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स�पादकस�पादक  : : �ी �ी राम�साद ब�यालराम�साद ब�याल  
  

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

उपसिचव �ी राम�साद पौडेलउपसिचव �ी राम�साद पौडेल  
शाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बरालशाखा अिधकृत �ी िनलक�ठ बराल  
शाखा अिधकृत �ीशाखा अिधकृत �ी िमनबहादरु कँुवर िमनबहादरु कँुवर  
क��यटुर अिधकृत �ी क��यटुर अिधकृत �ी िबिब�म �धान�म �धान  
ना.स.ु �ी िवनोदकुमार यादवना.स.ु �ी िवनोदकुमार यादव  
ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�ना.स.ु �ी प�ुपराज शमा�   
ना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटाना.स.ु �ी अजु�नबाब ुसापकोटा  
िस.कं.िस.कं.  �ी �वु सापकोटा�ी �वु सापकोटा  
क��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्काक��यटुर अपरटेर �ी िवजय खड्का  
क��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदीक��यटुर अपरटेर �ी अजु�न सवेुदी  
काया�लय सहयोगी �ी काया�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  

िड.�ी नरबहादरु ख�ीिड.�ी नरबहादरु ख�ी  

म�ुण शाखामा काय�रत कम�चारीह�म�ु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 �ी तलुसीनारायण महज�निसिनयर हे�पर �ी तलुसीनारायण महज�न  
िसिसिनयर �ेस�यान �ी िनयर �ेस�यान �ी नर�े�मिुन ब�ाचाय�नर�े�मिुन ब�ाचाय�   
िसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरलेिसिनयर �ेस�यान �ी योग�साद पोखरले  
िसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटीिसिनयर मेकािन�स �ी िनम�ल बयलकोटी  
िसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुलािसिनयर बुकबाइ�डर �ी रमेश बासकुला  
बकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेलबकुबाइ�डर �ी यमनारायण भडेल  
बकुबाइ�डर �ी मीरा वा�लेबकुबाइ�डर �ी मीरा वा�ले  
क�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछानेक�पोिजटर �ी �िमलाकुमारी लािमछाने  
�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला�ेस�यान �ी केशवबहादरु िसटौला  
बकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदीबकुबाइ�डर �ी अ�यतु�साद सवेुदी  
  

  
  
  

�कािशत सङ् �या : २५०० �ित 
  

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

  

माननीय �यायाधीशमाननीय �यायाधीश  �ी�ी  ह�रकृ�ण काक�ह�रकृ�ण काक�,,  सव��च अदालतसव��च अदालत        --  अ�य�अ�य�  
मु�य रिज��ार �ी मु�य रिज��ार �ी राजन�साद भ�राईराजन�साद भ�राई            --  सद�यसद�य  
नायनायबब  महा�यायािधव�ा �ी महा�यायािधव�ा �ी िकरण पौडेलिकरण पौडेल,,  �ितिनिध�ितिनिध,,  महा�यायािधव�ाको कामहा�यायािधव�ाको काया�लयया�लय  --  सद�यसद�य  
रिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�यायरिज��ार �ी मह�े�नाथ उपा�याय            --  सद�यसद�य  
अिधव�ा �ी ख�मबहादुर खातीअिधव�ा �ी ख�मबहादुर खाती,,  महासिचवमहासिचव,,  नेपाल बार एसोिसएसननेपाल बार एसोिसएसन      --  सद�यसद�य  
व�र� व�र� अिधव�ा �ी अिधव�ा �ी शैले��कुमार दाहालशैले��कुमार दाहाल,,  अ�य�अ�य�,,  सव��च अदालत बार एसोिसएसनसव��च अदालत बार एसोिसएसन  --  सद�यसद�य  
�ा.डा.तारा�साद सापकोटा�ा.डा.तारा�साद सापकोटा,,  िडनिडन,,  ि�ि�भूवन िव�िव�ालयभूवन िव�िव�ालय,,  कानून सकंायकानून सकंाय    --  सद�यसद�य  
सहरिज��ार �ी सहरिज��ार �ी भ�काली पोखरलेभ�काली पोखरले, सव��च अदालत, सव��च अदालत            --  सद�य सिचवसद�य सिचव  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मू�य �.मू�य �.५५००।।––    
  

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



  
  

नपेाल कानून पि�का, २०७१, अङ्क १–१२ मा �कािशत  
िनण�यह�को वग�कृत सूची 

 
�.स.ं िववरण   पृ�  
1. िविभ�न अङ्कका िवषय सूची  १-७९ 
2. िवषयगत वग�करण ८०-१९४ 
  

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                             
१०.  उ�ोग, वािण�य र कर                                  
११.  रा��सेवक कम�चारी 
१२.  िविवध 
 

८० 
८९ 
९४ 
९८ 

१०८ 
११३ 
१४१ 
१४३ 
१५३ 
१५८ 
१६८ 
१८० 

3. म�ुाको पिहलो प� (पुनरावेदक / िनवेदक) को 
वणा�न�ुमका आधारमा वग�करण  

१९५-२१४ 

4. म�ुा / िवषयह�को वणा�न�ुमका आधारमा वग�करण २१५-२३२ 
5. िनण�यकता�का आधारमा वग�करण २३३-२५२ 
6. सव��च अदालत बुलेिटन २०७१ मा �कािशत 

िनण�यह�को सूची 
२५३-३०५ 
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�कािशत �नण�य न�बर र प�ृ सं�याको �ववरण 

 

  

अ�अ�    

�नण�य न�बर�नण�य न�बर  प�ृप�ृ  

देिखदेिख  स�मस�म  देिखदेिख  स�मस�म  

११  ९०९९९०९९  ९११५९११५  11  १२८१२८  

२२  ९११६९११६  ९१२७९१२७  11२९२९  272272  

३३  91289128  91419141  273273  412412  

४४  91429142  91539153  413413  590590  

५५  91549154  91739173  591591  766766  

६६  91749174  91969196  767767  974974  

७७  91979197  92179217  975975  11881188  

८८  92189218  92369236  11891189  13561356  

९९  92379237  92539253  13571357  15561556  

१०१०  92549254  92759275  15571557  18141814  

११११  92769276  92989298  18151815  20302030  

१२१२  92999299  93179317  20312031  22542254  
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वैशाख 

�. 
स. 

िन.नं./इजलास
/ िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसं�पे पृ� 

1.  

९०९९ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश  

मदनबहादरु 
खड् कासमेत 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

 �हरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका 
िवषयमा �प� कुनै �यव�था ग�रएको 
देिखदैँन । िनयमावलीमाफ� त ग�रएका 
�यव�थालाई पटकपटक सशंोधन वा  
सशंोधन �यास अिन म�ुा मािमलाले पिन 
िच� बझुाउन सकेको नदेिखदँा य�तो 
ि�थितको अ��यका लािग �हरी सवेाको 
सारभूत िवषयअ�तग�त पन� िनयुि� यो�यता, 
िनविृ�भरण, अवकाशस�ब�धी �यव�था 
आिद कुराह� िनयमावलीको 
�यव�थाअ�तग�त नराखी ऐनकै 
�यव�थाअ�तग�त रािखएमा कानूनमा �प�ता 
र िनि�तता रहने भई काया��वयनमा  
�भावका�रता रहन स�ने अपे�ा गन� सिकने 
ह�दँा �हरी ऐनमा नै िवधाियक�  िहसाबले 
पनुरालोकन गरी उपयु�� सबै कुराह�को 
स�बोधन गन� �यव�था  गन� ज�री ह�ने ।  

१ 

2.  

९१०० 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 

भरतमिण जङ्गम 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

 �यि�ह�ले प�ु याइएको योगदानको कदर 
गद� सेवा िनव�ृ  भएप�ात् स�मान�व�प 
केही सिुवधा �दान गन� र �य�ता �यि�को 
सरु�ास�ब�धी �ब�ध गन� ज�ता काय�ह� 
रा�यको  दािय�विभ�  पन�  । 

१६  

3.  

९१०१ 
 

सयं�ु 
 

परमादेश 

अ�णकुमार 
चौधरीसमेत 

िव�� 
�रकुं झा 

 िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १०० 
(१) मा “िश�कले आ�नो  पदमा बहाल 
गरेको िमितदेिख नेपाल सरकारले तोिकिदए 
बमोिजमको तलब भ�ा पाउने छ” भ�ने 
तथा सोही िनयमावलीको िनयम १०१(१) 
मा “िश�कले ��येक मिहना भ�ुान गरेपिछ 
तलब  भ�ा  पाउने  भए सोसमेत पाउनेछ” 

३२ 
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भ�ने कानूनी �यव�था अनुसार 
िनवेिदकालाई िश�क पदमा िनयिु� पाएको 
िमितबाट िनज सो पदमा बहाल  रहेस�म 
कानूनबमोिजम तलब भ�ा उपल�ध 
गराउनुपन� कानूनी दािय�व  स�बि�धत  
िनकायको  ह�ने ।  

4.  

९१०२ 
 

सयं�ु 
 

परमादेश 

नवुाकोट िज�ला 
अदालत 
िव�� 

िहतबहादरु �याकुरले 

 �यि�को  स�पि� रो�का रािखनुको पछािड 
केही  िनि�त कारण, आधार, उ�े�य र 
औिच�य रहकेो ह��छ  भ�ने  कुरामा  िववाद 
छैन । कुनै आधार, कारण, उ��ेय र 
औिच�य नरही कुनै �यि�को स�पि� 
रो�का रा� न ु भनेको �यि�लाई 
स�पि�स�ब�धी हकको �चलन  गन�बाट  
िवमखु  गराउनु    ह�ने ।  

३५ 

5.  

९१०३ 
 

सयं�ु 
 

नेपाली 
नाग�रकताबाट 

हटाउने 

शेष नैमिु�न 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 त�कालीन  नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० 
को दफा (३क) मा “झू�ो  िववरण वा बयान 
िदई ज�म वा वशंजको नाताले नेपाली 
नाग�रक हो भनी झ�ुयाई कसैले नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� �ा� गरकेो कुरा 
थाहा ह�न आएमा �ी ५ को सरकारले 
�य�तो �माणप� र� गरी िनजलाई नेपाली 
नाग�रकताबाट हटाउन आदेश िदन स�नेछ” 
भ�ने उ�लेख भएको �यव�थाले कसैले �ा� 
ग�रसकेको नेपाली नाग�रकताबाट हटाउन 
आदेश गन� अिधकार त�कालीन �ी ५ को 
सरकारमा िनिहत रहकेो भए पिन सो 
हटाउन स�ने काय�को अि�तयारी �योग गन� 
अि�तयारवाला �ी ५ को सरकारले 
फरबे�ारा वा झ�ुा बयान वा िववरण िदई 
नाग�रकता �ा� गरकेो हो भ�ने कसरुज�य 
त�यको पिु� गनु�पन� । 

४२ 
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6.  

९१०४ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 

सहयोगी उ�च 
मा�यिमक िव�ालय 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

 भोगािधकारमा� पाएको अव�थामा 
भोगािधकार पाउनेले ज�गाधनीको �थान 
�हण गन�  नस�ने ह�दँा ज�गाधनीले अिघ 
िदएको भोगािधकार सशंोधन गन�, प�रवत�न 
गन� वा ह�ता�तरण गन� नपाउने भ�न 
निम�ने । 

५० 

7.  

९१०५ 
 

सयं�ु 
 

अपहलेना 

य�देव भ�  
िव�� 

डा.सधुा शमा� 

 कुनै पदािधकारीले राजीनामा िदएको मा� 
कारणले िनजले पदासीन रहकेो अव�थामा 
ग�रएको अपराधज�य काय�बाट उ�मिु� 
पाउन स�ने अव�था ह�दँैन । अदालतको 
आदेश वा फैसलाको काया��वयन गनु�पन�मा 
आ�नो काय�काल अविधभर सो आदेशको 
पालना नगरकेोमा अपहेलनाज�य काय� नै 
ह�ने ।  

५६ 

8.  

९१०६ 
 

सयं�ु 
 

रैकर लगत 
क�ाको िनण�य 

बदर 

सशुीला �े�समेत 
िव�� 

गठुी स�ंथान 
के��ीय काया�लय, 
काठमाड�समेत 

 गठुी वा रैकर ज�गाको यिकन नै नगरी 
ज�गाको लगत निभडेको अव�थामा 
अनमुानको भरमा १५ वष�भ�दा अिघदेिख 
तहतह हक ह�ता�तरण भई आएको एकाको 
नाममा दता� भइसकेको ज�गालाई 
िबनाआधार िबना�माण लगत िभडेको भनी 
रैकर ज�गालाई गठुी कायम गन� अिधकार 
गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा ३९ ले 
गठुी स�ंथानलाई िदएको नदेिखने । 

६३ 

9.  

९१०७ 
 

सयं�ु 
 

जबरज�ती 
करणी 

महशे पटेल कुम� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 वादीबाट अनसु�धान तहिककातको �ममा 
तयार भएको िलखतमा उ�लेख भएको कुरा 
सो कुरा �य� गन� �यि�ह�, जाहरेवाला, 
पीिडत, पीिडतको शारी�रक परी�ण गन� 
मेिडकल अिधकृत, व�तिु�थित 
मचु�ुकासमेतका �यि�ह� अदालतमा 
सा�ी सरह उपि�थत भई बकप� गन�  
नआएको र सा�ी सरह बकप� गरकेो 
नदेिखएकोले अनसु�धान तहिककातका 
�ममा घटनाका स�ब�धमा िनजह�ले �य� 
गरेको कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा 

७० 
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१८, २५ एव ं २३(७) बमोिजम अकाट् य, 
िन�या�मक र िव�सनीय �माणको �पमा 
�हण गन� निम�ने । 

10.  

९१०८ 

 

सयं�ु 

 

उ��ेषण 

नर�े� झासमेत 

िव�� 

िज�ला िवकास 

सिमितको काया�लय, 

रौतहटसमेत 

 गाउ ँ िवकास सिमित कानूनबमोिजम 

�थािपत �वाय� िनकाय भएको र यसले 

कानूनबमोिजम �यि�सरह स�पि� आज�न 

गन� र भोग गन� अिधकार रा� ने भए पिन 

�थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 

दफा ६८(ख) ले �� रोक लगाएको िवषयमा 

समेत ठे�का सदर गन� गरकेो काय�  

कानूनस�मत ह�न   नस�ने । 

७८ 

11.  

९१०९ 

 

सयं�ु 

 

कत��य �यान 

स�रता पौडेल 

िव�� 

नेपाल सरकार  

 चरम ग�रबी, असहाय अव�था, सहयोग र 

समथ�नको अभावले मनोवै�ािनक दबु�लताले 

िववेकहीन काय� गरकेो देिखन आउदँछ । 

बराबर िबरामी भइरहने र �यसको भार थ�ेन 

नस�ने अव�थाले िवचिलत भएर एउटा 

मिहलाले आ�नो ि�यजनकै उपर 

साङ्घाितक बल �योग गनु�पन� प�रि�थित 

मानवता र समाजका लािग पिन चेतावनी 

िदने खालको कुरा छ । य�तो काय�  र 

प�रि�थित अवाि�छत र िवड�बनापूण� त छ 

तर �य�तो ि�थितबाट उ�कन स�ने 

राहतज�य �यव�थाह�को अभावमा �य�तो 

जघ�य र सवंदेनशू�य अव�था आइनरहला 

भ�न पिन सिकँदैन । समाज र रा�यले 

य�ता कुराको कारक त�वह�को अ�ययन र 

पिहचान गरी मानवीय सरु�ाका िक�लाह� 

मजबतु पान� �यास गनु�पन� । 

८४ 
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12.  

९११० 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

शेरबहादरु 
महज�नसमेत 

िव�� 
नेपाल बैङ् क 

िलिमटेड �धान 
काया�लय, 

काठमाड�समेत 

 �प� जवाफ िदन रो�का रा� ने िनकायले 
नसकेको अव�थामा कानूनअन�ुप नै 
रो�का रहेको होला भनी अनमुान गनु�  पिन 
उिचत ह�दैँन । मालपोत काया�लयले जनु 
िनकायले रो�का राखेको हो भनी खलुाएको 
छ सो िनकायले िववरणसिहतको रो�का 
रा� नपुना�को कारण आ�नो अिभलेखबाट 
नदेिखएको भनी खलुाइरहकेो अव�थामा 
समेत िबनाकारण लामो समयस�म �यि�को 
स�पि� रो�का रा� न नह�ने । 

८९ 

13.  

९१११ 
 

सयं�ु 
 

नकबजनी चोरी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

श�भ ेनेपाली 

 इलाकाको अड्डाबाट हने�  पन� भनी म�ुा नै 
िकटान गरी तोकेका म�ुाह�मा कानूनको 
मनसायिवपरीत काठमाड�को इलाकामा 
घटेको वारदातलाई जाहरेी िददँा सो त�य नै 
लुकाई �याङ्जा िज�लाको इलाकामा 
घटेको बनाई जानी जानी अ�य� अड्डामा 
म�ुा दता� गन� पीिडत प�को भूिमकासमेत 
म�ुा उठानको �ममा �वाभािवक 
नदेिखएकोले अड्डाको ग�तीले अक� 
इलाकामा मु�ा दता� भएको भ�न पिन  
निम�ने । 

९४ 

14.  

९११२ 
 

सयं�ु 
 

अशं 

वािहद अिल ग�ी 
िव�� 

अहमद अिल ग�ी 

 अंश ला�ने नला�ने र अशं म�ुामा के कुन 
स�पि�मा अंश ला�ने नला�ने सोको 
िनराकरण त�य एवं �माणको आधारमा 
िनराकरण ह�नुपन� र अक�तफ�  एउटै दाताले 
एउटै िमितमा एकै िक�ाबाट िक�ाकाट गरी 
समान हिैसयतका दईु �यि�लाई एकै 
�यहोराले िदएको हालैको बकसप�म�ये 
एउटालाई ब�डा नला�ने ठहर गनु�  र 
अक�लाई ब�डा ला�ने ठहर गनु�  सम�याय र 
मलुकु� ऐन, अशंब�डाको १८ नं. को कानूनी 
�यव�थासमेतको िवपरीत ह�ने ।  

१०० 
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15.  

९११३ 

 

सयं�ु 

 

उ��ेषण 

परमादेश 

िहरादेवी 

सापकोटासमेत 

िव�� 

िज�ला �शासन 

काया�लय, 

नवलपरासीसमेत 

 कुनै ज�गा वा घर स�ब�धमा आ�नो 

हकिभ�को हो भनी नािलस उजरु गन�ले 

आ�नो हकदैया रहकेो कुरा �माणबाट 

�थािपत गन� स�नुपद�छ वा आ�नो हक 

अित�मण ह�न था�यो र अ�य अित�र� 

उपचारको कानूनी बाटो नभएको वा भएपिन 

अपया�� र �भावकारी नभएको भनी कानूनी 

वा सवंैधािनक हकको �चलनको िनिम� 

नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 

धारा १०७(२) अन�ुप सव��च अदालतको 

असाधारण अिधकार��ेिभ� माग गद� �वेश 

गन� सिक�छ । �यसरी �वेश गन� िनवेदकले 

आ�नो हक भएको कुरा सव��थम �थािपत 

गन� स�नपुन�  ह��छ । ज�गा वा घरमा कसकैो 

हक ह�न दता� , ितरो र भोग यी तीन 

िकिसमका �माणह� हे�रने । 

१०७ 

16.  

९११४ 

 

सयं�ु 

 

उ��ेषण 

परमादेश 

हमेबहादरु 

काक�समेत 

िव�� 

अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, 

टङ्गाल, काठमाड� 

 �े�ता रा� ने काम सरकारी िनकाय 

मालपोत काया�लयको हो । �यो 

नरािखिदएको कारणबाट जनताले पीिडत 

ह�नपुन� होइन । मालपोत काया�लयले 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोगलाई �यि�को नाममा �े�ता छैन 

भनेको कुरालाई मा�ै आधार िलई िववािदत 

ज�गा भोग ग�ररहकेा �यि�ह�लाई ब�ुदै 

नबझुी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 

ह�नेगरी एकतफ��पमा �यि�को नाममा दता� 

रहकेो ज�गालाई सरकारको नाममा कायम 

गन� गरी भएको अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोगको िनण�य �िुटपूण� ह�ने । 

११३ 
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17.  

९११५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 

भ��साद 
अिधकारीसमते 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

 िचया बगानमा काय�रत मजदरुह�ले 

पा�र�िमक विृ�लगायतका िविभ�न माग 

राखी सो मागलाई स�बोधन गन� नेपाल 

सरकारका �ितिनिध, िनवेदक �यव�थापक 

तथा मजदरुसमेत भई पटकपटक छलफल 

भएको त�यलाई िनवेदकले िनवेदनमा नै 

�वीकार गरकेो, पटकपटकको छलफलबाट 

पिन �म ऐन, २०४८ को दफा २१(२) 
बमोिजम पा�र�िमक िनधा�रण सिमित गठन 

ह�न नसकेको अव�थामा सोही ऐनको दफा 
२१(५) बमोिजम पा�र�िमक िनधा�रण गन�  
�म िवभागको माहािनद�शकको 
सयंोजक�वमा काय�दलसमेत गठन गरी सोही 
काय�दलको िसफा�रसको आधारमा िचया 
बगानमा काय�रत मजदरु कम�चारीह�को 
�यूनतम पा�र�िमकको िनधा�रण नेपाल 

सरकारले गन� नस�ने भनी भ�न निम�ने । 

११९ 

जेठ 

18.  

९११६ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण 
परमादेश  

�यामिसहं 
पा�डेसमेत 

िव�� 
�योित पा�डेसमेत 

 परी�ा यो�यता परी�णको एक मा� मा�यम 
हो । �यसमा मू�याङ्कनको आधार केवल 
यो�यता ह�नुपद�छ । अ�या�य आधारले 
यो�यता परी�णलाई धिुमल त�ुयाउछँन ् र 
यसलाई �ो�सािहत ग�र�छ भने कानूनको 
शासनको �ि�मा योभ�दा ठूलो दभुा��य अ� 
कुनै ह�न स�दनै । परी�ा सदैव िन�प� र 
�वत�� ह�नुपछ� , अिनमा� परी�ाको 
िव�सनीयता कायम ह��छ । परी�ा 
भ�नेिबि�कै �व�छ, िन�प� र सही�पले 
परी�ाथ�को यो�यता र �मता परी�ण गनु�  
हो । यी त�वह�को अभावमा परी�ा श�द नै 
कलिुषत ब�न प�ुछ । परी�ा श�दले नै 
िन�प�ता, आ�था, िव�ास र ��ाभावको 
�वाह गरकेो ह��छ । परी�ामा 

१२९ 
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परी�ाथ�ह�बाट मया�दािवपरीतको काय�  
ह�नकुो साथै परी�कबाट समेत 
उ�रपिु�तका परी�ण एवम् सपंरी�णको 
�ममा अिनयिमतता भएको देिखएको 
अव�थामा सोही परी�ाफल कायम ह�नु 
�यायको �यूनतम ्मया�दा पालना नगनु� हो ।   

19.  

