५ 

९.  उ��षेण 
मोतीराम आचाय� िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

१०.  
अदालतको 
अवहेलना 

नानीराम ह�मागाई ं िव. गहृ सिचव 
अिनलकुमार िघिमरे 

११.  लेनदेन 
महे�र �धान (�े�) िव. िस�ाथ� 
फाइना�स िलिमटेड 

१२.  
छुट ज�गा 
दता� हक 
कायम 

िव� भ�ने केशव�साद कोइराला 
िव�� यवुराज भ�ने ब�ी�साद 
पोखरेल 

१३.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िव�ण�ुसाद कोइराला िव. 
कारागार काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 

१४.  
ज�गा तेरो 

मेरो 
िदवाकर बा�तोला िव. ग�बीरा 
काक�समेत 

१५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजन िसलवालसमेत िव. लोक 
सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

१६.  
सरकारी 

कागज िकत� 
नेपाल सरकार िव. टेकबहादरु 
ब�नेत 

इजलास नं. २ १५-२२ 

१७.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन) 

दखुी�साद साह िव. नपेाल 
सरकार  

१८.  
कत��य 
�यान 

दानबहादरु सनुवुारसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

१९.  
कत��य 
�यान 

ल�ला भ�ने करण ऋिषदेवसमेत 
िव. नेपाल सरकार 

२०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. राजे���साद 
अछङवोसमेत 

२१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िकरण 
पोखरेलसमेत 
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इजलास नं. ३ २२-३१ 

२२.  उ��ेषण 
जंगवीर राईसमेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
ओखलढुङ्गासमेत 

२३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रिव��राज �े� िव. सखु�त 
उप�यका नगर िवकास सिमित, 
िवरे��नगर सखु�तसमेत 

२४.  िनषेधा�ा 
अजु�नकुमार खड्का िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, सला�ही 
मलङ्गवासमेत 

२५.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

राजे�� खड्गीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कमल�साद इटेँनी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२७.  लेनदेन 
दीपक खितवडा िव. कृ�णमाया 
खलुाल 

२८.  
लाग ुऔषध 

(गाजँा) 
लखनराय यादव िव. नेपाल 
सरकार 

२९.  
मोही 

नामसारी 
ग�रपाउ ँ

राजिकशोर राय िव. राम स�ुदर 
यादवको म.ुस. गन� 
प�टीदेवीसमेत 

३०.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

शोभा चौधरीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

३१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे�� के.सी. िव. वन तथा भू-
संर�ण म��ालयसमेत 

३२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

केदार बराल िव. लोक सेवा 
आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगरसमेत 

३३.  ��ाचार 
नपेाल सरकार िव. देवीलाल राय 
अमात 

इजलास नं. ४ ३१-३५ 

३४.  अंश दपोट 
�ेमलाल लोध िव. औधराजी 
लोध 

३५.  उ��ेषण 
उ�व�साद पने� िव. िनजामती 
िकताबखानासमेत 

३६.  अंश दता�  
बन ु साह सोनार िव. ब�चा साह 
सोनारसमेत 

३७.  जालसाज 
श�भ ुराउत कुम�समेत िव. ब�चा 
साह सोनारसमेत 

३८.  
कत��य 
�यान 

अजु�नकुमार िव� िव. नेपाल 
सरकार 

३९.  
स�पि� 

श�ुीकरण 
दावा टासी लामा िव. नेपाल 
सरकार 

४०.  िनषेधा�ा 
स�यनारायण म�डल िव. 
रामनारायण रजकको हकमा 
�ीमती मनतोर साफ� 

इजलास नं. ५ ३५-४० 

४१.  
कत��य 
�यान 

कृ�णबहादरु नेपालीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

४२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

यखुबहादरु िल�बूसमेत िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, त�ेथमु 
र सोका �मखुसमेत 

४३.  िनषेधा�ा 
स�यनारायण पासीसमेत िव. 
िजलेदार पासी 

४४.  लाग ुऔषध 
Baba Umoru िव. नेपाल 
सरकार 

४५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तेजनाथ �रजालसमेत िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
पव�त कु�मासमेत 

४६.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
दानबहादरु शाही िव. नेपाल 
सरकार 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७२ 
 

 

328

४७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रघनुाथ राउत किहरको म.ुस. 
ग�र आ�नो हकमा समेत परमा 
राउत अिहरसमेत िव. मंगल 
मतीया देवीको म.ुस. गन� 
राजा�साद यादवसमेत 