९११७ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण 

िवजयकुमार 
झासमेत 
िव�� 

अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, 

टङ्गाल, 
काठमाड�समेत 

 एउटा िविश� सेवा �दान गन� �वाय� एवम् 
सगंिठत स�ंथाले आ�नो आव�यकताको 
पिहचान आफँै गन�  पाउनपुद�छ । स�ंथाको 
सांगठिनक �व�प, काय� �कृित, 
िज�मेवारीसमेतका आधारमा जनशि�को 
आकार र �य�ता जनशि�को लािग 
आव�यक पन� शैि�क यो�यता, तािलम, 
अनभुवसमेतका िवषयमा िनण�य गन� 
अिधकारबाट कुनै पिन स�ंथालाई वि�चत 
ग�रन नह�ने । 

 सवंैधािनक िनकायले आ�नो सिंवधान�द� 
काम, कत��य र अिधकारको �याल नगरी 
अ�य िनकायको �े�ािधकारिभ�का िवषयमा 
�वेश गन� हो भने सिंवधानवाद र कानूनको 
शासनका �थािपत मा�यताह� खलबिलन 
प�ुने र �वे�छाचा�रताले ��य पाउने । 

१४३ 

20.  

९११८ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण 

रामकुमार महतो 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
�वा��य तथा 

जनस�ंया 
म��ालयसमेत 

 सबै �ि�या पूरा भई सफल उ�मेदवारलाई 
िनयु�प� िदई िनजलाई काममा लगाई 
सकेपिछ मा� �रट िनवेदन दायर गरी 
िनवेदकले आ�नो िजिकरलाई कानूनी�पमा 
भ�दा पिन आफूमा� यो�य र उपयु� रहकेो 
भनी आ�मपरक ढङ्गले पिु� गन� खोजेको 
�तीत ह�ने ।  

 कुनै पिन कानूनी �यव�थाको लाभ आफूले 
मा� पाउनुपद�छ भनी कसैले पिन मा�यता 
रा� नु ह�दँैन । न त कानूनी �यव�थाको 
�या�या आ�नो अनकूुलमा� ह�नपुद�छ भ�ने 
अपे�ा नै गन� ह��छ । कुनै कानूनको 

१५७ 
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सवंैधािनकताको �� उठी बदर नह�दँास�म 
�य�तो कानूनअन�ुप भएका काय�ह� �वत: 
वैध मािनने । 

21.  

९११९ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

इकवाल हक 
िव�� 
राज�व 

�यायािधकरण, 
काठमाड�समेत 

 जनु म�ुामा फैसला भई द�ड ज�रवाना 
लागेको हो सोही म�ुाको रोहमा थुनामा 
रिहरहकेो भए वा पनुरावेदन गन� �योजनको 
लािग द�ड ज�रवाना धरौट रा� न नसक� 
सशरीर अदालतसम� समप�ण गरकेो भए 
�य�तो अव�थामा द�ड ज�रवाना तो�ने 
फैसलाउपर पनुरावेदन गन� धरौटी रा� ने 
�योजन ह�नै नस�ने । 

 कुनै रकममा निदएको द�ड ज�रवाना 
असलुीको लािग सो ितन� नस�ने भएमा 
हालस�म �चिलत कानूनबमोिजम कैदमा 
�पा�तरण गरी असलु गन� �यव�था 
भएकोले थनुामा नै रहकेो अव�थामा पिन 
पनुरावेदनको लािग धरौट अिनवाय� गनु�  
िववेकसङ्गत, �यायसङ्गत एवम् 
कानूनसङ्गत ह�न नस�ने । 

१६४ 

22.  

९१२० 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

सजंीव केशवासमेत 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

 पेसा �यवसायको �वत��तालाई वाि�छत 
हदस�म मा�यता िदनपन� भएपिन �य�तो 
उ�ोगको उ�पादनशील गितिविध, बजार 
�यव�थापन, उपभो�ा िहत र साव�जिनक 
�वा��य आिद कुरालाई िवचार गरेर �य�तो 
�यवसायलाई िनय��ण गन� रा�यले कानून 
िनमा�ण गरी आव�यक िनय��ण गन�  र 
िववेकसङ्गत बनाउन स�ने । 

 सतु�ज�य पदाथ� (िनय��ण र िनयमन गन�) 
ऐन, २०६८ मा उि�लिखत अिधकांश 
कानूनी �यव�था साव�जिनक �वा��यको 
प�मा ग�रएको देिखएको र �यसको 
काया��वयनबाट उ�ोगह� वा 
उ�पादकह�मा केही �ािविधक, �ि�या�मक 
र जन�वा��यका सरोकारज�य 

१७३ 
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मापद�डह�ले गदा� कितपय �ितकूल 
�यावहा�रक किठनाइ आउने कुराको 
िनवेददकले िजिकर िलए पिन �याियक 
पनुरावलोकनमाफ� त असंवैधािनकताको �� 
बाहके अ�य औिच�यको ��मा �वेश गरी 
हने� िम�नेसमेत नदिेखने । 

23.  

९१२१ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

मकुु�द अिधकारी 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

 साव�जिनक पद धारण गरकेो कुनै �यि�ले 
स�पि� िववरण पेस गरकेो नदिेखएमा 
राि��य सतक� ता के��ले �य�तो �यि�उपर 
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० 
को उपदफा (३) बमोिजम कारवाही गन�को 
लािग अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान 
आयोगसम� लेखी पठाउन स�ने गरी 
राि��य सतक� ता के�� (काय� स�चालन) 
िनयमावलीको िनयम १०(२) मा �यव�था 
भएबाट िनयमावलीका उपयु�� �ावधानले 
राि��य सतक� ता के��को अिधकारमािथ 
कुनै ब�देज लगाएको नदेिखदँा कानून 
बािझएको भनी ग�रएका �य�ता अप�रप�व 
दाबीका आधारमा अदालतले आ�नो खास 
�ि�कोण बनाई अित सू�मसंवेदी भई 
ह�त�ेप गरी कानून बदर गनु� 
सिंवधानस�मत    नह�ने । 

२०४ 

24.  

९१२२ 
 

पूण� 
 

अंशचलन 

दानबहादरु �े� 
िव�� 

कृ�णबहादरु �े� 

 िलखत बदर म�ुाह�समेत अि�तम भएर 
बसकेो अव�थामा हाल आएर यस 
अदालतले अ�य अंिशयारमा ब�डा ला�ने 
भनी अ�यथा �या�या र अथ� गन� िम�ने 
अव�था देिखदँैन  । अशं ज�तो कुरामा 
�यि�को नैसिग�क अिधकार ह�ने । 

२१० 

25.  

९१२३ 
 

सयं�ु 
 

िकत� 

राधादेवी सनुवुार 
िव�� 
भगवती 

पडुासैनीसमेत 

 अिधकृत वारेसनामा सरकारी काया�लयमा 
सरुि�त रहने िलखत होइन । य�तो िलखत 
भनेको �यि�को साथमा रहने िलखत हो । 
�यि�ले आ�नो िवशेष �योजनअ�तग�त कुनै 
म�ुा मािमलाको स�दभ�मा र अचल 

२१८ 
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स�पि�को आ�नो �वािम�व ह�ता�तरण 
गन� स�ब�धमा आ�नो स�ामा अ� कसैलाई 
�ितिनिधको �पमा िनय�ु ग�रने िलखत नै 
अिधकृत वारेसनामाको िलखत हो । यो 
िलखतको �व�प र �कृितको आधारमा 
पिन �यि�को साथमा रहने िलखत    हो । 
तर, �यि�को साथमा रहने भए पिन य�तो 
िलखतमा सरकारी छाप र द�तखत भई 
अि�तयार�ा� अिधकारी�ारा �मािणतसमेत 
ग�रने ह�दँा अिधकृत वारेसनामाको िलखत 
सरकारी िलखत नै ह�ने । 

 अिधकृत वारेसनामा िकत� गरकेो भ�ने िवषय 
�थम�ि�मा नै सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनको 
अनसूुची १ िभ� पन� भएकाले नेपाल 
सरकार वादी भई म�ुा च�नपुन� भ�ने कुरामा 
िववाद नह�ने । 

26.  

९१२४ 
 

सयं�ु 
 

बह�िववाह 

नेपाल सरकार 
िव�� 

योिगता भ�ने 
योगमाया िचम�रया 

ब�नेत 

 अनजानवस सौता भई पीिडत ह�न पगुेको 
अव�थामा सबदु �माणको अभावमा 
कसरुदार कायम गरी सजाय गनु�बाट झन ्
पीडा थिपने काय� ह�न जा�छ । तसथ�, 
अ�जानमा सौता ह�न जाने मिहलालाई 
उसको ह�ने पितको पिहले नै िववाह भई 
अक� �ीमती भएको भ�ने त�यको 
जानकारी उसलाई िथयो भ�ने �प� 
�माणको अभावमा कसरुदार ठहर गरी 
सजाय गन� निम�ने । 

२३४ 

27.  

९१२५ 
 

सयं�ु 
 

कुटिपट 
अङ्गभङ्ग 

नेपाल सरकार 
िव�� 

सरु�े�कुमार 
किवरथसमेत 

 वारदातका समयमा परेको चोटको असरले 
गदा� �यो अङ्गले त�कालीन अव�थामा 
पिहलाको ज�तो काम गन� नस�नु एउटा 
पाटो हो भने उपचारप�ात् �यो अङ्गले 
पिहलाको ज�तै काम गन� स�न ुअक� पाटो 
हो । कुनै अङ्ग कुटिपटबाट भािँचएको वा 
फु�लेकोमा उपचारप�ात् पिन कुनै सधुार 
नभई �यो अङ्ग िनि��य भई कुनै काम गन� 

२४२ 
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नस�ने भएमा मा� बेक�मा भएको मा�न 
सिक�छ । तर उपचारप�ात् पिहलाको ज�तै 
�यो अङ्गले काम गन� स�म ह��छ र काम 
ग�ररहेको छ भने �य�तो अव�थामा 
बेक�माको अथ� गन�   निम�ने । 

28.  

९१२६ 
 

सयं�ु 
 

लाग ुऔषध 
खैरो हरेोइन 

िवमला कमा�चाय� 
िव�� 

नेपाल सरकार  

 हरेोइन अिफमबाट ब�ने कडा र घातक लागु 
औषध भएको र लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ३(क) को ख�ड (६क) ले 
अिफम तथा कोकाको सारत�व, िम�ण वा 
लवणसमेत िमलाई तयार ग�रने कुनै 
पदाथ�लाई लाग ु औषधको प�रभाषािभ� 
समेटेको देिखदँा हरेोइन लाग ु औषध 
(िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) ले 
प�रभािषत गरकेो लागु औषधिभ� पन� भ�ने 
�प� ह�न आउने । 

 लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा ३(क) को ख�ड (६क) मा भएको 
�यव�थालाई िन�तेज पान� गरी नेपाल 
सरकारले �कािशत गरकेो सूचनामा 
"हरेोइन" परकेो भनी दफा २३क मा भएको 
�यव�था अनुसार औषिध ऐन, २०३५ 
बमोिजम कारवाही र सजाय गन� निम�ने । 

२४८ 

29.  

९१२७ 
 

सयं�ु 
 

अशं ब�डा 
लगाई अशं 

छुट् याई 
शेषपिछको 
बकसप� 

बमोिजम गरी 
पाऊँ 

रमशे परुी 
िव�� 

�ीमती गीता परुी 
िसलवालसमेत 

 गठुी चलाउने हक र शेष जगेडा खान पाउने 
हकलाई समान अथ�मा हने�  िम�दैन । �यसमा 
पिन एकाले गरकेो कसरुको सजाय अका�ले 
पाउने ि�थित ह�दँैन । वादीह�का िपताले 
मह��याइ ँपाउ ँभ�ने दाबी गरकेोमा सो वादी 
दाबी नप�ुनबुाट वादीह�का िपताको गठुीमा 
रहकेो हकलाई �ितकूल असर पन� नस�ने । 

 बकसप�बाट आ�नो हक शेषपिछ खान ु
भनी दाताले स�पि� िकटानी नगरी स�पूण� 
स�पि� लेिखिदएको अव�थामा िनजको जे 
ज�तो सा�पि�क हक छ ती सबै बकस 
पाउने �यि�मा सन� । 

२६० 
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असार 

30.  

९१२८ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश  

मकुु�द अिधकारी 
िव�� 

रा��पितको 
काया�लय शीतल 

िनवास, 
काठमाड�समेत 

 रा��पित काया�लयबाट पेस भएको िलिखत 
जवाफमा रा��पितबाट नै सिंवधानसभाको 
पिहलो बैठक आ�ान ह�नुपन� िजिकर निलई 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा ६९ को उपधारा (१) बमोिजम बैठक 
आ�ान गन� �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयमा प� पठाइएको भनी उ�लेख 
भएको र मि��प�रषद ्का अ�य�बाट 
सिंवधानसभाको पिहलो बैठकको आ�ान 
भइसकेको अव�थामा िनवेदकले ��ततु �रट 
िनवेदनमा उ�लेख गरजे�तो 
सिंवधानसभाको पिहलो बैठक रा��पित वा 
मि��प�रषद ्का अ�य� कसले आ�ान गन� 
भ�ने िववाद रहकेो नदेिखने ।  

२७३ 

31.  

९१२९ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

राजीव बा�तोला 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 जनु �ित�ानमा �ेड यिुनयन दता� गराउन 
खोिजएको हो सो �ित�ानमा रहकेो ज�मा 
कम�चारी स�ंयाको २५ �ितशत सद�य 
स�ंया प�ु याएमा �ित�ान�तरको यिुनयन 
दता� गन�  सिकने गरी �ेड यिुनयन ऐन, 
२०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा 
दफा ७ को ख�ड (ख) ले �प� �यव�था 
ग�रसकेपिछ सघं सगंठन दता� गन� र 
स�चालन गन� पाउने अिधकार कुि�ठत 
गरेको भ�न निम�ने । 

 २८१ 

32.  

९१३० 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

िहमेशकृ�ण खरले 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 अदालती ब�दोव�तको २०८ नं. अनसुार 
पनुरावेदन नला�ने �यव�था �वे�छाले 
�ितवाद नगन� प�ह�को स�ब�धमा भएको 
र �यसबाट म�ुामा बु�नुपन� �माण ब�ुनपुन� 
भ�ने नभई स�बि�धत �माणह�को 
मू�याङ्कनबाट �याय िन�पण गनु�पन� 
कुरामा एवम ् �व�छ सनुवुाइ ह�नपुन� कुरामा 
समेत बाधा पगेुको नदेिखनाले काय�िविधगत 

२८९  
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कानूनलाई �यवि�थत गन� भएको उ� 
�यव�थालाई बदर गन� पन� भनी परकेो 
िनवेदन दाबी अनुसार उ��ेषण 
आदेशसिहतको �रट जारी ग�ररहन नपन� । 

33.  

९१३१ 

 

िवशेष 

 

उ��ेषण 

परमादेश 

िशवच�� पौडेल 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 िनमा�ण �यवसायीले आ�नो िनमा�ण 

�यवसायको इजाजत नवीकरण गराउने 

�योजनका लािग िनमा�ण �यवसायीह�को 

पेसागत सगंठनको �पमा रहकेो नेपाल 

िनमा�ण �यवसायी महासघंको सद�यता िलनु 

अिनवाय� ह�ने गरी सत� तो�ने काय�ले 

सिंवधान�द� नाग�रकको पेसा एवम् 

रोजगारीको हकलाई सङ्कुचन गराउने ह�दँा 

�य�तो सत� अनिुचत िकिसमको सत� हो 

भ�ने कुरा �प� ह�ने । 

२९६  

34.  

९१३२ 

 

िवशेष 

 

परमादेश 

�योित बािनयासमेत 

िव�� 

�धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो 

काया�लय, 

िसहंदरबारसमेत 

 मािनसले जानेर वा नजानेर धू�पानको 

कुलतमा फ�ने भएकोले धू�पानिव�� 

सचेतना अिभविृ� गनु� , धू�पानको �व��न 

ह�ने गरी साव�जिनक �चार �सार गनु�, 

सतु�ज�य पदाथ�को ब�ा, र ्यापस�, �याकेट 

तथा पास�लको �याकेिजङ र लेबुलको 

बािहरी भागमा सतु�ज�य पदाथ� �वा��यको 

लािग हािनकारक छ भ�ने �यहोराको 

चेतावनीमूलक स�देश एवम ् सतु�ज�य 

पदाथ�को सवेनको असरबाट ह�ने घातक 

रङ्िगन िच� अिनवाय��पमा सतु�ज�य 

पदाथ� उ�पादन गन� क�पनीलाई रा� न 

लगाउनु र साव�जिनक �थलह�मा यसको 

उपयोगलाई �ितबि�धत गनु�पन� रा�यको 

दािय�व ह�ने । 

३०५ 
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35.  

९१३३ 
 

सयं�ु 
 

परमादेश 
िनषेधा�ा 

रतनकुमार 
खेतानसमते 

िव�� 
राि��य वािण�य 
बैङ् क, के��ीय 
काया�लयसमेत 

 एकाघर सगोलका म�ुय �यि�ले आ�नो घर 
�यवहार स�चालनको लािग िलएको ऋणमा 
सगोलका अ�य अंिशयारको समेत दािय�व 
ह�ने भएपिन आ�नै घर �यवहार बाहेक अ�य 
�यि� वा अक� �यि�को सं�था वा 
क�पनीको कारोबारको लािग प�रवारको कुनै 
सद�यले �यि�गत�पमा ग�रिदएको 
जमानतमा �य�तो जमानत ग�रिदने 
�यि�को प�रवारका सद�यसमेतमा 
जमानतको दािय�व वहन गराउन निम�ने । 

३२२ 

36.  

९१३४ 
 

सयं�ु 
 

कुटिपटबाट 
गभ�पतन 

नेपाल सरकार 
िव�� 

कलावती 
चौधरीसमेत 

 जाहरेवाला र �वयम ् पीिडतले वारदातका 
िवषयमा नै िवरोधाभाष कुरा उ�लेख गनु�  र 
पीिडतको शारी�रक परी�णसमेतबाट 
कुटिपट गरेको कुनै िच�ह नपाइनुबाट 
वारदात नै �थािपत ह�न स�ने अव�था   
छैन । वारदात �थािपत ह�ने �य�तो 
िव�ास�द �माणसमेत वादीप�बाट गजुान� 
सकेको पाइदँैन । वारदात नै �थािपत ह�न 
नआएको अव�थामा जाहेरवाला तथा 
पीिडत भिनएक� मीनाकुमारीले शङ् का�पद 
िकिसमले �य� गरकेा कुरालाई अदालतले 
�माणको �पमा �हण गन� निम�ने । 

 ३३० 

37.  

९१३५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

शोभाल�मी 
था�जसुमेत 

िव�� 
पशपुित�साद 
ब�यालसमते 

 कुनै काय�का लािग स�बि�धत प�लाई 
तोिकएको िदनमा स�बि�धत प� स�बि�धत 
ठाउमँा उपि�थत ह�दैँन वा उपि�थत भएर 
पिन मचु�ुकामा सहीछाप गन� इ�कार गरकेो 
कारणले मा� �ि�यागत �िुट नदेिखएको 
अव�थामा �य�तो काय� गैर नह�ने ।  

३३६ 

38.  

९१३६ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

शेरबहादरु 
ब�नेतसमेत 

 कसरु गदा�को प�रि�थितको मा� आधारमा 
कसरुलाई ��य वा कम ग�भीर बनाउने 
कोिशस गन� हो भने आपरािधकताले बढावा 
पाउने वा अपराध बोध नह�ने तथा सजायको 
�भाव नपन� भई कसरुको पनुराविृ�को पिन 
स�भावना ह��छ । कसरुको मा�ा र 

 ३४४ 
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कसरुदारउपर तोिकएको सजायको असरको 
वा�छनीयताबीचको साम�ज�यतालाई 
िववेकसङ्गत�पमा िवचार गररेमा�ै 
अ.बं.१८८ नं. को �योग गनु�पन� । 

39.  

९१३७ 
 

सयं�ु 
 

सवारी �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िगतबहादरु पनु 

 सवारी चलाएको बेलामा भएको चालकको 
अव�था, �कको याि��क अव�था, 
घटना�थल �कृित िववरण, सडक दघु�टना 
�ितवेदन �केच, �ितवादीको बयान, �कका 
सहयोगीको कागज एवम ् दघु�टना भएको 
अव�थामा त�काल दे� ने मािनसह�को 
अदालतमा भएको बकप�समेतका िमिसल 
सलं�न स�पूण� कागज �माणह�को रोहमा 
हदेा� सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, 
२०४९ को दफा १६१(३) मा विण�त 
अव�थाको सवारी दघु�टना भई 
मोटरसाइकल चालकह�को म�ृय ु भएको 
िमिसल सलं�न कागजातबाट पिु� ह�ने । 

३५५ 

40.  

९१३८ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान र 
�यानमान� 

उ�ोग 

सवुास 
अिधकारीसमते 

िव�� 
नेपाल सरकार  

 स�ुदेिखको सबै �ङ्ृ खलामा 
�ितवादीह�को सरोकार र सलं�नता 
भएपिछ अि�तम अव�थाको भीडसमेतको 
सलं�नतालाई आधार बनाई �ितवादीह�ले 
आ�नो असलं�नता र िनद�िषताको िजिकर 
िलन स�ने अव�था  नरहने । 

३६२ 

41.  

९१३९ 
 

सयं�ु 
 

हातहितयार 
खरखजाना 
बेचिबखन  

मह�े�िव�म 
शाहसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादीह�ले सरकारी गोलीग�ा िब�� गन� 
योजना र तयारीसमते गरकेो देिखए पिन 
िब�� ग�रसकेको अव�था नह�दँा 
ऐनबमोिजमको सजाय गदा� चक� पन� जाने 
देिखदँा अ.बं.१८८ नं. बमोिजम 
�ितवादीह�लाई ५ (पाचँ) वष�मा� कैद   
ह�ने । 

 ३७६ 
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42.  

९१४० 
 

सयं�ु 
 

��ाचार 

कृ�ण�साद िघिमर े
िव�� 

नेपाल सरकार 

 रा��सवेक ज�तो �यि�ले न�कली शैि�क 
यो�यताको �माणप� पेस गन� अमया�िदत 
काय� नै अपराधज�य काय� भएकाले उ� 
�माणप�बाट फाइदा निलएकोबाट कसरु 
नह�ने भ�ने पनुरावेदकको िजिकर उिचत 
नदेिखने । 

३८६ 

43.  