इजलास नं.८ ४०-४२ 

४८.  
कत��य 
�यान 

टंकबहादरु िल�बू िव. नेपाल 
सरकार 

४९.  लेनदेन 
��बहादरु ह�मागाई िव. 
हरेकृ�ण�साद िसंह 

इजलास नं.९ ४२-४३ 

५०.  
वदेैिशक 
रोजगार 

ठगी 

नेपाल सरकार िव. शम�ला 
मैनालीसमेत  

५१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गोखलु महतो निुनयासमेत िव. 
िज�ला �हरी काया�लय, 
बारासमेत 

एकल इजलास ४३-४४ 

५२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

महासागर अया�लसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 
चैत पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-२ 

१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

थलमान सवुेदीसमेत िव. म��ी, 
अथ� म��ालयसमेत 

सयंु� इजलास २-८ 

२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मानक� देवी दाससमेत िव. 
गंगा�साद ख�वेसमेत 

३.  उ��ेषण 
छिवलाल राउत अिहर िव. गृह 
म��ालयसमेत 

४.  
ब�ङ्िकङ 

कसरु 
नेपाल सरकार िव. दगुा�  काक� 

५.  परमादेश 

चडुामिण पौडेलसमेत िव. 
�धानम��ी तथा कुलपित, 
िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ान, काठमाड�समेत 

६.  परमादेश 

अिधव�ा भ�बहादरु 
िव�कमा�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

७.  
अदालतको 
अपहेलना 

ल�मी�साद अिधकारीसमेत िव. 
ह�रशरण आचाय� 

८.  उ��ेषण 
होम�साद आचाय�समेत िव. 
रिज��ार सव��च अदालत, 
रामशाहपथ, काठमाड� 

९.  
कत��य 
�यान 

मीना राउत िव�कमा� िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. १ ९-१५ 

१०.  परमादेश 

श�भ�ुसाद पा�डे िव. 
मि��प�रषद् का अ�य�, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

११.  परमादेश 

श�भ�ुसाद पा�डे िव. 
मि��प�रषद् का अ�य�, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

१२.  
लाग ुऔषध 

हेरोइन 
शेरबहादरु िल�बूसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

१३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

जगेु�र म�डल िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत 

१४.  
अदालतको 
अपहेलना 

अिधव�ा सरुजकुमार रे�मी िव. 
श�भ ु�े� 

१५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. केबहादरु 
गबु�जासमेत 
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१६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे���साद अिधकारी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

१७.  दता� फारी 
िस�ाथ� शमशेर ज.ब.रा. िव. 
केशवराज ढकाल 

१८.  लेनदेन 
गोपाल�साद शाह िव. 
राजेशकुमार भगत 

१९.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. दीपक 
म�डलसमेत 

२०.  उ��ेषण 
नरे�� साह कलवार िव. सङ्घीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयसमेत 

इजलास नं. २ १५-१६ 

२१.  
लाग ुऔषध 
(अिफम) 

बलबहादरु मगर िव. नेपाल 
सरकार 

२२.  अंश 
ल�मी पनु िव. मानबहादरु 
पनुसमेत 

इजलास नं. ३ १६-२१ 

२३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

यामबहादरु िल�बू िव. �ी 
काशीनाथ िन�न मा�यिमक 
िव�ालय, याङ्गखवुासमेत 

२४.  िनषेधा�ा 
ठ�गा था� िव. गंगाराम 
था�समेत 

२५.  

मोही हक 
कायम 

मोिहयानी 
नामसारी 

ग�र 
�माणप� 

पाउ ँ

फूलोदेवी यादव िव. रामशोिभत 
ठाकुर 

२६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राज ु के.सी. िव. �हरी 
महािनरी�क, �हरी �धान 
काया�लय, न�साल, 
काठमाड�समेत 

२७.  
लाग ुऔषध 
�ाउन सगुर 

सीता पनु िव. नेपाल सरकार  

२८.  
कत��य 
�यान 

नरवीर पनु िव. नेपाल सरकार 

२९.  

न�कली 
शैि�क 

�माणप� 
(��ाचार) 

��बहादरु वली िव. नपेाल 
सरकार 

इजलास नं. ४ २१-२६ 

३०.  
कत��य 
�यान 

मनोज प�रयार िव. नेपाल सरकार 

३१.  

अपहरण 
तथा शरीर 
ब�धक एवम् 

कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �ानबहादरु 
लामासमेत 

३२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. जो�सन 
राईसमेत 

३३.  उ��ेषण 
नागे�� म�डल िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, सला�हीसमेत 

३४.  उ��षेण 
किपले�र साह िव. च��कुमार 
दास 

३५.  िनषेधा�ा 
रामस�ुदर सदासमेत िव. रिव�� 
िसंह राजपतु 

इजलास नं. ५ २६-३३ 

३६.  