९१४१ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण/�ितषेध 
परमादेश 

तोयानाथ ढुङ्गाना 
िव�� 

�याय प�रषद् 
सिचवालय, 

काठमाड�समेत 

 �याय प�रषद ्लाई सिंवधान वा �चिलत 
कानूनले मापद�ड िनमा�ण गरी लागू गन�  
स�ने अि�तयारी नै निदएको भ�ने देिखन 
आएबाट कानूनी अि�तयारीिबना नै �याय 
प�रषद ्ले �यायाधीश िनयिु� (�ि�या) 
मापद�ड, २०६९ बनाई लागू गरकेो देिखदँा 
�यसरी मापद�ड बनाई लागू गन� �याय 
प�रषद ्को िनण�य एवम ् �य�तो िनण�यबाट 
बनाई जारी ग�रएको मापद�डसमेतमा 
कानूनको अि�तयारी देिखन नआउने ।  

३९७ 

साउन 

44.  

९१४२ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
�ितषेध  

कमल�साद 
खितवडासमेत 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

 िश�ा ऐन, २०५९ को दफा ११च को 
उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को 
�यव�था लागू ह�दँाका अव�थादेिख सेवारत् 
अ�थायी िश�कह� र २०५२ तथा 
२०६१/०६२ सालको िव�ापनबमोिजम 
िश�क पूित� गदा� िश�क पदबाट हटेका 
�यि�ह�लाई िनजह�ले स�ंथालाई गरकेो 
सेवा तथा सं�थाको आव�यकतासमेतलाई 
िवचार गरी माग भएको िव�ापनमा 
िनजह�को यो�यताका आधारमा एक पटक 
उ�मेदवार ह�न कुनै मौका नै �दान 
ग�रनहु�दँैन भ�ने कुनै तािक� क आधार ह�न 
नस�ने । 

४१३ 
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45.  

९१४३ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

िपता�बर�साद 
आचाय�समेत 

िव�� 
नेपाल सरकार अथ� 

म��ालयसमेत 

 कर छुटका आ�नै िसमा ह��छन् । �यो 
िसमाभ�दा बािहर गएर न त रा�ले कर 
लगाउन स�दछ न त आय �ा� गन� �यि� 
वा स�ंथाले इ�कार गन� नै । कर छुटको 
�माणप� जारी ह�दैँमा करम�ु ह�न नस�ने 
िवश�ु �यापा�रक कारोबार गरी आय आज�न 
गरेको छ भने �य�तो अव�थामा सो 
स�ंथाले �ा� गरकेो आयलाई करको 
दायरामा �याउन ु ह�दँहै�दँैन भ�ने तक�  गनु�  
करका मू�य मा�यता र िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जाने । 

४२२ 

46.  

९१४४ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

िदपकबहादरु िघिमर े
िव�� 

नेपाल सरकार 

 वारदातको िदन र समयमा आफू 
घटना�थलमा उपि�थत नरही अ�य�थलमा 
रहकेो भनी अ�य��थल (Alibi) को िजिकर 
िलने �यि�ले घटना भएको समयमा 
घटना�थलमा उपि�थत ह�न अस�भव छ 
भनी अकाट् य र िववादरिहत �माणबाट 
�मािणत   गनु�पन� । 

४४२ 

47.  

९१४५ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

प�पदुेव भूिमहार 
यादव 
िव�� 

नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयसमेत 

 कानूनबमोिजम बाहके वा कानूनको उिचत 
�ि�या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि�क 
�वत��तामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण 
गन� पाइदँैन । वैयि�क �वत��ताले कानूनी 
औिच�यता पिु� ह�न नस�ने �कृितका थनुा, 
िगर�तारी तथा गैरकानूनी�पमा शि�को 
�योग गन�बाट सरुि�त रा�दछ । कसैले 
कसैलाई िनजको वैयि�क �वत��ता 
िसिमत गरमेा वा �य�तो �वत��ताको �योग 
गन�बाट वि�चत गरमेा वा कुनै पिन 
�यि�लाई गैरकानूनी�पमा बद ्िनयत वा 
�व�ृ भावना िलई िनजको वैयि�क 
�वत��ताको अपहरण गरमेा गैरकानूनी 
ब�दीको अव�था िसज�ना ह�न जाने । 

४५२ 
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48.  

९१४६ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

स�तोष यादवसमेत 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 काय�कारी अिधकारको �योग गरी कुनै 
आदेश, प�रप� वा िनद�िशका जारी गदा� 
नेपाल सरकारले �चिलत संिवधान, ऐन वा 
िनयमावलीअनकूुल ह�ने गरी जारी गनु�पन� र 
ती कानूनी �यव�था�ितकूल जारी गरकेा 
�य�तो आदेश, प�रप� वा िनद�िशका 
कानूनस�मत नह�ने भई बदरभागी ह�ने कुरामा 
िववाद ह�दँैन । तर उ� िनद�िशकामा 
नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा २१, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा ७(७) र छा�विृ�स�ब�धी ऐन 
(सशंोधनसिहत), २०२१ तथा 
छा�विृ�स�ब�धी िनयमावली (ते�ो 
सशंोधन), २०६० समेत अनकूुल रहकेो 
देिखदैँन । उ� िनद�िशकामा 
छा�विृ�स�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा 
३क र छा�विृ�स�ब�धी िनयमावली, 
२०६० को िनयम १०क ले तोिकएबमोिजम 
समानपुाितक समावेशी ह�ने गरी कुनै 
आर�ण गराएको देिखदँैन । तसथ� उ� 
िनद�िशका छा�विृ�स�ब�धी ऐन, २०२१ 
को दफा ३क र छा�विृ�स�ब�धी 
िनयमावली, २०६० को िनयम १०क (१) र 
(२) को �यव�था र कानूनअनकूुल रहकेो 
नदेिखने । 

४५८ 

49.  

९१४७ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

दीपक िव�म िम� 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

 सरकारी �वािम�वमा रहेको स�पि�को 
�योग गरी �य�तो स�पि�बाट श�ुकसमेत 
उठाउन पाउने गरी �यव�थापन गन� िवषयमा 
कुनै िकिसमको करार गन� अिधकार 
काठमाड� महानगरपािलकालाई रहकेो 
नदेिखने । 

४६८ 
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50.  

९१४८ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

परमे�र यादवसमते 

 �ितवादीले �लाि�टकको डोरीले घाटँीमा 
बेरी सास अव�� ह�ने गरी घाटँी क�छ भने 
�यो मान�लाई नै �योग ग�रने काय� हो र 
मान�लाई ग�रएका काय� �रस झोकमा ग�रएका 
काय� होइनन् र मछ�  भ�ने जानी जानी वा सो 
िनयतले डोरी खोजी मतृकको घाटँी कसी 
सोही प�रणामबाटै म�ृय ु भएकोमा मलुकु� 
ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. 
आकिष�त ह�न नस�ने । 

४९५ 

51.  

९१४९ 
 

सयं�ु 
 

पदीय 
अिधकारको 

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

गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

गणेश अया�लसमते 

 आ�नो नाममा ज�गा ख�रद भई घर 
िनमा�णको लािग न�सा पास गरेको भए पिन 
िनमा�ण स�प�न ह�नअुगावै सिसम�पमा 
स�पूण� घर ज�गा िब�� गरी अका�का नाउमँा 
गएको र ख�रदकता�ले िब�ेताकै हो भनी 
�वािम�व समप�ण नगरकेो अव�थामा पिन 
�ितवादीले िब�� गरेप�ात् पिन िनजकै 
�वािम�वमा रहकेो मा�ने कुनै कानूनी एवम ् 
िववेकसङ्गत आधार    रहने । य�ता तक�  
गन� हो भने िब�� गररे पिन िब�� नह�ने र 
िब�� गरपे�ात् पिन िब�ेताले िब�� भएको 
स�पि�उपर आ�नो हकको दाबी गन� स�ने 
अनौठा स�पि�स�ब�धी कानूनी अवधारणा 
िवकिसत ह�न जाने । 

५०९ 

52.  

९१५० 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

भगतलाल टुडु 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 अपराध ह�दँाको प�रि�थित, िनजको 
पा�रवा�रक अव�था, िनज �ितवादीका 
सानासाना ब�चासमेत भएको र पिहलेदेिख 
नै �ितवादीले आ�नो प�नीलाई 
मानु�पन�स�मको योजना नभएको, नदेिखएको 
ए�कासी प�रि�थितवश �रस उठी �हार 
गरेको कारणबाट म�ृयु ह�न गएको 
देिखएकोले ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� 
पन� जाने ह�दँा िनज �ितवादीलाई १० वष� 
कैद गदा� �यायको उ�े�यसमेत पूरा ह�ने ।  

५५० 
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53.  

९१५१ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

खसुीलाल साह 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

 कत��य �यान ज�तो जघ�य अपराधमा 
अिभय�ुह�लाई कानूनको कठघरामा 
नउ�याई सीध ै राजनीितक दलको 
िसफा�रसका आधारमा उ�मिु� िददँ ै जादँा 
जघ�य अपराधको �ङ्ृ खला बढ् दै गई 
नाग�रक असरुि�त ह�दँै रा�य �यव�था नै 
स�चालन गन� नसिकने अव�थामा प�ुन  
जाने ।  

५५८ 

54.  

९१५२ 
 

सयं�ु 
 

लेनदेन 

टीकाबहादरु वली 
िव�� 

धनीराम खड् का 

 अ�याधिुनक �िविधबाट िवशेष��ारा 
परी�ण भई त�य र आधारसिहत तमसकु 
िलफामा खडा भएको भनी िदएको रायलाई 
अ�य �वत�� �माणबाट पिन पिु� भइरहकेो 
छ । िववािदत िलखतलाई नाङ्गो आखँाले 
हदेा� पिन िलखतका पिं�ह� दईु 
श�दबीचको असमान र अ�वाभािवक खाली 
ठाउँसमेतबाट सो िलखत �वाभािवक�पमा 
तैयार भएको कपाली तमसकु मा�न  
नसिकने । 

५७० 

55.  

९१५३ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

पशपुित साह 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 बािलका जीिवत रह��जेल जबरज�ती 
करणीतफ�  सामा�य औलंासमेत उठाउन 
नस�ने तर बािलकाको म�ृय ु ह�नासाथ 
जबरज�ती करणीको वारदात भनी जाहेरी 
दरखा�त दायर ह�नु, जबरज�ती करणीका 
�ितवादीिव�� जाहेरवाली आमाले 
सामा�य आ�ोशस�म पिन �य� नगनु�  र 
गाउसँमाज नगहुानु�  आफ� मा स�देहा�पद 
देिखने । 

५७६ 

भदौ 

56.  

९१५४ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश  

देवी�साद दाहाल 
िव��  

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा 
२४घ१ को कानूनी �यव�था राजप� 
अनङ्िकत कम�चारीको बढुवास�ब�धी िवशेष 
�यव�था भएकोले सो दफा �ेणीिवहीन 
कम�चारीको हकमा आकिष�त ह�ने अव�था 
नह�ने । 

५९१ 
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57.  

९१५५ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 

शािलकराम 
भ�राईसमेत 

िव�� 
रा��पितको 

काया�लय, शीतल 
िनवास, 

काठमाड�समेत 

 िवधाियक� अिधकार �योग गरी िनजामती 
सेवा ऐनमा (ते�ो संशोधन) अ�यादेशले 
सािबकको दफा २४घ१ खारेज गरकेो 
�यव�था आफूअनकूुल नदेिखएकै आधारमा 
समानताको हकसगँ बािझएको वा असङ्गत 
भएको भनी सतही�पमा दाबी िलन ु मा� 
पया�� त नह�ने । 

६०२ 

58.  

९१५६ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

शोभनदेव प�त 
िव�� 

मालपोत काया�लय, 
चाबिहल, 

काठमाड�समेत 

 एउटा �योजनका लािग रो�का रािखएको 
स�पि� सो �योजन समा� त नभई अक� 
�योजनका लािग पनु: रो�का रा�दा पिहले 
रो�का रािखएको �योजन नै िनरथ�क वा 
�योजनहीन ह�ने गरी दोहोरो रो�का रा� न 
नह�ने । 

६१७ 

59.  

९१५७ 
 

सयं�ु 
 

उपय�ु आदेश 
जारी गरी पाऊँ 

िवराट थापा 
िव�� 

नेपाल बङ्गलादेश 
बैङ्क िल. �धान 

काया�लय, 
िबजलुीबजार, 
काठमाड�समेत 

 पनुरावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन, 
२०५६ को दफा ८७(१)(२) अ�तग�तको 
आदेश अ�तरकालीन आदशे भएको र 
सोबमोिजम आदेश जारी गन� अदालतले 
इ�कार गरकेो अव�थामा सो आदेशउपर 
पनुरावेदन ला�ने �यव�था करार ऐन, 
२०५६ मा भएको पाइदँैन । अ�तरकािलन 
आदेशउपर पनुरावेदन ला�ने िस�ा�त र 
�चलन पिन छैन । �य�तो अ�तरकालीन 
आदेशउपर पनुरावेदन स�ुने अदालतमा 
मलुकु� ऐन, अ.बं.१७ नं. को िनवेदनस�म 
िदन पाउनेमा पनुरावेदन अदालतले 
पनुरावेदन गनु� भनी सनुाएको आधारमा मा� 
पनुरावेदनको अिधकार िसज�ना ह�दँैन । 
पनुरावेदन ला�ने वा नला�ने भ�ने स�बि�धत 
कानूनमा नै �यव�था  ह�नुपद�छ । पनुरावेदन 
अदालतले पनुरावेदन िदन जानु भनी सनुाए 
पिन ऐनले नला�ने पनुरावेदन िलन र स�ुन 
पिन िम�ने ह�दँैन । 

६३० 
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60.  

९१५८ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

खोमनाथ दाहाल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 अपराध गनु�भ�दा धेर ैपिहले अथवा अपराध 
ग�रसकेपिछ मानिसक रोग लागेको कारणले 
कसरुदारले कसरुबाट उ�मिु� वा छुट पाउन 
नस�ने । 

६३९ 

61.  

९१५९ 
 

सयं�ु 
 

मोही नामसारी 

महारानी दवेी 
बरनैीसमेत 

िव�� 
अमरदेव राउत बर ै

 भूिमस�ब�धी िनयमह�, २०२१ बमोिजम 
मोिहयानी हकको �माणप� िवतरण गन�  
टोली खटाउन सिकने �यव�था रहकेो र 
�यसरी टोली खटाई िवतरण गरकेो 
�माणप�को एक �ित अिभलेख स�बि�धत 
गाउँ प�चायतमा रहने र एक �ित भूिमसधुार 
काया�लयमा पठाउनुपन� �यव�थासमते उ� 
िनयमावलीमा रहेको देिखदँा गाउँ 
प�चायतबाट मोहीको �माणप� उपल�ध 
ह�न नस�ने वा �य�तो �माणप�को कानूनी 
अि�त�व नै नह�ने भ�न निम�ने ।  

६५० 

62.  

९१६० 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

िड�ली�साद �साई 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 स�ाभना� वा �ितपूित�बापत िदने भनेको 
ज�गा का�पिनक नभई वा�तिवक ह�नपुन� र 
�य�तो ज�गा स�बि�धत �यि�को भोग वा 
िनय��णमा आएको अव�थामा मा� 
वा�तिवक हकवाला मा�न    सिकने । 

६५८ 

63.  

९१६१ 
 

सयं�ु 
 

आयकर 

ढुि�डराज पोखरेल 
िव�� 

�ी गो�डेल �लोव 
िलकस� �ा.िल. 

िवराटनगर 

 िवगतका आ.व.मा भएका खच�ह� त� तत ्
वष�ह�मा नै खच�क�� गनु�पन� ह��छ । 
िवगतका आ.व.मा भएको खच� यस 
आ.व.२०६०/०६१ मा खच�क��को माग 
गरेको र सोलाई उिचत मानी राज�व 
�यायािधकरणबाट खच�क�� गन� गरी भएको 
िनण�यबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
१३ को ��य� ग�भीर कानूनी �िुट ह�न 
गएको देिखने । 

६६६ 
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64.  

९१६२ 
 

सयं�ु 
 

परमादेश 

पूण�च�� भ�राई 
िव�� 

हीरालाल शाह 

 सरकारको नीित तथा िनण�यह�लाई 
बाधाको �पमा देखाई ��यथ� �रट 
िनवेदकबाट पनुरावेदक िवभागको प�ानुसार 
इजाजतप� द�तुर, धरौटी रकम एवम ्बैङ्क 
�यार�ेटीबापतको रकमसमेत दािखल 
गन�लगायतका आव�यक �ि�याह�समेत 
स�प�न भइसकेको अव�थामा वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� 
िदन इ�कार गनु� भनेको वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ११(२) को 
�ितकूलको काय� ह�न जाने । 

६७३ 

65.  

९१६३ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण  

सरुजबाब ुप�थसमेत 
िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
पोखरासमेत 

 अ�तरकालीन आदेश�ारा ग�रने रो�काको 
आदेश िववादमा आएको चल अचल स�पि� 
आव�यकता अनुसार �ितउ�र नपरेस�मका 
लािग वा म�ुा िकनारा नभएस�मका लािग 
यथाि�थतमा रा�ने कानूनी सयं��मा� हो । 
य�तो �कारको आदेशले अि�तम फैसलाले 
बोलेसरह सवारी साधन िललाम गन� भनी 
बो�न िम�ने नदेिखने ।  

६७८ 

66.  

९१६४ 
 

सयं�ु 
 

लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राज ुलामा 

 लाग ुऔषध अपराधको �कृित साङ् गठिनक 
अपराध भएकोले यस िकिसमको अपराधमा 
म�ुय कता� र मितयार नभई सबै म�ुय कता� 
ह�ने अव�था ह��छ भ�ने वादी नेपाल 
सरकारको पनुरावेदन िजिकरलाई मा�ने हो 
भने लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को 
दफा १७ मा भएको उपयु�� कानूनी 
�यव�था िन��योजन मा� नभई षड् य�� 
गन�, उ�ोग गन�, द�ु�साहन गन� र मितयार 
ह�नेलाई सजाय गन� िवधाियकाको मनसाय नै 
लु� ह�न जाने देिख�छ । िवधाियक� मनसाय 
नै िन��योजन ह�ने गरी अदालतले 
�या�यासमेत गन�  निम�ने । 

६८४ 
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67.  

९१६५ 
 

सयं�ु 
 

करारबमोिजम 
�ितपूित�  रकम 
िदलाई पाऊँ 

�मोदराज शमा� 
िव�� 

राजीव गजरेुल 

 पनुरावेदक वादी बैङ्कसगँ ��यथ� 
�ितवादीले सेवामा �वेश गदा�  ४ वष�स�म 
सेवा गन� सत�नामा गरी सो अविध पूरा नगद� 
बैङ्कको सेवा गन� छाडी अ�य बैङ्कमा सवेा 
गन� गएको देिखई सोही ऐनको दफा ७४ मा 
करार गन� प� करारबमोिजम दािय�व पूरा 
गनु�पन�छ भ�ने उ�लेख भएबमोिजम ��यथ� 
�ितवादीले सत�नामाअनुसार सेवा पूरा 
नगरीबीचमा नै सेवा छोडी गएको देिखदँा 
सत�अनसुार सेवा गरकेो   नदेिखने । 

६९३ 

68.  

९१६६ 
 

सयं�ु 
 

न�कली �थायी 
अ�यापन 

अनमुितप� पेस 
गरी ��ाचार 

गरकेो 

केशवराज कड�रया 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 पेस भएको सिट� िफकेट ओहदा पाउन, 
ओहदामा बहाल ह�न वा कुनै लाभ सिुवधा 
�ा� गन� उ�े�यले पेस नगरेको भ�ने 
भएकोमा पेस गन� आव�यकै नभएको 
सिट�फ�केट न�कली बनाई पेस गन� 
काय�पछािड ओहदास�ब�धी स�भािवत लाभ 
�ा� गन� आपरािधक अिभ�ाय वा उ�े�य 
रहकेो �प� देिखन आउदँा न�कली 
�माणप� पेस गन� काय�मा आपरािधक काय�  
र आपरािधक मनसमेतका दवुै त�व समावेश 
भएको देिखने । 

६९८ 

69.  

९१६७ 
 

सयं�ु 
 

चोरी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

महशे चौधरी 

 आफँैले िकटानीसाथ चोरी भएको भनी 
जाहरेी िदने तर आफँैले भूलवश शङ्का 
मानी जाहरेी िदएको भनी बकप� गन� र 
मौकामा कागज गन� �यि�समेतलाई मौकामा 
चोरी भएको भनी भ�ने तर पिछ भूलवश 
भनेको भ�नेसमेत देिखएको ि�थितमा 
जाहरेवालाले झ�ुा (बनावटी) जाहेरी िदएको 
मा�नुपन� अव�था देिखन आउदँा चोरी 
ज�तो ग�भीर कसरुमा शङ्का र हतारमा 
िकटानी जाहरेी िदने जाहेरवाला �वयम् 
सजायका भागीदार ह�नुपन� । 

७०४ 
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70.  

९१६८ 
 

सयं�ु 
 

स�ब�ध िव�छेद 
अशं 

गोवध�नलाल 
नकम�समेत 

िव�� 
कमला नकम� 

 कसैको अंश भाग सगोल प�रवारिभ�ै 
कसैलाई िददँा दाताको अशं भाग 
छु��सकेको अव�था वा आ�नो भाग अशं 
छुट् याउन दाताले नािलस गरकेो अव�था वा 
�य�तो �ा� त गन�ले नै छु�् याई िलई 
नसकेको अव�थामा दाताको तफ� बाट म�ुा 
सकार गरकेो अव�था ह�नुपछ�  अ�यथा 
अंिशयारबीच भएको बकसप�को 
कारोबारबाट स�पि� सगोलको स�पि�बाट 
बािहर गएको मािनने अव�था नह�ने । 

७१२ 

71.  

९१६९ 
 

सयं�ु 
 

सवारी �यान 

कृ�णबहादरु 
कँुवरसमते 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 खतरनाक हकँाइबाट मािनस मरमेा 
चालकलाई अिधकतम ्१४ वष�स�म कैद र 
ज�रवानासमेत ह�न स�छ भने मािनस 
नमरमेा अिधकत�  २ वष� कैद वा ज�रवाना 
वा दवुै तथा क�तीमा १ वष�को लािग सवारी 
चलाउन नपाउने सजाय ह�ने देिख�छ । 
लापरवाहीपूण� हकँाईबाट मािनस मरमेा 
चालकलाई बढीमा ५ वष�स�म कैद वा 
ज�रवाना वा दवुै र मािनस नमरेमा ५ 
�तरस�मको ज�रवाना र सवारी 
अनमुितप�मा पेना�टी �वाइ�ट जनाउने वा 
िनि�त अविधको लािग सवारी चलाउन 
नपाउने सजाय ह�न स�ने । 

७१७ 

72.  

९१७० 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

नर�े�िसह धामी 
िव�� 

महशे चौधरी 

 फौजदारी अपराध पूण� ह�न अिभय�ुको 
आपरािधक मनसाय (Mens Rea) र 
आपरािधक काय� (Actus Reus) दोषय�ु 
ह�नपुन� ह��छ । अथा�त् कुनै पिन वारदातका 
लािग अिभय�ुले मनसाय �े�रत भई 
वारदात घटाउने योजना, षड् य��, तयारीका 
चरणह� पारगरी आपरािधक काय�को 
चरणमा पगेुको ह�नेपन� । 

७४० 
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73.  

९१७१ 
 

सयं�ु 
 

लेनदेन 

न�दलाल राउत 
कुम� 

िव�� 
रामच�� सहनी 

 स�ु अदालतको फैसला सदर ह��छ र 
�ितवादीलाई ज�रवाना, कैद गरी ठहर 
ग�रदँैन �य�तो अव�थामा �याय �शासन 
ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) आकिष�त 
ह�ने ि�थित रहदँैन । पनुरावेदन अदालतको 
फैसलामा �ितवादीलाई पनुरावेदनको �याद 
िदने भनी उ�लेख ग�रएतफ�  िवचार गदा�  
कानूनमा �प� �यव�था भएको कुरालाई 
बाहके गरी पनुरावेदनको �याद िदने गरी 
फैसलामा उ�लेख ग�रएकै आधारमा �याय 
�शासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को 
अव�थािभ� परकेो भ�न िम�दैन भने 
�य�तोमा पनुरावेदनको �याद िदएको 
कारणले मा� पनुरावेदनमा दता� ह�न स�ने 
पिन होइन । 

७५० 

74.  

९१७२ 
 

सयं�ु 
 

नकबजनी चोरी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

भनुचनु भ�ने 
रोशनदास 
त�मासमेत 

 �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ को 
कानूनी �यव�था अनुसार अदालतसम� 
परी�ण नभएको सा�ी �माणलाई �माणको 
�पमा �हण गरी �य�तो �माणलाई आधार 
बनाई फौजदारी अपराधमा कसरु ठह� याउन 
निम�ने । 

७५५ 

75.  

९१७३ 
 

सयं�ु 
 

सवारी �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

ठगबहादरु काक� 

 �ितवादीले मािनस मन� स�छ भ�ने जानी 
जानी लापरवाही साथ जीप चलाएको 
कारणले दघु�टना भई मतृकको म�ृयु भएको 
पिु� ह�न नसकेको अव�थामा दघु�टना 
भएपिछ �ितवादीले मतृकलाई बचाउन 
आ�नो कत��य िनवा�ह नगरी भागेको भ�ने 
आधारमा मा� सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
को कसरु अपराध गरकेो भनी मा�न   
निम�ने । 

७६१ 
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असोज 

76.  

९१७४ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण  

कुसमु साखसमेत 
िव��  

रा��पितको 
काया�लय, शीतल 

िनवाससमेत 

 सिंवधानमा उ�लेख भएको कुरालाई 
िनवेदकलगायत सबैले �वीकार गनु�पद�छ र 
सवंैधािनक �ावधानमा िच� नबझुेमा 
साव�भौम ससंद ्ले संिवधान सशंोधनको 
िनधा��रत मा�यमबाट मा� सिंवधानका 
िवषयव�तमुा सशंोधन गन� सिकने  ह��छ । 
यस अदालतबाट संिवधानका 
�यव�थाह�को �याियक परी�ण थपघट र 
सशंोधन ह�न नस�ने  । 

७६७ 

77.  

९१७५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

भाइराम खड्के 
िव�� 

�ान ुवै�समेत 

 आ�नो म�ुामा कानूनबमोिजम �ितवाद गन�  
पाउने हकलाई कसैले हनन् गन� स�ैन । 
यसरी �ितवाद गन� पाउने �य�तो कानूनी 
हक �ाकृितक �यायको िस�ा�तमा 
आधा�रत रहने ह�दँा �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तको िवपरीत ह�ने गरी भएको काम 
कारवाहीले वैधता �ा� गन�  नस�ने । 

७८१ 

78.  

९१७६ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

�वुराज थापा 
िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
बटुवल, 

�प�देहीसमते 

 �रट िनवेदक प�रयोजना र िवप�ी ठेकेदार 
क�पनीबीच भएको स�झौताबमोिजमको 
काय� स�प� न भएको भनी प�रयोजनाको 
तफ� बाट �माणप� िदइसकेपिछ 
स�झौताबमोिजमको काय� स�प� न 
भइसकेको मा� नुपन� ह��छ । प�रयोजनाले 
तोिकिदएको समयाविधिभ�ै िवप�ी 
क�पनीले काय� स�प� न गरकेो भनी सोको 
�माणप�समेत पाएको अव�थामा 
स�झौतामा िनधा��रत समयाविधिभ� 
काय�स�प� न नभएको भ� न निम�ने । 

७८७ 

79.  

९१७७ 
 

सयं�ु 
 

लेनदेन 

प� नखर काक� 
िव�� 

भरतमिण शमा� 

 कारोबार भएको िमितबाट ५ मिहनािभ�ै 
अथा�त ्िमित २०६३।८।२६ मा िफराद दता� 
भएको देिखएको अव�थामा वादीले 
िफरादमा हद�यादको स�ब�धमा लेनदेन 
�यवहारको २ नं. को दाबी िलएको भए पिन 

८०२ 
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लेनदेन �यवहारको महलको ४० नं. को 
हद�याद नाघकेो भ� ने अव�था नदेिखएको र 
�यि�कै कारणले कानूनले ला�ने 
हद�यादिभ� िफराद परकेो कुराको अनदेखा 
गन� िम�दैन । तसथ� उ� हद�याद आकिष�त 
भई िफराद हद�यादिभ�ै पन� आएको  
मा� नपुन� । 

80.  

९१७८ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 

मानिसहं बोहरा 
िव�� 

महानगरीय �हरी 
आय�ुको 
काया�लय, 

रानीपोखरीसमेत 

 िनवेदक उपरको िवभागीय कारवाही 
�ि�यामा कानूनी �िुट रहकेो नदेिखएको र 
िनवेदक �वय� ले पिन आ�नो कत��य 
पालनामा ग�ती भई पदीय आचरण 
उ�लङ् घन गरकेो �वीकार ग�ररहकेो 
अव�थामा अिधकार�ा� अिधकारीबाट 
िवभागीय कारवाही गरी कानूनबमोिजम 
सजाय िनधा�रण ग�रएको स�ब�धमा �रट 
��ेािधकारबाट ह�त�ेप गन� निम�ने । 

८०८ 

81.  

९१७९ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

लेखनाथ भ�राई 
िव�� 

लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय 
अनामनगरसमते 

 िवभागीय सजाय ह�ने िनण�य भएको 
�यि�लाई सो सजाय अि�तम ह�न निदई 
सोअिघ नै लोक सेवा आयोगले वैकि�पक 
सूचीका �यि�लाई िनयिु� गद�छ र िवभागीय 
सजाय बदर ह��छ भने �य�तो जिटलताको 
लािग वैकि�पक उ�मेदवारलाई िनयिु� िदने 
िनकाय लोक सेवा आयोग नै िज�मेवार 
ह�नपुन� अव�था आउने । 

८१६ 

82.  

९१८० 
 

सयं�ु 
 

बाटो कायम 
गरी पाऊँ  

केशव परुी 
िव�� 

िकरण �रमालसमते 

 पनुरावेदक वादीले दाबीको बाटोलाई 
साव�जिनक कायम ग�रपाउने मूल आधारका 
�पमा भूिमसधुार तथा �यव�थापन 
िवभागको प�रप�लाई समते टेकेर िनवेदन 
िदएकै आधारमा िनजी �योगका �पमा 
खोिलएको बाटोलाई पनुरावेदक वादीले 
िनवेदन िदएकै भरमा िनजी �योगको �पमा 
भएको बाटोको अि�त�व नै समा� ह�ने गरी 
प�रप�को �यहोराका आधारमा िनजह�को 
सा�पि�क अिधकारसमते अित�मण ह�ने 
गरी साव�जिनक बाटो कायम गनु� साव�जिनक 
िहत अनकूुलसमेत नह�ने । 

८२६ 
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83.  

९१८१ 
 

सयं�ु 
 

अशं 

िजते���साद चौधरी 
िव�� 

मंगल�साद 
फौजदार 

 �ितवादी बनाइएक� िपया�रया देवीलाई बझुी 
�ितवादी पाव�तीदवेीका छोराह� िजते��, 
उपे�� र लोके��समतेलाई �ितवादी कायम 
ग�रएको भए पिन िनजह�सगँ तायदाती 
मािगएको नदेिखएको र य�तै वादीको आमा 
कलावती र दाज ुभाइह�समतेसगँ फाटँवारी 
मािगएको नदेिखनाले �व.लालबाबुक� प� नी 
पाव�तीदेवीबाट अंश पाउने भनी ठहर गरेपिछ 
िनजका छोराह� िजते��, उपे�� र 
लोके��बाट समेत र वादीक� आमा 
कलावती र वादीका अ�य दाजभुाइह� 
मोहन, सोहन र मह�े�लाई समते मलुकु� 
ऐन, अ.बं.१३९ नं. बमोिजम नबझेुको भए 
बुझी िनजह�समेत सगोलका अिंशयार ह�न् 
होइनन ् यिकन गरी �याियक िन�पण 
गनु�पन�मा सोबमोिजम ब�ुनपुन� �माण ब�ुदै 
नबझुी भएको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको 
फैसलामा �माणको मू�याङ्कनको रोहबाट 
�ुिटपूण� देिखदँा बदर ह�ने ।  

८३४ 

84.  

९१८२ 
 

सयं�ु 
 

अशं 

पदमबहादरु कंवर 
िव�� 

रामबहादरु कंवर 

 म�ुाका प�लाई कुनै जानकारी नगराई वा 
�याद नै निदई कोट�  फ� ऐन, २०१७ को 
दफा १४(३)(४) को सो �यव�थातफ�  �यान 
नै निदई प�ले कोट�  फ� दािखल नगरकेो 
भनी �थम �ि�मै खारजेी फैसला गन� गरेको 
पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको 
नदेिखने । 

८४२ 

85.  

९१८३ 
 

सयं�ु 
 

��ाचार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

सिुवलकुमार राई 

 आिथ�क कारोबार गन� बैङ् क तथा िव�ीय 
स�ंथामा काय�रत् �ब�धक (काया�लय 
�मखु) आ�नो काम कत��य र 
िज�मेवारी�ित सचेत रहनुपन� कुरामा िववाद 
छैन । बैङ् कको नगद मौ�दात, नोटकोष 
लगायतका कोषको सरं�णको म�ुय 
िज�मेवारीमा रहेको �ब�धकले िबदामा 
ब�दा वा आ�नो िज�मवेारी आफूभ�दा 
त�लो कम�चारीलाई ह�ता�तरण गदा� 
औपचा�रक �ि�या पूरा गनु�पन� । 

८४९ 
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86.  

९१८४ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

जयनारायण म�डल 
िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराज 
स�रीसमेत 

 िवधाियकाले �प��पमा कुनै म�ुाबाट कैद 
सजाय भएकोमा थनुामा नरहकेोले अक� 
कसरु गदा� थप कैद ठे�नुपन� गरी कानूनी 
�यव�था गरकेो देिखइरहकैे अव�था छ । 
सोको अित�र� पिछ�लो म�ुाबाट सफाइ 
पाइरहेको अव�थामा सफाइ पाउने 
फैसलाले लगत कायम नगन� ह�दँा पिहले नै 
ठहर भएको अक�  म�ुाको लगत आ�नो 
फैसलाको तपिसल ख�डमा स�याउन 
िम�ने अव�था नरहने । 

८६३ 

87.  

९१८५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 

जलुमु महज�न 
िव�� 

आशामाया 
महज�नसमेत 

 अदालतबाट �रट िनवेदकका परदाताह�कै 
िलखतको ४ भागको एक भाग िलखत दता� 
बदर भई हकसमेत टुिटसकेको अव�थामा 
हक नै नह�नेबाट गराइिलएको िलखतबाट 
�रट िनवेदकको हक िसिज�त ह��छ भ� न 
निम�ने । 

८७० 

88.  

९१८६ 
 

सयं�ु 
 

जबरज�ती 
करणी 

ब�ी ख�ी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 नाबािलका ब�चीको योिनमा आ�नो िलङ् ग 
रगडेर योिनमै वीय� �खलन गरी यौन आन�द 
िलएको अव�थामा सानो ब�चाको 
अिवकिसत योिनमा वय�क मािनसको 
उ�िेजत िलङ् ग पूरा �वेश ह�न नसकेको 
कारणले मा�ै उ�ोग ठह� याउनेतफ�  
नितजामा प�ुदा िवधाियकाले जबरज�ती 
करणीको महलले पीडकलाई जनु सजायको 
�यव�था गरकेो हो �यसको औिच�य समा� 
ह�न जाने । 

८७९ 

89.  

९१८७ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 

रामराज िशवाकोटी 
िव�� 

�याय प�रषद्  
सिचवालय, 
रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत 

 सव��च अदालतमा �थायी 
�यायाधीशह�को सङ्�या चौधभ�दा कम 
भएको ि�थितमा अ�थायी �यायाधीश 
िनयु� गन�  निम�ने भी �प��पमा �यव�था 
भएको देिखदँैन । अत: सव��च अदालतमा 
�थायी �यायाधीशह�को पद �र� रहकेो 
अव�थामा अ�थायी �यायाधीशको िनयिु� 
गन� िम�ने देिखने । 

८९० 
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90.  

९१८८ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

च�बहादरु डागँी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादीको काय� िनर�तर नभई पिहले 
हातले घाटँी िथचेको पिछ हिँसया िझकेर 
तार काटेको �यसपिछ मा� मतृकको 
घाटँीमा बेरी कसेको देिखएको वारदात 
मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ 
नं. बमोिजम िनधा��रत त�कालको आवेश 
�े�रत ह�याको वग�मा पन� नस�ने । 

८९५ 

91.  

९१८९ 
 

सयं�ु 
 

स�ब�ध िव�छेद 
अशंसमेत 

गणेशभ� �े�समेत 
िव�� 

गीता �े� 

 अंश �ा� गन�ले कानूनले िनधा�रण 
गरेबमोिजम अशं पाएको ह�नुपछ�  । सगोलको 
स�पि� ह�ता�तरण गन� वा घटी बढी गन� 
गरी खडाभएको िलखतमा स�बि�धत 
अंिशयारको समते म�जरुी भएको अव�थामा 
मा� �य�तो िलखत िनजको िव��मा लागू 
ह�न स�ने ह��छ । अिंशयारको म�जरुीिबना 
खडा ग�रएको िलखतमा िववाद परे �यसको 
औिच�यिभ� �वेश गरी हनेु�  नै �यायस�मत 
मा� नपुन� । 

९०३ 

92.  

९१९० 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

सरोज ब�नेतसमते 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कानूनले �यव�था गरकेो ��येक कुरा 
बा�या�मक ह��छ । �यसमा पिन �याद सूचना 
र �याद तामेल गनु�पन� �ाकृितक 
�यायस�ब�धी काय�िविधको �यव�था �व�छ 
�यायको आधार�त�भ भएकोले यसमा ह�ने 
सामा�य तलमािथ वा िवचलन मनािसब 
ह�दँैन । यस म�ुामा िवप�ीह�लाई 
िनवेदकह�को काया�लय वा घरको ठेगाना 
थाहा रहकेो अव�थामा सो ठेगानामा सूचना 
जारी नगरी िवप�ीले नेपाल राि��य दैिनक 
गोरखाप�मा �प�ीकरण पेस गन�का लािग 
�कािशत गरकेो सूचनाबाट �ाकृितक �याय 
िस�ा�तको प�रपालन भएको मा� न   
निम�ने । 

९०९ 
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93.  

९१९१ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

िच�बहादरु दनवुार 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मतृकले खकुुरी समाउनभु�दा पिह�यै 
�ितवादीले सो खकुुरी खोसी सकेपिछ पिन 
मतृकबाट �ितवादीको �यानमा त�काल 
खतरा रहेको कुरा मा� न सिकँदैन । �यस 
अव�थामा यी �ितवादीले हारगहुार गररे वा 
भा�ने उ�कने काम गरेर वा �हरीसगँ सरु�ा 
िलएर आफूलाई बचाउनुपन� पिहलो काम 
कुरा गनु�पन� तर सो ह��जेल �यान जाने 
�बल स�भावना देिखएमा आ�मर�ाको 
लािग नभै नह�ने अ�य�त कम बल �योग 
गनु�पन�मा बडो �ूरतापूव�क मतृकलाई बो�न 
चटपटाउन निदई खकुुरीको अनिगि�त �हार 
गरी मारेको वारदात आ�मर�ािभ� पन� 
नदेिखने । 

९१९ 

94.  

९१९२ 
 

सयं�ु 
 

अब�डा ज�गा 
ब�डा गरी पाऊँ 

हमेलाल खोसीसमेत 
िव�� 

मेनका खोसी 

 एकै पटक दाबी िलई सबै कुरामा िनण�य िलन 
स�ने ि�थित रहदँारहदँै सो नगरी 
पटकपटक एउटै िवषयमा नािलस गदा� र 
अदालतले समय �म लगाउदँा 
�याय�ाही�ित अ�याय ह�न जाने ह�दँा य�तो 
कामकारवाही मलुकु� ऐन, अ.बं.७३ र ८५ 
नं. को सव�था �ितकूल ह�ने ।  

९३५ 

95.  

९१९३ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

सैनी उरामन 
िव�� 

भूिमसधुार 
काया�लय, 
मोरङसमेत 

 िनवेदकलाई ब�ुदै नबझुी यावत ् कारवाही 
गपुचपु�पमा भएको, सोको जानकारी 
िनवेदक मोहीले उ�लेख गरेको िमितभ�दा 
पिहले भएको नदेिखएको, कारवाहीको 
उठान �यादै कपटपूण� भई यसबाट 
miscarriage of justice भएकाले 
�याियक �व�छता र िविधको शासनको 
स�मान र �वे�छाचा�रता तथा �याियक 
अराजकताको समाि�को लािग पिन 
िववािदत िनण�य कामय रहन नस�ने ह�दँा 
�याद बदरमा आउनपुन�, िवल�ब ला�ने 
ज�ता िवप�ीह�को तक� को कुनै औिच�य   
नह�ने । 

९४४ 
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96.  

९१९४ 
 

सयं�ु 
 

करकारप 

रामजी�साद 
कुशवाहा 
िव�� 

िवजय�साद यादव 

 िववािदत तमसकुमा उ�लेख भएको 
िलखतको िमित हदेा� २०६० साल फागनु 
१६ गते रोज १ भनी उ�लेख भएकोमा 
वा�तवमा उ� िमित २०६०।११।१६  
िलखतमा उ�लेख भएमतुािबक रोज १ 
आइतबार नभई रोज ७ शिनबार परेको भ� ने 
कुरा २०६० सालको पा�ोबाट देिखएकोले 
तमसकु खडा भएको िमितमा नै सशंयको 
अव�था देिखन आएको प�र��ेयमा उ� 
िलखत करकापबाट तयार भएको भ� ने 
देिखने । 

९५६ 

97.  

९१९५ 
 

सयं�ु 
 

लेनदेन 

कपीलदेव चौधरी 
कलवार 
िव�� 

महमद सगीर 

 �ितवादीले वादी दाबीबमोिजमको िलखत 
अनसुारको रकम बझुाइसकेको भ� ने कुराको 
िववादरिहत तवरले पिु� गन� भरपाई मौकामा 
पेस गन� नसक� पनुरावेदन अदालतमा पेस 
गरेकोमा मा� �ािविधक कारण देखाई 
�य�तो भरपाई िलखतलाई �माणमा �हण 
नगरी िनण�यमा प�ुदा �यसले �यायको मम� नै 
मन� जाने ह�दँा प�ले त�काल �ा� गन� 
नसकेको भरपाईलाई पिछ पनुरावेदन 
अदालतमा पनुरावेदन गदा� पेस गरकेो 
आधारमा मा� �माणमा िलन निम�ने भ� नु 
कानूनी �ि�बाट समेत �यायसङ् गत नह�ने । 

९६४ 

98.  

९१९६ 
 

सयं�ु 
 

ठे�का रकम 
िमनाहा गरी 

पाऊँ 

जले�र 
नगरपािलकाको 

काया�लय 
िव�� 

रामिसिकल साह 

 करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम करार गन� सबै 
प�ले करारबमोिजमको दािय�व पूरा गनु�पन� 
ह��छ । करारबमोिजमको दािय�व दवुै प�ले 
पालना गनु�पन�मा आफूले पालना गनु�पन� 
दािय�व पूरा नगन� प�ले अक� प�लाई 
करारीय दािय�व पूरा गनु�पछ�  भनी बा�य गन�  
निम�ने । 

९७० 
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काि�क 

99.  

९१९७ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

मकेुशराज का�ले 
िव��  

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

 नेपाल िव�तु ् �ािधकरणको काय�कारी 
िनद�शक पदका म�ुय उ�मेदवार रामे�र 
यादवलाई नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो 
िमित २०५९।८।१९ को िनण�यानसुार 
िनयुि� गरी नेपाल सरकार, ऊजा� म��ालय 
र रामे�र यादवबीच २०७०।१।१२ मा 
काय�स�पादन स�झौता भएकोमा रामे�र 
यादवउपर ��ाचारको कसरुमा िवशेष 
अदालतमा िमित २०७०।५।९ मा म�ुा 
दायर भई सोही िमितबाट  िनज �वतः 
िनल�बनमा परेकोले उि�लिखत 
काय�स�पादन स�झौताबमोिजम �ैमािसक 
तथा पिछ�लो ६ मिहनाको काय�स�पादन 
मू�याङ्कन ह�न नसक� �र� ह�न आएको 
नेपाल िव�तु ् �ािधकरणको काय�कारी 
िनद�शक पदमा वैकि�पक उ�मेदवारको 
�पमा िसफा�रस भएका िनवेदक मकेुशराज 
का�लेलाई त�काल िनयिु� िदई कामकाज 
गन� लगाउनु भनी िवप�ीह�को नाउमँा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 

९७५ 

100. 

९१९८ 
 

सयं�ु 
 

परमादेश 

�यामस�ुदर सिुतहार 
िव�� 

नेपाल सरकार, 
िश�ा म��ालय, 
केशरमहलसमेत 

 तािलममा रािखएको िवषय एवम ्  पूणा�ङ्क 
जे ज�तो रािखएको भए तापिन तािलमको 
उ��ेय भनेको काय�रत स�ंथामा आब� 
जनशि�को �मता अिभविृ� गनु�को साथै 
िनजह�को काम, कारवाहीलाई नया ँ
िस�ा�त, �णाली एवम ्  िसपको िवकास ह�ने 
गरी िदइने �यावहा�रक �ान हो । यसले कुनै 
पिन स�ंथामा काय�रत जनशि�लाई 
पनुता�जगी �दान गद�छ । तर उ�च 
मा�यिमक िश�ा प�रषद् बाट स�चािलत 
दशजोड दईु (१०+२) एवम ् ि�भवुन 
िव�िव�ालयबाट स�चािलत �माणप� 

९९१ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

36 

तहको अ�ययन ग�रने �ाि�क कोष�बाट 
िव�ाथ�ह�लाई म�ुय गरेर सै�ाि�तक �ान 
�दान गन� ग�र�छ । �यसैले सेवाकालीन 
तािलमलाई �ाि�क कोष� सरह 
समान�तरमा राखी समक�ता िनधा�रण गन�  
निम�ने । 

101. 