साव�जिनक 
बाटोको 
क�जा 

िखचोला 
मेटाई 

िनकास 
िदलाई 

चलन चलाई 
पाउ ँ

जिलल अहमद जोलाहसमेत िव. 
बदल ुतेली 
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३७.  
िलखत  
बदर 

धमा� पा�डेय िव. टोपे��ादेवी रे�मी 

३८.  
लाग ुऔषध 
�ाउन सगुर 

नेपाल सरकार िव. दीपे�� �े� 

३९.  अंश चलन 
िशवराम सापकोटासमेत िव. 
िव�राम सापकोटासमेत 

४०.  
करारको 

प�रपालना 
गराई पाउँ 

मैकुलाल बाि�मक� िव. नेपाल 
रेड�स सोसाइटी िज�ला शाखा 
बाकेँ, नपेालग�ज सभापितसमेत 

४१.  उ��ेषण 
अिधव�ा बौधकृ�ण भगत िव. 
स�री िज�ला अदालत, 
राजिवराजसमेत 

४२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राम ुसहनी िव. जीवन सहनीसमेत 

४३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

उ�मकुमार आले िव. �वुकुमार 
आलेसमेत 

४४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ममताकुमारी यादवसमेत िव. 
ई�दल राय यादवसमेत 

४५.  
कत��य 
�यान 

िवनोद भ�ने िभमशंकर दज� िव. 
नेपाल सरकार 

४६.  
मोही लगत 

क�ा 
रामलाल राजबंशी िव. िधरज 
लािमछाने 

इजलास नं.७ ३३-३४ 

४७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नरे�� अिधकारी िव. भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयसमेत 

इजलास नं.८ ३४ 

४८.  उ��ेषण 

अिधव�ा राम�साद 
�जापितसमेत िव. अ�य� नेपाल 
बार एसोिसएसन, के��ीय काय� 
सिमित, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं.९ ३४-३६ 

४९.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नरबहादरु 
शाहीसमेत 

५०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. धनबहादरु 
शाहीसमेत 

एकल इजलास ३६ 

५१.  उ��षेण 
अिधव�ा तोयानाथ ढुङ्गाना िव. 
�याय प�रषद्को सिचवालय, 
कुप�डोल लिलतपरुसमेत 
चैत दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
संयु� इजलास १-४ 

१.  उ��षेण 
लोहारी था�समेत िव. भूिमसधुार 
काया�लय, बिद�यासमेत 

२.  उ��ेषण 
अिधव�ा मोहन साशंकरसमेत 
िव. एनसेल �ा.िल. कृ�णटावर, 
बाने�र, काठमाड�समेत 

३.  उ��षेण 
महादेव साह� तेली िव. कुसमुीदेवी 
साह�समेत 

४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

देवीभ� ल�साल िव. िदिलप िसं 
धामीसमेत 

५.  
कत��य 
�यान 

िबमला देवकोटा रावल िव. नेपाल 
सरकार 

६.  िनषेधा�ा 
ओम ु टे�पा लामा िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, काठमाड�का 
िज�ला िश�ा अिधकारीसमेत 

इजलास नं. १ ४-१४ 

७.  
�ितषेध / 
परमादेश 

अिधव�ा �ी�साद पि�डत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

८.  
जबरज�ती 
करणी र 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. बलराम 
दवाडी भ�ने �यानबहादरु खड्का 
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९.  
हक कायम 
दता� बदर 

म.ुस. गन� �काशरवी �धानसमेत 
िव. सनुमाया तामाङसमेत 

१०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गणेश�साद दाहाल िव. मालपोत 
काया�लय, धिुलखेल, 
का�ेपला�चोकसमेत 

११.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. पा�पा २ 

१२.  मानाचामल 
िवजयकुमार लािमछाने िव. �कु 
गौतम (लािमछाने) 

१३.  
जबरज�ती 

करणी 
उमेशकुमार महतो िव. नेपाल 
सरकार 

१४.  

घर भ�काई 
िखचोला 

मेटाई चलन 
चलाई पाउँ 

मो. सलीम शेष िव. ईमामिु�न 
अ�सारी 

इजलास नं. २ १४-१६ 

१५.  
जबरज�ती 

करणी 
स�तोष स�ुदास दज� िव. नेपाल 
सरकार 

१६.  
कत��य 
�यान 

आइमान तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ३ १६-२३ 

१७.  उ��ेषण 
िच�र�जन सहनी िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, मकवानपरुसमेत 

१८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राम �े� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

१९.  उ��ेषण 
रमेश कण�समेत िव. �हरी �धान 
काया�लय, न�साल 
काठमाड�समेत 

२०.  उ��ेषण 
अिधव�ा भरतकुमार 
लकाईसमेत िव. उ�ोग 
म��ालयसमेत 

२१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

क�चनकृ�ण �यौपाने िव. 
�धाम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

२२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण�साद सवुेदीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२३.  