९१९९ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

भपुाल िल�बू 

 मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम 
सजायको राय �य� गदा� िविभ�न 
कारणह�म�ये के क�ता कारणह�को 
िव�मानता छ भ�ने कुराह� खलुाई 
�यायकता�ले सजाय घटाउने राय �य� 
गरेको ह�नुपद�छ । िमिसलबाट दिेखएको 
त�यलाई एकातफ�  प�छाएर �यायकता�लाई 
िच�मा लागेको भ�ने मा� आधारमा सजाय 
कम गन� िम�दैन । साथै �यायकता�लाई  
िच�मा ला�ने भ�ने कुरा िनरपे��पमा 
मनोगत ह�न               स�ैन । �यायकता�ले 
कानूनबमोिजम  िनधा�रण भएको सजायलाई 
कम गदा� सजाय कम ह�नुपन� आधार र 
कारणह�को िव�ेषण गरी  िन�कष�मा पगुेको 
ह�नपुन� । 

९९९ 

102. 

९२०० 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

खमुराज प�ुजाली 
िव�� 

का�म�डप 
डेभलपमे�ट बैङ्क, 
के��ीय काया�लय, 

पाको �यरुोड 

 गाडीलाई िधतो राखी कजा� िलएका ऋणीले 
बैङ्कलाई बझुाउनुपन� पूरै िक�ता रकम 
नबझुाएपिछ बैङ्कले िललामी �ि�या 
अपनाई सो सवारी साधन बैङ्कले नै सकार 
गरेको देिख�छ । यसरी िधतो रािखएको सो 
सवारी साधन ऋणीको �वािम�वमा रहकेो 
नभई बैङ्ककै �वािम�वमा रहकेो 
प�रि�थितमा उ� सवारी साधनको 
मा�यमबाट राज�व अनुस�धान िवभागले 
राज�व असलुी गन� स�ने अव�थासमेतको 
िव�मानता नदेिखने । 

१०१४ 
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103. 

९२०१ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

रोशन �े� 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

बबरमहलसमेत 

 िज�ला अदालतसम� कागज गदा� लागेको 
ज�रवाना त�काल बझुाउन नस�न े पिछ 
दािखल गन� भनी कागज गरी लागेको 
अिभयोगलाई �वीकार गरी 
फैसलाबमोिजमको ज�रवानासमेत �वीकार 
ग�रसकेको अव�थामा सो त�यिवपरीत ह�ने 
गरी दायर गरेको ब�दी ��य�ीकरणको 
िनवेदनले ख�डन गन� नसकेको ह�दँा 
िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी 
��य�ीकरणको आदेश जारी गरी िनजलाई 
थनुाम�ु गनु�पन� अव�था   नदेिखने । 

१०१९ 

104. 

९२०२ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
अिधकारप�ृछा 

र�ने�र�साद िसहं 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 �ितवादीलाई भएको सव��वसिहत 
ज�मकैदको सजाय सव��व र ज�मकैद दईु 
अलग अलग सजायको सयंु� �प हो । 
सव��वहरणतफ� को सजायमा आिथ�क 
िवषयव�तकुो �ाधा�यता रहने र 
�ितवादीको सा�पि�क अिधकारमा रा�यले 
कानूनतः �ितब�ध गरी िनजको स�पि� 
रा�यकोषमा दािखल गराइने काय� ग�र�छ 
भने ज�मकैदमा �यि�गत �वत��तालाई 
कानूनबमोिजम वि�चत ग�र�छ । ��ततु 
म�ुामा िनवेदकलाई कैद िम�हा ग�रएकोमा 
�ितवादीको वैयि�क �वत��ता वि�चत 
ग�रएको ज�मकैदको सजायबाट मा� छुट 
िदएको  मा�नुपछ�  । जसबाट आिथ�क 
द�डको �व�पमा रहकेो सव��वको 
सजायबाट पिन �वतः िम�हा पाउने भ�ने 
अथ� गन� निम�ने ।  

१०२८ 

105. 

९२०३ 
 

सयं�ु 
 

मोही कायम 

मह�े�नाथ 
उपा�याय 
िव�� 

माइला नकम� 

 िववािदत ज�गामा िद�यकुमारीको भौितक 
उपि�थित किहकँतै किह�यै �थािपत 
गराउन सकेको देिखदैँन । पनुरावेदक प�ले 
उ� दाबीको ज�गामा आ�नो मोही हक 
रहकेो कुरा �थािपत नगरी अका�ले मोही 
नामसारीलगायतका दता� �ि�यामा �� 
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नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

38 

उठाउँदा िनजह�को हक प�ुन स�ने होइन । 
िववािदत ज�गाको यी पनुरावेदकका फुपूले 
बाली बझुाएको भ�ने पनुरावेदकको िजिकर 
रहे पिन सो कुरा कतैबाट पिु� भएको 
नदेिखने । 

106. 

९२०४ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

शािलकराम 
जमक�ेल 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 बा�यकारी �भाव वा आकष�ण वा आ�त�रक 
�वाथ� सयंोजनको कारणले कानूनबमोिजम 
म�ुा चलाई िवचाराधीन रहकैे अव�थामा   
�यसको �वाभािवक �याियक प�रणाममा 
प�ुन निदई ह�त�ेपकारी स�चका साथ 
�वयम ् िज�मेवार काय�कारी िनकायले 
अदालतले म�ुा िफता� स�ब�धमा 
अपनाउनुपन� गरी िवकास गरेको सामा�य 
िस�ा�त एवम ् माग�  दश�नको िवपरीत 
अपवादा�मक शैली अपनाउछँ भने 
सरकारले म�ुा चलाएका अ�य 
�ितवादीह�ले सरकारी अिभयोजनको 
वा�छनीयता र �वीकाय�ता  जोिखममा पन�  
जाने । 

१०४९ 

107. 

९२०५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

अिनतादेवी शाही 
िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
पाटन 

 एउटै अदालतमा परेका दईु म�ुाह�म�ये 
�याद तामेल ह�दँा एउटामा �ितवादी र 
�ितवादीको घर फेला पन� र अक�मा फेला 
नपन� ह�न स�ैन । बेरीतपूव�क तामेल भएको 
बेप�े �याद बदर गरी पनुः इतलायनामा 
�याद िदने गरकेो आदेश कानून र �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त अन�ुप भएको नै देिखने । 

१०७४ 

108. 

९२०६ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

इ�दभुूषण झा 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 स�वा गन� सहमित माग भएका 
कम�चारीलाई हालको प�रि�थितमा सो 
काया�लयमा राखी रा�न उपय�ु नभएको 
भनी उ�लेख भई गएको र सामा�य �शासन 
म��ालयले पिन च.नं. २२२ िमित 
२०६६।१२।२० को स�वा सहमितप�मा 
िनजलाई स�वा गन� िन.से.ऐन, २०४९ को 
दफा १८(४) तथा िन.से.िन., २०५० को 
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िनयम ३६(१) बमोिजम सहमित िदइएको 
�यहोरा िमित २०६६।१२।१० को 
िनण�यानसुार भनी उ�लेख भएबाट अविध 
नपगुी स�वा गनु�का कारण र सहमितसमेत 
िलएको देिखएबाट कानूनिवपरीतको स�वा 
भ�न मा�न िम�ने नदिखने ।  

109. 

९२०७ 
 

सयं�ु 
 

सवारी �यान 
(अङ्गभङ्ग) 

नेपाल सरकार 
िव�� 

काल ुचौधरी 

 �ितवादीले सवारी तथा यातायात �यव�था 
ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखदँा सोही दफा १६१(२) 
बमोिजम सजाय गनु�पन�मा सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा 
१६१(३) अ�तग�तको कसरु कायम गरी २९ 
िदन कैद र �.२,०००।- ज�रवाना गरी स�ु 
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला 
सो हदस�म निमलेकोले केही उ�टी भई 
�ितवादीलाई सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) 
बमोिजमको कसरुमा सोही दफा १६१(२) 
बमोिजम २ वष� कैद ह�ने । 

१०९० 

110. 

९२०८ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

च�िसहं ठगु�ना 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मादक पदाथ� सेवन गरी उ�िेजत अव�थामा 
वारदात �थलमा उपि�थत रहकेा 
�ितवादीले आफूले लगाएका कपडा खोली 
घटना�थलमा य�त� फालेको अव�थामा 
बरामद भएका र ज�तीमा आएका 
मािनसह�ले आफूलाई कुटिपट गरकेा भ�ने 
िनजको भनाइ रहकेो देिखदँा �ितवादीको 
शरीरमा देिखएका चोटह� हानेको चोट हो 
भनी यिकन गन�  नसिकने र सोही कारण 
आ�मर�ाका लािग आफूले हितयार 
चलाएको भ�ने �ितवादीको भनाइ बचाउको 
आधार ब�न नस�ने । 

११०८ 
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111. 

९२०९ 

 

सयं�ु 

 

जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार 

िव�� 

रामबहादरु काक� 

 कुनै कसरुका स�ब�धमा पिछ जारी भएको 

ऐनले चाहे �यो Condified नया ँकानून होस् 

वा Consolidated कानून होस ् वा 

सशंोिधत दफा होस,् सजाय घटाएको वा 

अिभय�ुलाई सिुवधा िदएको छ भने 

कानूनमा �प��पमा अ�यथा �यव�था 

गरेकोमा बाहके अ�य अव�थामा िस�ा�ततः 

�य�तो पिछ�लो कानून वा दफाको �योग 

गन� िम�ने नै ह��छ । �यसरी िनिम�त वा 

प�रमािज�त कानून ex-post facto law 

िभ� नपन� भएको ह�दँा र पनुरावेदन 

अदालतबाट फैसला ह�दँाका बखत िमित 

२०६३।७।१७ को सशंोधनले मलुकु� ऐन, 

जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को 

देहाय ३ बमोिजम १४ वष� वा सोभ�दा बढी 

१६ वष�भ�दा कम उमरेक� बािलका भए ६ 

वष�देिख १० वष�स�म सजाय ह�न स�ने 

कानूनी �यव�था िनधा�रण गरकेो देिखएकाले 

�ितवादीलाई ६ वष� कैद सजाय गन� गरकेो 

पनुरावेदन अदालतको फैसला प�रवत�न 

गनु�पन� अव�थाको नदेिखने ।  

१११६ 

112. 

९२१० 

 

सयं�ु 

 

बेलगती मोही 

लगत क�ा 

सखुल दास वैरागी 

िव�� 

यदै खा ँथा� 

 �ितवादीले मोही �माणप� �ा� नगरकेो भए 

पिन लामो समयदेिख वादीको घरबारी भ�दा 

बाहकेको ज�गा जोतभोग गद� आएको एवम ् 

ज�गाधनीले बाली बझुी भरपाई िददँ ैआएबाट 

यी �ितवादी मोही होइनन ् भनी िन�काशन 

गन� हो भने भूिमस�ब�धी कानूनी �यव�था 

वैयि�क हक एवम ्  कानूनी रा�यको 

अवधारणाको �ितकूल ह�न जाने । 

११२२ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

41 

113. 

९२११ 

 

सयं�ु 

 

ग�डाको खाग 

ओसारपसार 

�काश बढुासमते 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादीह�ले ग�डाको खाग स�कली 

खागको �पमा अवैध कारोबारको काय�  

गरेको प�र�े�यमा पिछ आएर एउटा 

िनवेदनको भरमा जाचँ गराउने माग गरकेो 

देिखदँा �यसमा िवव�धनको िस�ा�तसमेत 

आकिष�त ह�न स�ने अव�था ह�दँा, सो जाचँ 

परी�णलाई िववादरिहत �पमा �वीकार गन�  

सिकने अव�था नदेिखने । 

११२८ 

114. 

९२१२ 

 

सयं�ु 

 

कत��य �यान 

�ेमबहादरु ग�ुङ 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 मतृक अबोध बालकसगँ पनुरावेदक 

�ितवादीलाई िबना कारण �रस उठेको र 

िवभ�स िकसमले ह�या गरकेो ��ततु 

वारदातमा �यानस�ब�धीको महलको १४ 

नं. आकिष�त ह�ने अव�था नरहने । 

११४४ 

115. 

९२१३ 

 

सयं�ु 

 

लाग ुऔषध 

सेतो हेरोइन 

मोहमद फैज 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 औषधस�ब�धी अपराध िनरपे� 

दािय�वअ�तग�त पन� अपराध भएको ह�नाले 

जसबाट लाग ु औषध बरामद भएको छ, 

िनजले सो लाग ुऔषध कानूनबमोिजम �ा� 

गन� वा रा�न पाउने हो भनी त�यय�ु�पमा 

�मािणत गन� नसकेमा सोबाट िसिज�त 

दािय�वबाट उ�मिु� पाउन स�ने अव�था 

नह�ने । 

११५४ 

116. 

९२१४ 

 

सयं�ु 

 

उ��ेषण 

राम िवलास महतो 

कोईरी 

िव�� 

कृिष िवकास 

म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 

 कम�चारीको स�वा गन� अिधकार�ा� 

अिधकारीले स�वा गदा� िनजामती ऐन, 

२०४९ तथा िनजामती सेवा िनयमावली, 

२०५० �ारा भौगोिलक ��ेमा ब�नपुन� भनी 

तोिकएको समयाविध, कम�चारीको उमेर 

तथा कम�चारीको बाकँ� नोकरी अविध ज�ता 

कुराह�लाई �यान िदनपुन�मा सोतफ�  कृिष 

िवभागले �यान िदएको नदेिखने । 

११६० 
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117. 

९२१५ 

 

सयं�ु 

 

परमादेश 

ने�बहादरु के.सी. 

िव�� 

भौितक योजना 

िनमा�ण तथा 

यातायात �यव�था 

म��ालयसमेत 

 आिधका�रक िनकायले कानून बमोिजमको 

�ि�या पूरा गररे पैठारी गरकेो 

मोटरसाइकललाई स�ु दता� भएको 

अिभलेख फेला नपरकेो भ�ने आधारमा मा� 

कुनै पिन नाग�रकले कानूनबमोिजमको 

�ि�या पूरा गरी ख�रद गरेको आ�नो 

स�पि�को दता� नामसारी गरी �वािम�व �ा� 

गन�बाट रोक लगाउन िम�ने भनी अथ� गन�  

निम�ने ।  

११६६ 

118. 

९२१६ 

 

सयं�ु 

 

परमादेश 

देवी�साद अिधकारी 

िव�� 

िज�ला �हरी 

काया�लय, 

झापासमेत 

 ��ततु म�ुामा जो जसउपर िकटान गरी यी 

पनुरावेदकले जाहेरी दरखा�त िदन �याएका 

ह�न िनजह�बाट नै रमा अिधकारीको ह�या 

भएको हो वा अ� कसैबाट भएको हो वा 

अ� कुनै कारणबाट म�ृय ु ह�न गएको हो 

भ�ने कुरा अनुस�धान तहिककात गरेपिछ 

सङ्किलत सबदु �माणबाट पिु� ह�ने िवषय 

भएकोले स�ुमै जाहेरी दरखा�त दता� नै 

नगरी अनुस�धान िबना�माण नपगेुको भ�ने 

अनमुािनत  तक�  गरी जाहेरी दरखा�त दता� 

गन� इ�कार गनु�  कानूनसङ्गत नह�ने । 

११७२ 

119. 

९२१७ 

 

सयं�ु 

 

लाग ुऔषध 

नाइ�ाभटे 

ट्याबलेट 

मानबहादरु खड्का 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 फौजदारी अिभयोगमा वादी प�ले 

�ितवादीमािथ लगाएको कसरुलाई 

शङ्कारिहत तवरले �मािणत गन� भार वादी 

प�मा ह��छ । अपराध पिु� गन� �ममा 

शङ्काको ग�ुजायस रहन ुह�दँैन । शङ्काको 

ि�थित उ�प�न भएको अव�थामा �यसको 

फाइदा अिभय�ुमा जाने । 

११८१ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

43 

मङ्िसर 

120. 

९२१८ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

माधवकुमार 
ब�नेतसमेत  

िव��  
िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान, 

वीर अ�पतालसमेत 

 िवशेषीकृत च�र� भएको खास कुनै 
सं�थाको जनशि�को आपूित� गदा� के 
क�तो यो�यता िनधा�रण गन�, छनौट िविध 
कसरी तय गन�, परी�ा �णाली कसरी तय 
गन� भ�ने कुरा स�बि�धत िनकायले 
िनि�त गन� िवषय हो । �ित�ानको 
आव�यकता र औिच�यताको आधारमा 
कम�चारीको उपय�ुतासमेतलाई िवचार 
गरी आव�यक सङ् �यामा कम�चारी 
आपूित� गन� �ित�ानलाई अिधकार 
��यायोजन गरकेो र �ित�ानले आ�नो 
सं�थामा �र� रहेको दरब�दीमा 
आव�यकता र उपयु�ताको आधारमा 
�वत��ढङ्गबाट पारदश��पले कम�चारी 
िनयुि� गन� मात ृ ऐनले िदएको 
अिधकारको सीमामा रही कम�चारीको 
िनयुि�को उपय�ुता िनधा�रण गन� 
अिधकार रहे भएको देिखन े।  

११८९ 

121. 

९२१९ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी ��य�ीकरण 

शोभा �े� 
िव�� 

माया तामाङसमेत 

 बालकको खसुी र िनजले �य� गरकेा 
आधारमा प�रवारका सद�यलाई रोजेका 
�यि�लाई नै संर�क�व �दान गनु�  उिचत 
ह�ने ह�दँा िनवेिदकाले �यि�गत 
आ�मतुि�का लािग बालकको संर�ण 
आफूले �ा� गनु�पन� भ�ने िनवेदन 
िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

१२१३ 

122. 

९२२० 
 

सयं�ु 
 

जबरज�ती करणी 

बीरबहादरु मगर 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जबरज�ती करणीमा वीय� �खलन ह�न ु
�वभािवक ह��छ तर वीय� �खलन ह�नैपछ�  
भ�ने अिनवाय�ता भने ह�दैँन । मलुुक� ऐन, 
जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
�प�ीकरणको (ग) मा “योिनमा िलङ्ग 
केही मा� �वेश भएको रहेछ भने पिन यस 
न�बरको �योजनको लािग करणी गरकेो 
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मािननेछ” भ�ने �प� कानूनी �ावधान 
रहेको देिख�छ । तसथ�, जबरज�ती 
करणीको िववादमा वीय� �खलन पिन 
एउटा �माण हो तर वीय� �खलन नह�दँैमा 
जबरज�ती करणी नह�ने भनी यसलाई 
अिनवाय� त�वको �पमा कानूनले राखेको 
नभई योिनमा िलङ्ग केही भागमा� �वेश 
गरे पिन जबरज�ती करणीको वारदात ह�न 
पया�� ह�ने । 

123. 

९२२१ 
 

सयं�ु 
 

अशं चलन 

मानबहादरु �े� 
िव��  

भगवती �े� 

 �ितवादी र िनजका िपता चेतबहादुर 
�े�बीच २०६३।४।१४ मा मानो 
जोिडएको िलखत पा�रत भए पिन सोही 
िमितमा ��तुत अंश चलन म�ुा दायर 
भएको देिखएको र अंश चलन म�ुा दायर 
ह�नअुगावै �ितवादी मानबहादुर र िनजका 
िपता चेतबहादुर �े�को बीचमा मानो 
जोिडएको िलखत पा�रत भई 
एकासगोलमा बसेको भ�ने देिखन आएन । 
सो मानो छु��एको िमित २०६३।४।१४ 
भ�दा अिघ�लो िदनस�मको स�पि�को 
तायदाती फाटँवारी दुवै प�बाट मा�ने 
मोरङ िज�ला अदालतको िमित 
२०६३।१२।१९ को आदेशबाट कायम 
ह�नआएको मानो छु��एको िमित 
२०६३।४।१४ मा नै वादीका पित र 
ससरुाबीच पा�रत भएको    मानो 
जोिडएको िलखतबाट वादीका ससरुा बाजे 
चेतबहादुर �े�लाई वादीका सगोलका 
अंिशयार मा�न निमलेबाट चेतबहादुर 
�े�लाई समेत सगोलको अंिशयार कायम 
गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन िजिकर मनािसब 
देिखन नआउने । 

१२३० 
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124. 

९२२२ 
 

सयं�ु 
 

लेनदेन 

मोहनदेव जोशी 
िव�� 

पदमबहादरु साउद 

 आिथ�क दािय�व िसज�ना ह�दँाका बखत 
िनजले उ� िलखतमा आ�नो उमेर २० 
वष� उ�लेख गरी िलखतलाई �वीकार 
गरकेो अव�थामा ऋण ितनुपन� 
दािय�वबाट उ�कनका लािग पिछ आएर 
नाबालकको िजिकर िलन ु मनािसब 
नदेिखने । 

१२३८ 

125. 

९२२३ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

अजेयराज समुाग� 
पराजलुी  
िव�� 

महा�यायािधव�ाको 
काया�लय, रामशाहपथ, 

काठमाड�समेत 

 एउटै िवषयव�तकुो स�ब�धमा देवानी म�ुा 
िदई िवचाराधीन अव�थामा रहेकोमा पिछ 
फे�र सोही िवषयमा सरकारवादी ठगी म�ुा 
पिन चलाउन पाउनपुछ�  भ�ने िनवेदकको 
माग दाबीलाई उिचत र तक� सङ्गत भ�न 
िम�दैन । सबै िवषयको समाधान 
फौजदारी म�ुा मा�ै नह�ने र जहा ँ देवानी 
मु�ाबाट उपचार पया�� छ, �यहा ँ
फौजदारी मु�ा ला�ने अव�था नै ह�दँैन । 
देवानी िवषयमा परकेा म�ुाह�बाटै �रट 
िनवेदकले माग गरकेो िवषयमा उपचार 
�ा� ह�ने अव�थाको  िव�मानता छँदाछँदै 
देवानी िवषय रहेको करारीय दािय�वको 
िवषयमा फौजदारी मु�ा चलाउने भ�ने 
कुरा कानून, �याय र िववेकस�म� समेत 
नदेिखने । 

१२४५ 

126. 

९२२४ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

आन�द �वालासमेत 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

काठमाड�समेत 

 कानूनी �यव�थाअनसुार पिहलो पटक 
साधारण चोरी गन�उपर चोरीको १२ नं. 
बमोिजमको अिभयोग दाबी भएको म�ुामा 
अ.बं. ११८(३) को कानूनी �यव�था 
आकिष�त ह�ने अव�था  देिखँदैन । य�तो 
अव�थामा रहेको अिभयु�को स�ब�धमा 
मु�ाको पुप�� गन� स�ब�धमा अ.बं. ११८ 
को देहाय ५ नं. समेतलाई िवचार गरी 
कानूनबमोिजम गनु�पन� । 

१२५२ 
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127. 

९२२५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

दीपक पोखरले 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनवेदकले अ�ययन िबदा माग गरकेो 
देिखएको र िनजामती सेवा िनयमावली, 
२०५० को िनयम ६४ (१क) को ख�ड 
(ख) अनसुार ६० िदनिभ� सो िबदा 
�वीकृत वा अ�वीकृतको िनण�य भएको 
जानकारी निदएमा ऐ.६४(१ख) बमोिजम 
�वतः नै िबदा �वीकृत भएको मािनने 
कानूनी �यव�थाले िनवेदकको मागलाई 
�कारा�तरमा सहयोग पु� याएको अव�था 
देिखन े। 

१२५८ 

128. 

९२२६ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी ��य�ीकरण 

अिल सैद अैफान 
िव�� 

नीमा के.सी. समेत 

 बालमनोवृि�लाई असर प�ुने गरी बाबु 
भएकै नाताले िनजको िज�मा लगाउदँा 
िनज नाबािलकाको किललो बाल 
मि�त�कमा सदैव भय, �ास रिहरहन 
स�न े ए�लो अव�थामा रहेका यी 
िनवेदकको मागबमोिजम नाबािलकालाई 
िवप�ी नीमा के.सी.को िज�माबाट अलग 
गरी िनवेदकलाई बुझाउन स�ने अव�था 
नदेिखने । 

१२६८ 

129. 

९२२७ 
 

सयं�ु 
 

जबरज�ती 
करणी उ�ोग 

च�दन कामती 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जबरज�ती करणीको उ�ोगमा जबरज�ती 
करणीको महलमा �यव�था भए अनसुार 
सो� वष� नाघेक� केटी वा �वा�नी 
मािनसलाई जोरजलुुम गरी वा डर धाक 
देखाई वा अनिुचत �भावमा पारी 
करणीको �यास भएको ह��छ । यसमा 
सङ्घष�का िच� वा ल�ण देिखन पिन 
स�दछ, नदेिखन पिन स�दछ । तर 
यसको िवपरीत आसय करणीमा 
सङ् घष�का िच�ह� वा ल�णह�  
देिखदँैन । यसमा �ी जाितको कुनै पिन 
अङ्गमा करणीको आसयले �पश� मा� 
नभई समातेकोस�म ह�नपुन� देिख�छ । 
आसय करणीमा करणी गन� मनसाय ह��छ 
तर जबरज�ती करणीको उ�ोगमा 
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जबरज�ती करणी गन� मनसाय ह��छ । 
तसथ� यी दवैुमा करणीको आसय त ह��छ 
तर जबरज�ती गरेको ल�ण जबरज�ती 
करणीको उ�ोगमा मा� ह�न स�न े। 

130. 

९२२८ 
 

सयं�ु 
 

ठगी 

मरुारी िघिमरे 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 ठगीको कसुर गरकेो भनी �माण �व�प 
जाहेरवालाले पेस गरेको तमसुक कागजले 
�ितवादीउपरको आरोप ख�डन गन� 
अव�था िसज�ना भएमा �यायको रोहमा 
अदालतले �माण सङ् कलन र 
मू�याङ्कन गन� काय�मा प�ले सहयोग 
नगन� मा� नभई अदालत�ितको 
जनआ�थामा समेत िगरावट आउने 
कुरालाई िबस�न ह�दैँन । यसरी उ�मुि� 
िददँा पीिडतलाई �याय परेको अनभूुित 
नह�ने । 

१२८४ 

131. 

९२२९ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

सूय�  का�त राउत 
िव�� 

िज�ला �हरी 
काया�लय, 
मोरङसमेत 

 अिधकार�ा� िनकायले प�ाउ गरी रा�य 
िव��को अपराध म�ुामा अनसु�धानको 
लािग स�म िनकायबाट पटकपटक �याद 
थप भई अनसु�धानको िसलिसलामा 
थनुामा रहेको ह�दँा िनवेदकको माग 
अनसुार गैरकानूनी भ�न िम�ने नदेिखने । 

१२९२ 

132. 

९२३० 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

भरत िव.क. 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 छुराले मृतकलाई कुनै संवेदनशील अङ्ग 
ज�तो टाउको, घाटँी, छाती, पेट कोखामा 
लागेको नभई हातमा लागेको अव�था छ । 
अ�यिधक रगत ब�नकुो कारणबाट म�ृय ु
भएको   देिख�छ । यसो हेदा� भिवत�य 
परकेो होिक भ�ने ज�तो देिखए पिन छुरा 
ज�तो धा�रलो हितयार चलाउदँा 
मािनसलाई लागी मन� स�छ ज�तो देिखने 
ह�दँा �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. यहा ँ
ला�न नस�ने । 
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133. 

९२३१ 
 

सयं�ु 
 

िनण�य बदर 

छठु�साद जयसवार 
िव�� 

कापड यादव 

 मोही हक अंशब�डा वा अपुताली पन� हक 
होइन । मोहीयानी हक जो मोही हो 
�यसैको मा� ह��छ । केवल परलोक 
भएपिछ मोहीका एकासगोलका 
�यि�ह�म�ये ज�गाधनीले प�याएको 
�यि�मा सन� हो । मोहीको आ�नो 
मोिहयानी हक कसैसगँ फैसला, िमलाप� 
वा िडसिमस गराई समा� गराएमा 
मोिहयानी हकमा अंशहक र अपतुाली हक 
नला�ने ह�नाले मोही परलोक भएपिछ 
उसका एकासगोलका प�रवारम�ये 
ज�गाधनीले प�याएको अव�थामा हक ह�न 
स�नेमा �यि�ले आ�नो ह�दैँ नभएको हक 
जाने भयो भनी नािलस गन� हक नरहने । 

१३१० 

134. 

९२३२ 
 

सयं�ु 
 

अशं दता� 

रामवरण साहसमेत 
िव�� 

मोहरी देवी 

 बकसप�बाट �ा� गरकेो स�पि� िनजी 
आज�नको �पमा �वीकार ग�रने भए 
तापिन एकासगोलको अंिशयारबाट अ�य� 
अ�को नाउँमा गई िनजबाट पनुः 
बकसप�को �पमा एकासगोलको 
अंिशयारको नाउँमा ह�ता�तरण भई 
आएको अव�थामा �य�तो बकसप�लाई 
िनजी आज�नको स�पि� मा�न निम�ने 
ह�दँा सगोलकै मा�नपुन� । 

१३१८ 

135. 

९२३३ 
 

सयं�ु 
 

�रसवत 

प�ुकरराज नेपाल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादी प�ुकरराज नेपालले सूय�मान 
�े�बाट धरौटी िलन आदेश पचा� खडा 
गरेको र सो आदेश पचा�बाट �. 
५०,०००।- धरौटी माग गरेकोले सोही 
धरौटी बापतको रकम अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको 
कम�चारीले बरामद गरेको र सो रकम 
धरौटीको रकम हो भनी �ितवादी 
पु�करराज नेपालले भनेको भनी बरामद 
गन� �हरी नायब उपरी�क गणेश च�दले 
िवशेष अदालतमा बकप� गरकेो देिखदँा 

१३२३ 
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�ितवादीबाट बरामद भएको �. 
५०,०००।- घसुको लािग िलएको नभै 
सूय�मान �े�बाट धरौटी माग गरेको र 
िनजको सहयोगी स�तोष �याङताङले सो 
रकम दाखेल गन� �याएको धरौटीको रकम 
�.५०,०००।- देिखएको ह�दँा 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ 
िदनुपन� । 

136. 

९२३४ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
परमादेश 

ल�मण लामा 
िव�� 

सश� �हरी बल 
�धान काया�लय, 

हलचोक, 
काठमाड�समेत 

 िनवेदकले उद�को पोसाकमा मादक पदाथ� 
सेवन गरेको र सचेत गराउदँा पिन 
आचरणस�ब�धी िनयम बार�बार 
उ�लङ्घन गरेको ि�थित नरहेको र ग�ती 
सधुान� �ितब�समेत रहेको ि�थितमा 
िसिभल पोसाकमा �यून मा�ाको मिदरा 
सेवनको सामा�य अव�थामा िनवेदकलाई 
सश� �हरी िनयमावली, २०६० को 
िनयम ८४(ख) १ बमोिजम भिव�यमा 
सरकारी नोकरीको िनिम� सामा�यतः 
अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाएको 
िनण�य िनवेदकको कसुरको मा�ा भ�दा 
चक� देिखन आएकोले िवप�ी सश�  
�हरी बल �धान काया�लयको �हरी नायब 
महािनरी�कको िमित २०६७।१।२९ र 
�यसलाई सदर गरकेो ऐ. काया�लयका 
�हरी महािनरी�कको िमित 
२०६७।५।२९ को िनण�यसमेत 
उ��ेषणको आदेश�ारा बदर भई सश� 
�हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४ 
को ख�ड (क) मा उि�लिखत अ�य 
उपय�ु सजाय गरी िनजलाई पूव�वत ्सेवा 
बहाल गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 

१३३८ 
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137. 

९२३५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 
िनषेधा�ा 
परमादेश 

िवनोदबहादरु कँुवर 
िव�� 

म�ज ुथापा 

 भ�सार ऐन, २०६४ को दफा १९(१) मा 
“दफा १८ बमोिजम ��ापनप� पेस भएपिछ 
स�बि�धत भ�सार अिधकृतले सो 
��ापनप�मा घोिषत माल व�तु 
कानूनबमोिजम पैठारी वा िनकासी गन�  पाइने 
माल व�तु हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा 
जाचँ गनु�पन� छ । �यसरी जाचँ गदा� भ�सार 
अिधकृतले आव�यकता अनुसार स�बि�धत 
माल व�तकुो भौितक जाचँ गन� वा गन�  
लगाउन स�नेछ” भ�ने �यव�थाबमोिजम 
��ततु स�दभ�मा भ�सार अिधकृतबाट उ� 
सपुारी िनकासी तथा पैठारी गन� �ितब�ध 
लगाएको व�तिुभ� पन� हो वा होइन सो 
स�ब�धमा जाचँ गरी िनण�यमा प�ुनपुन� । 

१३४६ 

138. 

९२३६ 
 

सयं�ु 
 

िनषेधा�ा 
परमादेश 

िहरामान ह�र िगरी 
िव�� 

िज�ला �शासन 
काया�लय, बाकेँसमेत 

 पटकपटक �याियक िनकायबाट �यि�को 
पिहचान कायम भई अदालतबाट मा�यता 
िदई िनण�य भएको िवषय   र   फैसला 
अि�तमताको िस�ा�त (Finality of 
Justice Theory) लाई �भािवत पानु�  
�याय र कानूनको िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जा�छ । म�ुा लगाउने बहानामा त�यय�ु 
�माणको अभावमा कसैको उजरुी परेकै 
आधारमा छानिबन गन� नाउँमा कुनै पिन 
�यि�लाई प�ाउ गन� थ�ुने काय�  गदा�  
�यि�गत �वत��ता हनन ह�न जाने अव�था 
ह��छ । ��ततु स�दभ�मा समेत यी 
िनवेदकलाई त�यय�ु �माणिबना नै 
नाग�रकताको िवषय उठाई प�ाउ गन�  
खो�न ु �यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न 
जाने । 

१३५२ 
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पुस 

139. 

९२३७ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 
परमादेशको 
आदेश जारी 

ग�रपाऊँ  

कमला �यौपानेसमेत 
िव��  

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 िविश� सै�ाि�तक मह�वको साथ �ा� 
ह�न े नैसिग�क �वत��ताको हकलाई 
�ितब�धा�मक वा�यांशले साव�जिनक 
िहतका लािग रा�यले ब�दजे लगाउन 
स�ने, िनयमन गन� स�ने र िनि�त पेसा 
वा रोजगारका स�ब�धमा उिचत 
ऐनमाफ� त सत� वा यो�यता तोक� यस 
�वत��ताउपर मनािसब ब�देजसमेत 
लगाउन स�ने गरी कानून बनाउन पाउने 
गरी अि�तयारी िदएको देिख�छ । यस 
प�र��ेयमा उ� �वत��ताको हक 
सापेि�त अिधकारको �पमा रहेको �� 
ह��छ । साथै के क�तो कानूनको तजु�मा 
गरी िनजामती �शासन स�चालन गन� 
भ�न े िवषयमा िवधाियकाले कानून 
बनाउन स�न े अि�तयारी पिन 
िवधाियकामा िनिहत रहने । 

१३५७ 

140. 

९२३८ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण/ 
परमादेश 

िव�नाथ गोयल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 दूरस�चार �ािधकरणका अ�य� पदको 
िनयुि� गन� ऐनको दफा ५(२) बमोिजम 
गिठत सिमितको गठन िविध, सो 
सिमितले छनौटको लािग अवल�बन 
गरकेो �ि�या, सिमितको िन�प�ता 
अ�तवा�ता�को �ि�यागत �ुिट वा अ�य 
कुन ैकानूनी �ुिटस�ब�धी िववाद उठाएको 
देिखदँैन । छनौट �ि�यामा कानूनी �ुिट 
(Error of Law) देखाउन नसकेको 
अव�थामा छनौटका सारा �ि�या 
कानूनी रहेको भनी �वीकार  गरपेिछ 
सोको प�रणामलाई अ�वीकार गन�  
निम�ने । 

१३७० 
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141. 

९२३९ 
 

सयं�ु 
 

लेनदेन 

िदनेशकुमार ितवारी 
िव�� 

गोिव�द�साद 
ितवारीसमेत 

 िलखतबमोिजमको रकम बझुी सही 
छापसमेत गरी िदइसकेपिछ िलखतका 
लेखक र सा�ीले आफूह�को सामु�नमेा 
लेनदेन भएको नदेखेको भनी गरकेो 
बयानलाई मा� आधार मानी वादीबाट 
�ितवादीले रकम नै निलएको भ�न 
निम�ने । 

१३९१ 

142. 

९२४० 
 

सयं�ु 
 

लेनदेन 

मदननारायण चौधरी  
िव�� 

च��नारायण चौधरी 

 �ितवादीले ऋण िलएकोमा इ�कार गरकेो, 
िलखत िलफामा तैयार भएको भनी 
िवशेष�ले �प� राय िदएकामा 
�ितवादीले कारकाप गरी िलफामा छाप 
लगाएको भनी िलखत स�ब�धमा समेत 
दायर गरकेो करकाप मु�ा कारवाहीयु� 
रहेकै अव�थामा लेनदेन मु�ाको वादीले 
�ितवादीलाई ऋण उपल�ध गराएको 
भ�न े  कुरा िव�ासयो�य ह�न स�ने 
अव�था नदेिखने ।  

१४०२ 

143. 

९२४१ 
 

सयं�ु 
 

ज�गा दता� 

मालपोत काया�लय, 
गोरखा 
िव�� 

गोपाल ग�ुङ 

 मालपोत काया�लय ज�तो अध��याियक 
िनकायबाट स�पि�का िवषयमा परकेो 
िनवेदनउपर फगत २०३८।१०।०४ को 
िनण�यानुसार �यि� िवशेषको नभई 
खच�री खरबारी कायम छ भनी उ�लेख 
देिखदँा एक प�ट िनण�य भइसकेको 
ज�गामा सोही तहबाट पनु: िनण�य गन� 
निम�ने �यहोरामा�को आधार िलई दता�  
गन� इ�कार गरकेो �यायोिचत मा�न  
निम�ने । 

१४१० 

144. 

९२४२ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव��  

रािधका ��े 

 �ताडीत मिहला�ारा भएको िहंसा र 
आवेश�े�रत ह�याबीच केही अ�तर रहेको 
पाइ�छ । आवेश�े�रत ह�यामा त�कालै 
उठेको �रसको कारण मौकामा �हार गरी 
ह�या गरकेो ह�दँा �यसमा मनसाय त�वको 
अभाव   रह�छ । BATTERED 
WOMEN SYNDROME (BWS) को 

१४१७ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

53 

दाबी िलइएको वारदात ह�या नै हो तर 
वारदातको कारक त�व भने मन� �यि� 
�वयम्  नै रहेको ह�न े। 

145. 

९२४३ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

रामई�र राय 
यादवसमेत 

 कुन ै पिन ह�याको आपरािधक काय� 
�मािणत ह�नको लािग सो काय� दुिषत 
मनसाय (Mens Rea) राखी पूव�योजना 
बनाई काय� (Actus Reus) ग�रएको 
ह�नपुद�छ । सो काय�को प�रणामको 
पूव�जानकारी (Foresightness of 
consequence)  र प�रणाम घटाउने 
इ�छा (Desire of consequence) 
समेत भएको ह�नुपद�छ । कत��य �यान 
मु�ामा �ितवादीह��ारा ग�रएको काय�मा 
ती चार त�वह� रहेका िथए भ�न े कुरा 
वादी प�ले नै ती कुरा �थािपत भएको 
�मािणत गनु�पन� । 

१४३५ 

146. 

९२४४ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण/ 
परमादेश 

एपोलोकुमार 
भगतसमेत 

िव�� 
�वा��य तथा 
जनसङ्�या 
म��ालय, 

रामशाहपथसमेत 

 नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को 
दफा ९(७छ) बमोिजम मािथ�लो तहमा 
�तर वृि� भएको अव�थामा �तर 
विृ�मा� ह�न े तर कामकाज सोही तहमा 
पूव�वत् गनु�पन� कानूनी �यव�थाअनकूुल नै 
�वा��य सेवा िवभागले �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयको च.नं. १९६३ 
िमित २०६७।६।१८ को प�बाट िनद�श 
भएबमोिजम िज�ला �वा��य  काया�लय, 
सुनसरीले िमित २०६९।१२।६ गतेमा 
िनवेदकह�को पद�थापन बदर गरी 
पूव�को पद तथा काया�लयमा 
सािबकबमोिजम  कामकाज गनु� भनी 
प�ाचार गरकेो कुरा कानूनस�मत   
देिखन े।  
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147. 

९२४५ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी ��य�ीकरण 

समीर खानँसमेत 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

बबरमहलसमेत 

 दईु वा सोभ�दा बढी ऐनअन�ुप सजाय 
गरकेो अव�थामा जनु ऐनको कैद सजाय 
सबैभ�दा ठूलो छ �यही ऐनको कैद 
सजाय मा� ह��छ । अ�य ऐनबाट भएको 
कैद सजाय, सजाय पाउनेले भो�न पद�न 
र कैद सजायको खत खा�न पिन   
िम�दैन । धरे ै कलमको कैद ठे�नुपन� 
अव�थामा जुन कलमको कैद सबैभ�दा 
ठूलो छ सो हद नना�न ेगरी कैद ठेिकने । 

१४६५ 

148. 

९२४६ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

कुमान ग�ुङसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �यान मा�रसकेपिछ पिन कुन ै पछुतो 
भएको नदेिखई िघसाद� जङ्गलमा लगी 
लास गाडी दबाउने �यास भएको देिखदँा 
यसरी अपराध गरकेो अव�थामा 
�ितवादीह�लाई दया, माया वा नरम 
िदल गनु�पन� कुन ैआधार नदेिखने ।  

१४७१ 

149. 

९२४७ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

सरीता �े� ख�ी 
िव�� 

महानगरीय �हरी 
प�रसर, 

हनमुानढोका, 
काठमाड�समेत 

 कुन ै खास उ�े�यका लािग बनेको ऐनले 
गरकेो �यव�थाबमोिजम भए गरकेा 
काय�लाई �यसै ऐनको �यव�थाबमोिजम 
हे�रनपुन� ह��छ । केही साव�जिनक 
अपराधज�य काय� भएकोमा कानूनले ७ 
िदनिभ� मु�ा दता� गनु�पन� कानूनी 
�यव�था ह�दँाह�दँै पटकपटक �याद थप 
गरी थुनामा राखी �यि�को वैयि�क 
�वत��तालाई कुि�ठत पान� अिधकार 
कुन ै पिन साव�जिनक अिधकारीलाई  
नह�ने । 

१४८० 

150. 

९२४८ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण  
परमादेश 

यादव अिधकारी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जनु िनण�यल े Merit लाई नै  मा�यता 
िददँैन, �यो िनण�य �यायपूण� भएको भनी 
अदालत चपु ला�न े हो भने सङ् गठनको 
मनोबल �यि�परक मा� हो भ�न पन� 
ह��छ । �य�तो मनोगत कथनलाई 
आफूलाई सं�थागत बनाउन आफँैले 
िनमा�ण गरकेो मापद�डलाई सो खेलको 
िनयममा मैल े िकन सहमत भइन भ�न 
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यसको िनयम म आफँैले नै बनाउने 
अिधकार रा�छु, �यसैले कसैले छानिबन 
नगनु� भ�न ु �याय र सिद् ववेकलाई समेत 
प�र�याग गनु�  हो । �य�तो अव�थामा 
सरकारले आ�नो औिच�य समा� गरकेो 
भ�नपन� भएकाले �यायपूण� िववेकको 
�योग गन� रा�यको अथ� कसैले पिन 
समा� भएको मा�न नपन� र रा�यको 
उ�रदािय�व बोध गरकेो देिखनुपन� । 

151. 

९२४९ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

लालहीरा कामी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ितवादीह�ले गुट बनाई संयु��पमा 
गरकेो वारदातलाई संयु� वारदात 
भिन�छ । यसमा कसले बढी कुट् यो, 
कसले कम कुट् यो, कसको �हार 
�ाणघातक भयो अथवा कुन ैकसलैे कुट् दै 
कुटेन िक ज�ता कुरा common law मा 
�ासङ्िगक   ह�दैँनन् । �यान िलने अथवा 
साङ्घाितक कुटिपट गन� मनसाय भई सो 
स�दभ�मा समूहमा बसी एक अका�लाई 
उकासी हौसाई अथवा हातै हाली 
कुटिपट गरमेा सबै �ितवादी समान�पमा 
सहभागी भएको मािनने र समान 
सजायका भागीदार ह�न ेअव�था रहने ।  

१५०५ 

152. 

९२५० 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

ईरमान तामाङ 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मान� मनसाय राखी, योजना बनाई 
जोिखमी हितयारले �हार गरी भएको 
ह�या आवेश �े�रत ह�याको कोटीमा पन� 
देिखदँैन । आवेश �े�रत ह�यामा 
पीिडतको कुन ै काय�बाट �ितवादी 
उ�ेिजत भई आवेशमा आई 
आ�मिनय��ण गुमाई पीिडतको काय�को 
�िति�याको �पमा त�कालीन 
अव�थामा नै पीिडतउपर हमला गरकेो र 
सोही कारणबाट पीिडतको मृ�य ु भएको 
ह��छ । य�तो अव�थामा �ितवादीले 
आंिशक �ितर�ाको िजिकर िलन र 
�मािणत भएमा सो सुिवधा�ा�  गन� ।  
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153. 

९२५१ 
 

सयं�ु 
 

मानव अपहरण 
ध�क� 

झलनाथ �यौपाने 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सरकारवादी फौजदारी मु�ा भनेको वादी 
नेपाल सरकारको मा� सरोकार नभई 
पीिडत, पूरा समाज तथा 
अदालतलगायत मलुुकको �याय 
�णालीसगँ स�ब� रह�छ । कुनै 
�ितवादीलाई मोलािहजा गन� िहसाबले 
वादील े अनसु�धानमा लापरवाही गद�मा 
�य�तो ��येक लापरवाहीको सीधा 
प�रणाम �ितवादीको सफाइ ह�न स�ैन । 

१५२९ 

154. 