पनु: नापीको 
ज�गाधनी 
�माणपजुा� 
स�ब�धमा 

िवशनिसंह थापा िव. मानिसंह मडै 

२४.  परमादेश 
िधरे��बहादरु च�द िव. �हरी 
�धान काया�लय, न�साल 
काठमाड�समेत 

२५.  िनषेधा�ा 
ई�रलाल �धान िव. वस�त 
शमा�समेत 

२६.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. कण�बहादरु 
प�ुरसमेत 

इजलास नं. ४ २३-२६ 

२७.  उ��षेण 
भरतमिण जङ्गम िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२८.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िकशोरा राई 

२९.  उ��षेण 
राजकुमार शाहसमेत िव. उ�ोग 
म��ालयसमेत 

३०.  परमादेश 
जनकपरु नगरपािलकाको 
काया�लय, जनकपरुसमेत िव. 
िम�स ए�रया जनकपरुसमेत 

३१.  
कत��य 
�यान 

रहजनी चोरी 

नेपाल सरकार िव. झपेु भ�न े
ितलबहादरु रा�कोटी 

इजलास नं. ५ २६-३२ 

३२.  
लेनदेन 
(करार) 

पवन दािधव िव. �ीमती सनुीता 
ितवारी 

३३.  
लाग ुऔषध 
सेतो हेरोइन 

नरु बानसुमेत िव. नेपाल सरकार 
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३४.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. नारायण�साद 
�रजालसमेत 

३५.  उ��ेषण 
अिधव�ा बौध कृ�ण भगत िव. 
मालपोत काया�लय, राजिवराज, 
स�रीसमेत 

३६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

स�ुदर लाल था� िव. �ी गोर� 
पा�देव िस� र�ननाथ मठ चौघरेा, 
दाङसमेत 

३७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

स�तोषकुमार िटवडेवालासमेत िव. 
सािबकमा नेपाल मच��ट ब�िकङ 
ए�ड फाइना�स िलिमटेड भई हाल 
एन.एम.िब. ब�क िलिमटेड, काठमाड� 
िज�ला काठमाड� महानगरपािलका 
वडा नं. ११, एन.एम.िब. भवन, 
बबरमहलसमेत 

३८.  परमादेश 
डा. भाईकाजी ितवारी िव. ल�मी 
महज�न (देवकोटा) 

इजलास नं.६ ३२-३३ 

३९.  
जबरज�ती 

करणी 
गोपाल प�रयार िव. नेपाल सरकार 

४०.  अपहरण 
लिलतादेवी यादव िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.७ ३३-३७ 

४१.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

सर�वती भ�डारी (पडुासैनी) िव. 
कारागार काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 

४२.  
िखचोला 

छोडाई हक 
कायम चलन 

वली देवान फिकर िव. नसरोिदन 
िमया अ�सारी 

४३.  
कत��य 
�यान 

�यामबहादरु थापासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

४४.  
कत��य 
�यान 

ला�पा देक� (शेपा�) िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.८ ३७-३९ 

४५.  
कत��य 
�यान 

पूजा वलीसमेत िव. नेपाल सरकार 

४६.  
कत��य 
�यान 

मेघनाथ खनाल िव. नेपाल सरकार 

४७.  
जबरज�ती 

करणी 
राकेश राजवंशी िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ९ ३९-४० 

४८.  
सरकारी छाप 

िकत� 
नेपाल सरकार िव. पोषणराज 
�यौपाने 

४९.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. बिु�बहादरु 
ब�नेत 

एकल इजलास ४०-४१ 

५०.  उ��ेषण 
िड�लीकुमार योङहाङ िव. 
पदम�साद योङहाङसमेत 

अ�त�रम आदेश ४१-४४ 

५१.  उ��ेषण 
सीता ओझासमेत िव. उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद् समेत 

५२.  उ��ेषण 
पूण�बहादरु रानासमेत िव. सङ्घीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयसमेत 

५३.  उ��ेषण 
च��देव लाल कण� िव. िनजामती 
िकताबखाना, लिलतपरुसमेत 

५४.  उ��ेषण 
दगुा� खड्गी िव. काठमाड� 
महानगरपािलकासमेत 

५५.  उ��ेषण 
रेशकुा ओलीसमेत िव. गठुी सं�थान 
के��ीय काया�लय, ि�परुे�रसमेत 

५६.  उ��ेषण 
एखलाक अहमद मसुलमान िव. 
पनुरावदेन अदालत, बटुवलसमेत 

५७.  उ��ेषण 
िहरालाल महतोसमेत िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

५८.  उ��ेषण 
पदमबहादरु खड्का िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसमते 

५९.  उ��ेषण 
ठाकुर�साद भ�राई िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लयसमते 

६०.  उ��ेषण 
रमेश �रसालसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् काया�लयसमेत 

 