९२५२ 
 

सयं�ु 
 

�े�फल सधुार 

वै�नाथ राउत 
अिहर 
िव�� 

तलुसीभ� �े� 

 िववािदत ज�गामा वादी वा �ितवादीम�ये 
कसको हक पु�ने भ�ने िववाद उ�प�न  
भएको अव�थामा हक बेहकमा िनण�य गन� 
अिधकार मालपोत ऐन, २०३४ ले 
मालपोत काया�लयलाई िदएको नदेिखने । 

१५४० 

155. 

९२५३ 
 

सयं�ु 
 

करकाप 

रामजी�साद 
कुशवाहा 
िव�� 

िवजय�साद यादव 

 लेनदेन मु�ाको िमित   २०६०।११।१६ 
को िलखत यी पनुरावेदकले �वे�छाबाट 
सही छाप ग�रिदएको नभै िनजलाई 
अपहरण गरी �ितवादीह�ले आ�नो 
क�जामा राखी करकापबाट जबरज�ती 
सही गराएको िलखत भ�न े कुरा पुि�   
ह�न े। 

१५४६ 

माघ 

156. 

९२५४ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण  

राजन बलुा�कोटी 
िव��  

नेपाल कानून 
�यवसायी प�रषद ्, 

कुप�डोल, लिलतपरु 

 कुनै कानून �यवसायीले कुनै बार इकाइकै 
िसफ�रसिबना सीधै नेपाल कानून �यवसायी 
प�रषद ्सम� सो प�रषद ्का आ�त�रक 
काय��यव�था स�चालन िनयमावली, 
२०५५ को िनयम १३(२) बमोिजम लगत 
अ�ाविधकको लािग िनवेदन / फाराम 
बुझाउन वा अ�ाविधक गन� आव�यक 
�माणसिहत िनवेदन िदन आएमा प�रषद ्ले 
आफूसगँ भएको िववरण अनुसार मनुािसब 
ठह�रएमा �य�तो लगत सङ्कलन तथा 
अ�ाविधक जो जे गनु�पन� हो गरी िदन,ु बार 
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इकाइमाफ� त अ�ाविधक गन� नआएको 
कारणले मा� सो �ि�यामा अवरोध नगनु�  
नगराउन ु भनी िवप�ी नेपाल कानून 
�यवसायी प�रषद ्को नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने । 

157. 

९२५५ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

रािजव�साद ग�ुा 
रौिनयार 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 िवधाियका रा�य �यव�थाको एक अङ्ग 
भएकाले रा�य स�चालनअ�तग�त 
िविभ�न साव�जिनक कानूनह� िनमा�ण 
गन� एकमा� अिधकार िवधाियकामा नै 
िनिहत रहेको छ ।  िवधाियका�ारा 
िनिम�त कानून संिवधानको सीमामा रही 
िनमा�ण गनु�पन� ।  

१५६७ 

158. 

९२५६ 
 

िवशेष 
 

परमादेश 

अ�यूत�साद खरले 
िव�� 

�याय प�रषद ्, �याय 
प�रषद ्को 

काया�लय, काठमाड� 

 गठन भएको पिहलो संसद ् िवघटन भई 
अक� संसद ्को िनवा�चन भइनसकेको 
बीचको अविधमा �यायाधीश िनयिु� गदा�  
संसदीय सनुवुाइ ग�ररहन नपन� भ�ने 
अथ� गन� िम�दनै । संिवधानको एउटा 
�यव�थाले एउटा उ�े�य वा प�ितलाई 
िनमा�ण गन� �यास गरकेो छ भने सो 
संवैधािनक �यव�था उिचत �ि�या�ारा 
संशोधन वा खारजे नभएस�म अदालतले 
�या�या गरी सो �यव�थालाई िनि��य 
वा िन��भावी त�ुयाउन उिचत र 
संिवधानस�मत ह�न   नस�ने । 

१५८३ 

159. 

९२५७ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सिबन �े�समेत 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

 बालबािलकाको संर�ण र साम�ज�यपूण�  
िवकासको लािग यो अप�रहाय� �यव�था 
हो । �थानीय पि�जकािधकारीले 
बालबािलकाको ज�मदता� गन� स�दभ�मा 
सूचकले जनु ज�मिमित फाराममा भरेको 
छ, �यसलाई आधार मानी दता� गरी 
ज�मदता�  �माणप� िदने ह�दँा �यसमा 
िव�सनीयता र वै�ािनकता ह�दँनै । जनु 
समयमा बालकको उमेरको स�ब�धमा 
िववाद आउछँ �यितबेला िववाद हेन� बाल 
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अदालत वा बाल इजलासले 
अ�पतालबाट जारी भएको ज�मिमित 
उ�लेख भएको �माणप�लाई उमेर 
िनधा�रणको लािग आधार िलने हो । 
अ�पतालबाट जारी भएको ज�मिमित 
खलेुको �माणप� नभएमा दो�ो 
�ाथिमकतामा रहेको �थानीय 
पि�जकािधकारीबाट जारी भएको 
�माणप�कै आधारमा बालबािलकाको 
उमेरसगँ स�बि�धत िववादको िन�पण 
ह�न े। 

160. 

९२५८ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण 

�िवणता 
पोखरेलसमेत 

िव�� 
स�माननीय 
रा��पित, 

रा��पितको 
काया�लय, 

शीतलिनवास 
काठमाड�समेत 

 िववािदत अ�यादशेउपर �याियक 
पनुरावलोकन गन� नेपालको अ�त�रम 
संिवधानले अवल�बन गरकेो कानूनको 
शासनको िस�ा�त, संिवधानवादको 
िस�ा�त र संिवधानको �याियक 
परी�णस�ब�धी िस�ा�तअनसुार 
�थम�ि�मा नै दाबी िलइएको िववािदत 
अ�यादशे सनुवुाइ ह�दँाको िदनस�म 
ि�याशील अव�थामा रहेको ह�नपुन� ।  

१६१४ 

161. 

९२५९ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

िशवराम बोहजसुमेत 
िव��  

नेपाल सरकार 

 िश�ा र िश�क भना�सगँ स�बि�धत 
कानूनह�को उ�े�य िश�ा �णालीलाई 
स�ुढ गन�, समयसापे� बनाउने, िश�ाको 
गणु�तर विृ� गन�, यो�य िव�ाथ� 
उ�पादन गन�, िश�कह�को �मता 
अिभविृ� गन�, शैि�क �े�लाई स�मािनत 
बनाउने, िव�ालयह�को �यव�थापनमा 
सधुार गद� िनर�रतालाई िनमू�ल गन� 
रहेको ह��छ । िश�ा ऐन, २०२८ को 
��तावनामा “राि��य िवकासको लािग 
चािहने जनशि� तयार गन� बह�दलीय 
�जाताि��क �यव�था अनकूुल 
सव�साधारण जनताको सदाचार, 
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िश�ाचार र नैितकता कायम रा�न 
िव�ालयह�को �यव�थापनमा सधुार 
गद� गणु�तरय�ु िश�ाको िवकास गन� 
वा�छनीय भएकाले उ� ऐन िनमा�ण 
भएको” उ�लेख ह�दँा सम� शैि�क �े�मा 
�थािय�व कायम गरी िश�ाको िवकास 
गन� �थायीतवरले िश�कह� पदपूित� गन� 
चरणब� काय��म अनसुार पिहलो 
चरणमा ०६३।१।११ दिेख �र� रहेका 
िश�क पदह� पदपूित� गन� गरी िश�क 
सेवा आयोग िनयमावली, २०५७ (सात� 
संशोधन, २०६९) बाट थप गरकेो िनयम 
१२ को उपिनयम (१क) र (१ख) को 
�यव�था �रट िनवेदकले दाबी गरजे�तो 
िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को 
उपदफा १ को ख�ड (घ), ऐ. दफा ११च 
को उपदफा (१क) र नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा १३ ले 
�दान गरकेो समानताको हकसगँ 
बािझएको नदिेखएकाले उ��ेषण / 
परमादेशको आदशे जारी गन� निम�ने । 

162. 

९२६० 
 

सयं�ु 
 

परमादेश 

डा.जैनिु�न अ�सारी 
िव�� 
ि�भूवन 

िव�िव�ालय, 
क�ित�परु, 

काठमाड�समेत 

 वैध अपे�ाको िस�ा�त आकिष�त ह�न 
सामा�यतया साव�जिनक िनकाय वा 
पदािधकारीले ��य� वा अ��य� 
�पबाट कुनै काम गन� वा नगन� 
वचनब�ता वा आ�ासन िलिखत वा 
मौिखक�पमा �य� गरकेो ह�नपुद�छ । 
�य�तो आ�ासन वा वचनब�ता�ित 
साव�जिनक पदािधकारी वा िनकाय 
�ितब� रहने छ भ�ने कुरामा स�बि�धत 
प� िव��त भई सोबमोिजम काय� गरकेो 
ह�नपुन� । 

१६३७ 
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163. 

९२६१ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण/ 
�ितषेध 

अ�चन भ�राई 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 संिवधानिवपरीत बनेको कानून 
संवैधािनक �ि�या�ारा न ै खारजे वा 
संशोधन ह�नस�छ । तर संवैधािनक 
�ि�या�ारा खारजे वा संशोधन गन� पिन 
समय ला�न,े िवधाियकाको अिधवेशन 
बोलाई संिवधानिवपरीत बनेको ऐन 
खारजे वा संशोधन गन� िवधाियकालाई 
पया�� समय नह�न स�ने, 
संिवधानिवपरीत बनेको ऐन खारजे वा 
संशोधन गन� �यित लामो समय 
पिख�रहदँा नाग�रकह�लाई संिवधानले 
�दान गरकेो हकह� जोिखममा पन� ह�दँा 
�य�तो जोिखमबाट नाग�रकलाई 
बचाउनका लािग संिवधान �वय� ले नै 
संिवधानसगँ बािझने गरी बनेका �य�तो 
ऐन अमा�य गन� स�ने असाधारण 
अिधकार यस अदालतलाई धारा १०७ 
(१) ले �दान गरकेो हो । 

१६४९ 

164. 

९२६२ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

नारायण�साद 
देवकोटा 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 दूरस�चार सेवा स�ब�धमा िनयमन गन� 
एउटा छु�ै �वशािसत सङ्गठनको 
�थापना ग�रएको भए पिन दूरस�चार 
सेवाको संवेदनशीलता र मह�वको 
स�दभ�मा सरकारको तफ� बाट कुनै पिन 
भूिमका नै नरहन े भ�न िम�ने ह�दैँन । 
वा�तवमा दूरस�चार सेवा सव�साधारण 
नाग�रकको लािग जित संवेदनशील र 
मह�वपूण� िवषय हो सरकारको लािग पिन 
यो िवषय उि�कै संवेदनशील र 
मह�वपूण� ह��छ । दूरस�चार सेवा भनेको 
रा�यको आ�त�रक र बा� सरु�ासगँ 
पिन �यि�कै स�बि�धत रहेकाले 
सरकारको तफ� बाट पिन यस सेवाको 
संवेदनशीलतालाई �यानमा राखेर 
िनयमनकारी भूिमका �दान गनु�पन� 
कुरामा दईुमत ह�न नस�ने । 

१६७२ 
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165. 

९२६३ 
 

सयं�ु 
 

सरकारी छाप 
द�तखत िकत� 

नेपाल सरकार 
िव�� 

यदकुुमार आचाय� 

 �ितवादीले पेस गरकेो Certificate बाट 
िबगो ख�ुने अव�था नदेिखएको र सो 
Certificate नेपाल सरकारको पूण� 
�वािम�व भएको सं�था ि�भूवन 
िव�िव�ालय, परी�ा िनय��ण 
काया�लयबाट जारी ह�न े Certificate 
भएकाले �ितवादीलाई उि�लिखत 
कानूनी �यव�थाबमोिजम िकत� कागजको 
महलको ९ नं. बमोिजम �. ५०। 
ज�रवाना भई सरकारी कम�चारीको 
द�तखत िकत� गरकेोमा ऐजन महलको 
१२ नं. बमोिजम थप १ वष� कैद ह�न े। 

१७०५ 

166. 

९२६४ 
 

सयं�ु 
 

करारबमोिजमको 
रकम िदलाई  

पाऊँ 

िच�बहादरु काक� 
िव�� 

मिनराम अ�वाल 

 करार कानूनको मह�वपूण� िस�ा�तको 
�पमा रहेको “No consideration no 
contract” भ�ने िस�ा�तअनसुार वैध 
करारको लािग �ितफल 
(consideration) को आव�यकता 
पद�छ । सो िस�ा�तअनसुार 
करारनामाको लािग �ितफल एउटा 
आव�यक एवम ् अिनवाय� त�वको �पमा   
रहने । 

१७१२ 

167. 

९२६५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण /   
�ितषेध /  
परमादेश 

बिु��साद आचाय� 
िव�� 

ठूला करदाता 
काया�लय, 

ह�रहरभवन, 
लिलतपरुसमेत 

 वैकि�पक उपचार रहेस�म �रट 
�े�ािधकार सामा�यतया आकिष�त  
ह�दँनै । एउटै िवषयव�तमुा एकैपटक दईु 
िनकायले हात हा�दा �याियक 
अराजकतासमेत जि�म�छ । िववािदत 
िवषयको वैकि�पक उपचारको माग�  
अि�तम भई बसेको र िववािदत िनण�यमा 
कानूनको घोर �िुट भएको भ�ने कुरा 
�प� दिेखएमा मा� �रट �े�ािधकार 
आकिष�त ह�ने कुरालाई अपवादको �पमा 
िलइने । 

१७२३ 
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168. 

९२६६ 
 

सयं�ु 
 

ज�गा िखचोला 

बीरबहादरु ख�ी 
िव�� 

�मोदराज प�तसमते 

 �वािम�व सरकेो कारणले मा� अिघको 
म�ुाबाट सबदु �माण बझुी ज�गा यसको 
वा उसको भनी एउटा िन�य�लमा 
अदालत पगुी कानूनबमोिजम गरकेो 
फैसलालाई फगतमा नाम प�रवत�न भएकै 
कारणले मा� अ.बं. ८५ नं. ला�दनै भ�न 
निम�ने । 

१७३२ 

169. 

९२६७ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी ��य�ीकरण 

मोितलाल पोखरले 
िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलसमेत 

 �े�ािधकार  कहा ँ र कसको ह�न े भ�ने 
कुरा कानूनले जे िनि�त गरकेो छ, �यही 
नै ह�ने कुरा हो, प�ह�को भनाइको 
आधारमा �े�ािधकार एिकन नह�ने भनी 
िनवेदकले िजिकर िलएकै आधारमा 
िविधवत् �यस कानूनको �या�या ह�नपूुव�  
नै िज�ला अदालतमा परकेो म�ुाको 
औिच�य नै समा� ह�ने गरी मािथ�लो 
िनकायबाट त�कालै ह�त�ेप गन� 
वा�छनीय नह�ने । 

१७४० 

170. 

९२६८ 
 

सयं�ु 
 

हातहितयार 
खरखजाना 

�भातकुमार 
कुशवाहा 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 त�यय�ु एवम ् ठोस सबदु �माणको 
अभावमा सहअिभय�ुले पोल गन� र सो 
पिु� नभएको र केवल हचवुाको आधारमा 
अिभयोग लगाउने प�ले अिभयोग 
लगाएकै भरमा मा� कसदुार कायम गनु�  
फौजदारी �यायको िस�ा�तको मम� र 
भावनािवपरीत ह�न े। 

१७४६ 

171. 

९२६९ 
 

सयं�ु 
 

अंश चलन 

�ीमती इ��कुमारी 
��े 

िव�� 
�योित �े� 

 आ�नो कानूनबमोिजमको अशं हकको 
स�पि� शेषपिछको बकसप�को िलखत 
ग�रिदएको ि�थित छ भने �य�तो 
अव�थामा िलखतको अि�त�वलाई 
अ�यथा �मािणत नगरेस�म िलखतको 
मा�यता यथावत् रहेको मा�नपुन� ह��छ र 
�य�तो बकसप�को िलखत बकसप� 
िदनेको म�ृय ु भएपिछ ि�याशील भई 
�य�तो अंशहकको स�पि� शेषपिछको 
बकस पाउनेमा सन� । 

१७५७ 
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172. 

९२७० 
 

सयं�ु 
 

अंश चलन 

पदम �यौपाने 
िव�� 

आरती �यौपाने 

 सगोलका अिंशयारम�ये एक अिंशयारले 
अक� अिंशयारलाई बकसप� ग�रिदएको 
अव�थामा समेत �य�तो स�पि� 
सगोलकै मा�नपुन� अव�था भएको । 
ख�रद गरकेो �वआज�न भने तापिन 
�यसको त�यय�ु �माण पेस गरी 
�मािणत गन� सकेको अव�था नदेिखदँा 
सगोलमा रहेको अव�थामा बढे बढाएको 
स�पि� सगोलकै मािनने र ब�डा ला�ने 
�कृितको ह�ने । 

१७६६ 

173. 

९२७१ 
 

सयं�ु 
 

लटुिपट 

िभखनीदेवी 
भसुकुलीया 

िव�� 
िब�टु यादव 

 �यि�वादी भई चलेको लटुिपट ज�तो 
म�ुामा सरकारवादी अ�य फौजदारी 
म�ुामा ज�तो वारदातको दसी �माण 
बरामद गरी �य�तो दसी �माणबाट 
वारदात पिु� गन� सिकने �� नआउने 
ह�दँा य�तो �कृितको म�ुामा वारदात पिु� 
गन� िव�सनीय आधार �य�तो घटनाको 
सा�ील ेबकेका कुरालाई नै �हण गनु�पन� 
ह��छ । लटुिपट चोरीको वारदात भ�दा 
िभ�न �कृितको ��य� हात हालाहाल 
लछुाचडुी गरी ग�रएको ह��छ । आफँै 
��य� लटुिपटमा संल�न नभएको 
�यि�ले अका�को हकको कुनै व�त ु
लटुिपट गरी लगेको थाहा पाए ँ भ�ने 
उ�लेख गनु�बाट लटुिपट �थािपत गन� 
आधार ह�न नस�ने । 

१७८० 

174. 

९२७२ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी ��य�ीकरण 

ताज�ी िसहं 
िव�� 

िज�ला �शासन 
काया�लय, 

लिलतपरुसमेत 

 िनवेदक �ितवादीलाई प�ाउ गन� र 
हातहितयार, तथा आखेटोपहार बरामद 
गन� काय� स�प�न भएपिछ पिन 
पटकपटक फरकफरक म�ुाह�मा 
एकबाट छुटी जाने दखेेमा अक� म�ुामा 
अनसु�धानको लािग भनी �याद थप गद� 
थनुामा रािखरा�ने  मानिसकता पा�नु 
�चिलत सारवान ् कानून, काय�िविध 
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कानून र �यसका मा�य िस�ा�तह�को 
समते ��य� उलङ्घन भएको दिेखन 
आउने । 

175. 

९२७३ 
 

सयं�ु 
 

मानाचामल 

राम खड्का 
िव�� 

स�रता खड्का 

 भरणपोषणको लािग िनयिमत�पमा 
खच�को �ब�ध मानाचामलबाट ग�र�छ 
भने ब�डा ह�दँाका बखत अिववािहत 
अिंशयारको िववाह गन� काय�मा ह�ने 
खच�को �यव�था िववाह खच�का �पमा 
ग�र�छ । यसरी फरक �सङ्ग र 
स�दभ�मा �योग ह�ने दईु िभ�निभ�न 
अिधकारम�ये एउटा अिधकार िववाह 
खच� �ा� ग�रसकेको ह�दँा मानाचामल 
भराउन पद�न भ�ने कानून अनु�प मा�न 
नसिकने । 

१७९४ 

176. 

९२७४ 
 

सयं�ु 
 

लाग ुऔषध 
(नरिफन) 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राजेश खड्गीसमेत 

 लागु पदाथ�को उ�पादन, स�चय, िब�� 
िवतरण, िनकासी तथा पैठारीलाई लागु 
पदाथ� तथा मनो�ीपक पदाथ�को 
कारोबारको �पमा राखेको र कारोबार र 
सेवन दवुै काय�लाई ऐनले िनषेध गद� 
सजायको �यव�था गरकेो र �यवसाय नै 
स�चालन गन� गरी अवैध�पमा ठूलो 
प�रमाणमा लाग ु औषधको स�चय गन� 
काय� कारोबारको �पमा मािनने भए 
तापिन नशाको लत भएका �यि�ले सानो 
प�रमाणमा स�चय गरी िनषेिधत पदाथ�  
रा�ने काय�लाई कारोबारको 
काय�अ�तग�त रा�न िम�ने नदिेखन े। 

१८०० 

177. 

९२७५ 
 

सयं�ु 
 

िनषेधा�ा 

�ेमबहादरु 
गा�धव�समेत 

िव�� 
न�दन सामदुाियक 
वन उपभो�ा समूह 

 सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट 
िनवेदकह�लाई ज�गा िवतरण गन� 
स�ब�धमा �ि�या स�ु गर े तापिन सो 
काय� स�प�न भैनसकेको अव�थामा नै 
उ� आयोग िवघटन भएबाट 
िविधवत् �पमा ज�गा �ा� गरी नसकेको 
ह�दँा उ� ज�गामा िनवेदकह�को 
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िनिव�वाद हक कायम भएको अव�था   
देिखदँनै । िनवेदकह�ले बसोवास गरकेो 
भनेको �े� वन सीमासगँ जोिडएको र 
उ� ज�गा पित� भई नेपाल सरकारको 
�वािम�वमा रहेको अव�थामा 
िनवेदकह�ले सरोकारवाला स�बि�धत 
िनकायलाई समेत िवप�ी बनाउन 
नसकेको ।   

फागनु 

178. 

९२७६ 

 

िवशेष 

 

उ��ेषण  

सूय�बहादरु 

पा�डेसमेत  

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कानूनले �ितब�ध लगाएको अथा�त् 

गैरकानूनी चीज वा व�त ु कसकैो 

साथबाट वा वास�थान आिदबाट बरामद 

ह��छ भने �य�तो �ितबि�धत वा 

गैरकानूनी चीज वा व�त ुकसरी िनजसगँ 

रहन आयो �यसको स�तोषजनक र 

मनुािसब मािफकको जवाफ वा �माण 

िदने भार �य�तो व�त ु बरामद ग�रएको 

�यि�मा रहन ु �वाभािवक ह��छ । य�तो 

काय�लाई �माणको भार जबरज�ती 

अक� प�मा अथा�त्  �ितवादीमा 

सा�रएको भ�ने अथ�मा िलन निम�ने ।  

१८१५ 

179. 

९२७७ 

 

िवशेष 

 

उ��ेषण/ 

परमादेश 

डा.िमङ्गमार गे�जेन 

शेपा�  

िव�� 

नेपाल सरकार 

 बढुवा भनेको सेवामा �वेश ग�रसकेका 

समान कम�चारीह� बीचको �ित�पधा�  

ह�दँा समानसरह ह�ने �योजनको लािग 

असमान अव�थाका �यि�लाई एकपटक 

मौका �दान गरी �य�ता �यि�ले 

रा�यबाट िवशेष लाभ �ा� ग�रसकेको 

अव�थामा तहिप�छे असमान भनी मौका 

�दान गदा� समानताको िस�ा�तको 

उपहास ह�न  जाने । 
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180. 

९२७८ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण/ 
परमादेश 

कमला वा�ले 
भ�राईसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �वीकृत �थायी दरब�दीमा अ�थायी 
िनय�ु ह�ने कुरा र प�रयोजना वा राहत 
कोटामा अ�थायी िनय�ु ह�न े कुरा एकै 
�कारको नभै फरकफरक िकिसमको 
ह�दँा नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा १३(१) मा नेपाली 
नाग�रकह�लाई समानताको हक �दान 
ग�रएअन�ुप समानताको हक समान 
िकिसमका �यि�का बीचमा भेदभाव गन� 
नह�ने अवधारणामा आधा�रत ह�ने ह�दँा 
�रटमा उ�लेख भएबमोिजम िश�क सेवा 
आयोग िनयमावली, २०५७ को िनयम 
९(५) नं. मा रहेको �ावधान समतेसगँ 
बािझएको दिेखन   नआउने ।  

१८३० 

181. 

९२७९ 
 

पूण� 
 

अंश चलन 

िव�क�र�न 
शा�यसमेत 

िव�� 
कुलर�न शा�यसमेत 

 सगोलको अमकु स�पि� अिवभािजत 
रहदँास�म सगोलका सबै अिंशयारह� र 
अिंशयारका स�पि�मा हक ला�ने ितनका 
स�तानह�को समते हक र िहत रहने 
ह�नाले अिवभािजत सगोलको 
स�पि�मािथ �थम प�ुताका 
अिंशयारह�को मा�ै आफूखसुी गन� 
पाउन ेस�पि�को �पमा िलन निम�ने ।  

१८३८ 

182. 

९२८० 
 

पूण� 
 

परमादेश 

राजेशकुमार का�ले 
िव�� 

�याय प�रषद ्
सिचवालय 

 �याय प�रषदले् �यायाधीश िनयिु� 
ह�नपूुव�  �य�तो �यि� िनजामती कम�चारी 
रहेछ भने िनजामती िकताबखानाबाट 
िववरण (िसटरोल) मगाइ �ा� सोही 
िववरणको आधारमा आ�नो िववरण 
अ�ाविधक गन� भएकाले पिन �यसरी 
सि�चइसकेको िववरणलाई माि�दन 
सािबककै िववरणलाई मा�दछु भनी भ�न 
निम�ने । 
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183. 

९२८१ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

आिशष शमा� 
िव�� 

नेपाल दूरस�चार 
�ािधकरण, 
ि�परु�ेर, 

काठमाड�समेत 

 आधारभूत टेिलफोन सेवाको सूचना 
िमित २०६९।२।१ मा �कािशत भएपिछ 
स�ु भएको भिनएको िववादमा बाधा 
अड्काउको सूचना िमित 
२०६९।११।१० मा �कािशत भएको छ 
भने यिुटएल र �माट�  टेिलकमलाई िमित 
२०६९।१२।२९ मा अनमुितप� �दान 
गन� िनण�य भएको ि�याह�उपर 
अदालतमा अलगअलग िमितमा �रटह� 
परी रहेको अव�थामा िनवेदन परकेो 
देिखदँा म�ुाको �प िवचार गरी अ�य�त 
िवल�ब गरी ��तुत �रट दायर भएको 
भ�ने ��यथ�को भनाइसगँ िवमित ह�नपुन� 
अव�था नदिेखने ।  

१८६३ 

184. 

९२८२ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सवुास भ�राईसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जनुसकैु उ�मेदवारको दरखा�त फाराम 
र� गदा� उिचत आधार र कारण ह�न ु
पद�छ । सश� �हरी सेवा आयोगका 
पदािधकारीलाई मनमा ला�दमैा कुनै 
उ�मेदवारको दरखा�त फाराम र� गन� 
पाइदैँन । िवप�ीले िनवेदकह�को 
दरखा�त फाराम र� गन� उिचत र पया�� 
आधार कारण उ�लेख गन� सकेको 
देिखदँनै । �यसमा पिन �ितयोिगता�मक 
परी�ा स�चालन ह�नपूुव�  नै दरखा�त 
फाराम र� ह�नपुद�छ । सश� �हरी 
िनरी�कको �ित�पधा�को सबै 
परी�ाह�मा सफल भएपिछ 

अ�तवा�ता�को चरणमा आएर एकाएक 
दरखा�त फाराम र� गनु� िववेकस�मत 
काय� ह�न नस�ने । 
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185. 

९२८३ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

टीकाराम राईसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 आफू अ�य� रहेको भनी अ�य�को दाबी 
िलनेले कानूनतः आफू �यसरी अ�य� 
रहेको पिु� गनु�पन� ह��छ । केवल 
लगाइएको आरोपबाट सफाइ पाउने 
उ�े�यले मा� अ�य� रहेको िथए ँ भ�ने 
कुरा तक� य�ु र �वीकाय� ह�न नस�ने । 

१८९४ 

186. 

९२८४ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

िमचङु ग�ुङ 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

काठमाड�समेत 

 अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद 
सजाय भ�ुान गनु� िनवेदकको दािय�व हो 
भने फैसलाले कसरुदार ठह�रएको 
�यि�बाट तोिकएको सजाय असलुउपर 
गरी कानूनी रा�यको अवधारणाबमोिजम 
िज�मवेारी वहन गनु�  िवप�ी अदालतको 
पिन दािय�व हो । अदालतले ठहर गरकेो 
सजाय काया��वयन नह�ने हो भने 
अदालतको फैसला िन��भावी भई 
द�डहीनताले ��य पाउछँ । फैसला 
अि�तमताको िस�ा�तले पिन स�म 
अदालतबाट एक पटक भएको फैसला 
अि�तम भएर बसेको अव�थामा 
काया��वयनयो�य   ह�ने । 

१९०७ 

187. 

९२८५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

सीताराम अ�ह�र 
िव�� 

गोरखाप� स�ंथान, 
धम�पथ, �युरोड 
काठमाड�समेत 

 एघार� तहको कम�चारीलाई दश� तहको 
पदमा कामकाज गनु�  भनी गरकेो स�वा 
समान तहमा नभई त�लो तहमा गरकेो 
देिखदँा कुन ै पिन बहाना वा तक� को 
आधारमा �यसको औिच�यता सािबत 
ह�न स�ने नदिेखने  । 

१९१५ 

188. 

९२८६ 
 

सयं�ु 
 

ब�दी  
��य�ीकरण 

सरुशे महतो  
िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
पाटन, 

लिलतपरुसमेत 

 एउटै वारदातमा संल�न रहेका 
कसरुदारउपर िभ�निभ�न अिभयोग 
दायर भई िभ�निभ�न कैद सजाय भएमा 
�य�ता कसरुदारलाई �य�ता िभ�निभ�न 
कसरुमा भएको कैद सजायम�ये 
सबैभ�दा ठूलो कैदको सजाय मा� 
गनु�पन� । 
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189. 

९२८७ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

रोिहणी 
िशवाकोटीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 अनिुचत िनय��ण लगाउन स�ने गरी 
कुन ै कानूनले पिन अिधकार �दान 
नगरेको अव�थामा इजाजतप� 
नवीकरणका लािग िदइने दरखा�तको 
ढाचँामा नेपाल िनमा�ण �यवसायी 
महासङ्घको सद�यता िलनपुन� र 
नवीकरण गनु�पन� थप सत� रा�ने काय� 
कानूनस�मत एवम ् संवैधािनक दिेखन 
नआउने । 

१९३२ 

190. 

९२८८ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

परशरुाम दाहाल 
िव�� 

लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, 
अनामनगरसमते 

 व�ततुः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को 
दफा २६ अनसुार ह�ने �ित�पधा�  समान 
तहका कम�चारीह�बीच मा� ह��छ भने 
खलुा �ित�पधा�मा समान तहका 
कम�चारीलगायत अ�य गैरकम�चारीह� 
समतेको �ित�पधा�मा सहभािगता ह��छ । 
यसैगरी दवुै �ित�पधा�को गणु�तर र 
�व�पमा समते �वाभािवक�पले अ�तर 
ह�न े नै ह��छ । तसथ� दवैु �कारको 
�वेशमा �ित�पधा� ह�न े भ�दमैा र 
बहालवाला कम�चारीले समान पदको 
अक� सेवा समूहमा खलुा िव�ापनमा 
दरखा�त हा�दैमा मा�ै उ�मेदवारलाई 
सेवा प�रवत�न गन� आएको वग�मा प�रणत 
गन� िम�दनै र सेवा समूह प�रवत�न गन� 
दरखा�त हालेको भ�ने अथ� गन� पिन 
निम�ने । 

१९४३ 

191. 

९२८९ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

सोमनाथ िगरी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनयिु� पाउने �यि�ले पाएको िनयिु� 
गैरकानूनी भ�ने नदिेखएको अव�थामा 
पद दता�  गन�लगायतका �शासिनक 
िज�मवेारी िनवा�ह गनु�पन� काया�लय वा 
अिधकारीको �िुटमा�ले िनवेदकले 
कानूनबमोिजम गरकेो सेवाबापत �ा� गन� 
सिुवधाह�मा अ�यथा असर पन� िदन 
निम�ने र एकजना िन�न�तरको 
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कम�चारीको हक सिुवधा�ित स�बि�धत 
कम�चारीह� र काया�लयह� सकारा�मक 
नभएकाले �ि�या प�ु याई सहयोग 
गनु�पन�मा िज�मवेारीबाट उ�कन 
खोजकेोसमेत देिखएको छ । 
कानूनबमोिजम सेवा गरपेिछ �यसको 
�ितफल पाउन े कानूनी हकमा �य�तो 
अकम��यता र अयो�यता देिखने 
�यवहारह�ले परा�त गन�  नस�ने । 

192. 

९२९० 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

ि�वेणी पासी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मतृक नाथ ु चौधरील े वारदातबाट घाइते 
भएप�ात िदएको िनवेदनसमेतमा आफू र 
�ितवादीबीच कुटिपट गनु�पन� पूव�  
�रसइबी िथयो भनी उ�लेख गन� सकेको 
देिखदँनै । मतृक नाथ ु चौधरीको घरमा 

�ितवादी ि�वेणी पासी मिदरा िपई आई 
�ीमतीसगँ र�सी मागेको, र�सी िदन 
इ�कार गदा� �ीमतीलाई गालीगलौज र 
कुटिपट गन� थालेको, मतृकले 
�ितवादीलाई समा�न खो�दा भागेको र 
मैले लखेट्न छोडेपिछ केही समयपिछ 
फक� आई कुटिपट गरकेो भ�नेस�म 
उ�लेख गरकेो देिखदँा यसबाट पूव�  
�रसइबी रहेको र �यानै मानु�पन� िनयत 
भएको भ�ने कुरा नदिेखन े। 

१९५६ 

193. 

९२९१ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

गेरे थापा �े�ी 
िव�� 

शा�ता थापा 
��ेीसमेत 

 अदालतको फैसला अनसुार फैसला 
काया��वयनको िसलिसलामा �रट 
िनवेदक प�ाउ परी अदालतले गरकेो 
फैसलाको क�रब २ वष�प�ात् ��ततु �रट 
िनवेदन गरकेो दिेखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदशे जारी ह�ने 
अव�था नदिेखने । 

१९६५ 
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194. 

९२९२ 
 

सयं�ु 
 

मोही कायम 

दशराम साह�खल 
िव�� 

िनरज च�धरसमेत 

 सज�िमनको आधारबाट मा� मोिहयानी 
हक �ा� गन� नस�ने भए पिन यसले 
यथाथ�मा ज�गा जो�नेको हो भनी 
देखाएको वा�तिवकतालाई सहज नकान� 
सिकँदनै । �यसै गरी जोत छोडप�को 
घरसारको कागजबाट मा� पिन 
मोिहयानी हकको �ाि� ह�न स�ैन । 
मोिहयानी हक िलनुिदन ु गद�मा एकबाट 
अक�मा �वतः मोिहयानी हक नसन� 
भएबाट कानूनबमोिजम मोिहयानी हक 
�ा� गन� वा छोड्ने �ि�या कानूनले नै 
िनधा��रत गरकेो ह�दँा सोही �ि�याबाट 
मोिहयानी हक छोड्ने वा �ा� गन� 
अव�था ह�न े।  

१९७२ 

195. 

९२९३ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

च��मान तामाङ 
िड�डोङ 

 कुटिपट गदा� मािनस मन� स�छ भ�ने 
कुरा सामा�य समझ भएको जोसकैुले 
सहज ै अनमुान गन� स�नेमा सो 
�वाभािवक मानवीय सझुबझु चेतनालाई 
�याल नगरी �रसको आवेगमा कुटिपट 
गरकेोलाई १३(३) वा ५ नं को कसरुको 
सं�ा िदन  निम�ने  ।  

१९७८ 

196. 

९२९४ 
 

सयं�ु 
 

नाता कायम 

बि��साद �साई 
िव�� 

रािधका माझी 

 म�ुाक� वादी सोझी लठे�ी मिहला 
रिहछन् भ�ने कुरा िफराद तथा �ितउ�र 
�यहोराबाट देिखएको अव�थामा य�तो 
सोझोपनक� मिहला�ित �ितवादीले 
मौकाको फाइदा उठाएका ह�न ्भ�ने कुरा 
िनजको भनाइ िव�ेषणबाट पिु� ह�दँा 
मैले करणी गरकैे िथइन वा होइन भनी 
एकतफ� िजिकर िलद�मा �ितवादीको 
भनाइलाई अ�य �माणबाट पिु� 
नभइकन मा�यता िददँ ै जाने हो भने 
समाजमा सोझा सीधा मािनसह�बाट 
फाइदा उठाउनेह�लाई म�त प�ुन जाने 
अव�था दिेखने । 

२००२ 
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197. 

९२९५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सिुनता अ�वाल 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

बबरमहलसमेत 

 काय�िविधगत �यव�थाले त�लो तहबाट 
भएको आदशेका स�दभ�मा सारवान्  
िवषयव�तलुाई तलमािथ ह�ने गरी आदशे 
जारी गन� िम�दनै । अशं म�ुाको 
स�दभ�मा मानो छु��एको िमित िनधा�रण 
गन� िवषय काय�िविधगत िवषय नभई 
सारवान्  िवषय हो भ�ने ���पमा दिेखन 
आउने । 

२००९ 

198. 

९२९६ 
 

सयं�ु 
 

मोही लगत 
क�ा 

दगुा� तामाङ 
िव�� 

पसुनलाल चौधरी 

 मूल िक�ाबाट िक�ाफोड भई आएका 
िक�ाह�म�ये कुनै एक िक�ामा मोहीले 
मोिहयानी हक छोडप� गद�छ भने 
सोबाहेक बाकँ� रहेका अ�य िक�ाह�को 
मोिहयानी हकसमेत समा� ह��छ भ�न 
निम�ने ।  

२०१५ 

199. 

९२९७ 
 

सयं�ु 
 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

वम�साद मा�के 
िव�� 

नेपाल बङ्गलादेश 
बैङ्क िलिमटेड, 

के��ीय काया�लय, 
िबजलुीबजारसमेत 

 बैङ्कले िनधा� �रत कानूनी �ि�या (Due 
Process of Law) बमोिजम आ�नो 
लेना रकम असलुउपर ग�रसकेको 
अव�थामा सरु�णबापत रहेको स�पि� 
बैङ्ककै नाममा रही अ�य ते�ो �यि�को 
नाममा गई नसकेको भ�ने आधारमा मा� 
�रट िनवेदन मागबमोिजम बैङ्कले 
िनखनाई िदनपुन� गरी �रट जारी गन� 
िम�ने अव�था नदिेखने । 

२०२० 

200. 

९२९८ 
 

सयं�ु 
 

परमादेश 

महान�द�साद 
उपा�याय, उ�च 

मा�यिमक 
िव�ालयसमेत 

िव�� 
अरिव�दकुमार लाल 

 एक पटक िनवेदकलाई �दान गरकेो 
अङ्क निमलेको भ�नलाई कानूनले 
अिधकार �े� िदएको ह�नपुन� र बदर गन� 
काय� पिन कानूनबमोिजम नै ह�नपुन�   
ह��छ । सो नगरी जसलाई जहा ँजिहले जे 
गन� मन ला�यो सो गद� जाने हो भने सबै 
कुरा अिनि�त ह�न जा�छ जसको 
प�रणाम भयावह ह��छ । �यि�गत सोचाइ 
र रोजाइमा आधा�रत �याय होइन प�ित 
र �ि�यामा आधा�रत �याय वा�छनीय 
ह�न े। 

२०२५ 
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चैत 

201. 

९२९९ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सूय�वदना पि�डत 
िव�� 

लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, 
अनामनगरसमते 

 िवप�ीलाई अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान 
आयोगको िनण�यले अनुिचत काय� गरकेो 
आरोपमा िदइने भनेको दईु तलब विृ� 
रो�काको सजाय यस अदालतको आदेशले 
बदर भई सोही आदेशबाट पनुः �प�ीकरण 
माग गरी अि�तयारवालालाई उिचत 
कारवाही गनु�  भनी परमादेशको आदेश जारी 
भएकामा महा�यायािधव�ाको 
काया�लयमाफ� त्  �ा� फाइलमा सलं�न 
�वा��य तथा जनसङ्�या म��ालयको 
िमित २०६८।४।२ मा िवप�ीलाई स�बोधन 
गरी लेखेको प�मा िनजलाई िनजामती सवेा 
ऐन, २०४९ को दफा ५५(क) बमोिजम अब 
आइ�दा य�तो काय� नगनु�  भनी चेतावनी 
िदएकोस�म देिखदँा चेतावनी िदएको काय�  
उ� ऐनको दफा २२ को सजायिभ� पन� 
नदेिखदँा िवप�ीलाई यथावत ् बढुवा गरकेो 
लोक सेवा आयोगको िनण�यमा कुनै 
कानूनको �िुट देिखन नआउन े। 

२०३१ 

202. 

९३०० 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

सागर के.सी. 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 एकपटक कायम रहकेो �यव�था सधै ँ �यही 
कायम रही रहनपुद�छ भ�ने दाबी �यायोिचत, 
तक� सङ्गत, औिच�यपूण� ह�न स�ैन । 
कानूनले तोकेको सत� वा ब�देजबाट सबैलाई 
समान�पमा लागू ह�ने गरी बनाइएको कानूनी 
�यव�थाले �यि� िवशेषलाई �भािवत 
त�ुयाएको भ�ने आधारमा मा� असमान 
�यवहार भएको वा सिंवधान�द� मौिलक 
हकमा ब�देज वा कानूनी हकमा आघात 
पगेुको भ�ने अथ� गन�  निम�ने । 

२०४१ 
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203. 

९३०१ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

शमशेर नेपाली 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 गलत �ितवेदनले गलत प�रणाम िसज�ना 
गद�छ भ�ने पूवा�नमुान ह�दँाह�दँै �वा��य 
परी�णको गलत �ितवेदन िदने �विृ�लाई 
िन��सािहत गरी �वा��य परी�ण गरी 
�ितवेदन िदने स�ंथालाई कानूनको 
दायरामा �याउन खोिजएको कानूनको 
असल उ�े�य आ�नो िहतअनकूुल 
नभएपिछ कानून बदर माग गन� कानूनी 
�यि�को �पमा �थािपत एउटा िज�मेवार 
स�ंथालाई शोभा निदने । 

२०५३ 

204. 

९३०२ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

कमल�साद इटनी 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 

काया�लय, 
काठमाड�समेत 

 फौजदारी अिभयोग लागेको �यि� म�ुा 
पपु��को िसलिसलामा अदालतले खोजेको 
बखत िनज उपि�थत ह�नस�छ वा स�ैन 
भ�ने कुराको िन�य�ल गन� एवम ्म�ुा पपु�� 
गदा� �योग ह�ने काय�िविध अवल�बन गन� 
कुरामा गहनतम िवशेष िज�मेवारीका साथ 
�विववेक�य अिधकार िवधाियकाले �याियक 
िनकायलाई �दान गरकेो अव�थामा 
जमानत वा धरौटीमा �रहाई गन� भ�ने कुरा 
अिभयोग लागेको �यि�को िवशेष 
अिधकारको �पमा नभई �याियक िनकायले 
खोजेका बखत उपि�थत ह�ने सत�मा �य�ता 
�यि�लाई �दान गन� सिकने सिुवधा ह�दँा 
सिुवधालाई अिधकारको पया�यवाची अथ�मा 
िलन निम�ने । 

२०५९ 

205. 

९३०३ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

समुन 
अिधकारीसमते 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 अदालतले आफूसम� िवचाराधीन म�ुा 
���को �ममा भएका ह�न् वा होइनन ्भ�नु 
भ�दा माग ग�रएको दाबी �यायोिचत हो वा 
होइन भ�ने कुरा मह�वपूण� ह��छ । हरके 
कसरु वा काय� कही ँ न कही ँ कुनै न कुनै 
ढङ्गको ���को प�रणाम ह�ने गद�छ । सश� 
���सगँ स�ब� भए पिन सिंवधान, 
मानवािधकार कानून वा मानवतास�ब�धी 
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कानून�ितकूल ह��छ भने सोसगँ स�बि�धत 
��लाई �याययो�य नबनाउन िम�दैन । 
���को राजनीितक स�ब�धको कुरा जे भए 
पिन ितनको कानूनी प�लाई उपे�ा गन�  
िम�दैन । कुनै काय� राजनीितक ���सगँ 
स�ब� भ�न ु र ���कालसगँ स�ब� भ�नु 
पिन एउटै होइन । ���कालिभ� राजनीितक 
र आपरािधक अनेक� घटनाह� घिटत 
भएका ह�नस�छन् । सश� ���को �ममा 
िवश�ु राजनीितक�पमा भएको घटना र 
आपरािधक�पमा आएको घटनाह� एकै 
वग�मा रा�न नसिकने ।  

206. 

९३०४ 
 

सयं�ु 
 

सवारी �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िवजे�� पोडे 

 सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरकेो 
�यि�ले साव�जिनक सडकमा सवारी 
चलाउने काय� गनु�  भनेको आफँैमा 
लापरवाहीपूण� काय� हो । साथै, �यसरी 
सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरकेो 
�यि�ले चलाएको सवारी साधनबाट ठ�कर 
लागी वा िकची मािनसको �यान गएमा सो 
काय� �वतः लापरवाहीपूव�क ग�रएको 
काय�को प�रणाम�व�प भएको भ�ने 
मा�नुपन� ।  

२१२७ 

207. 

९३०५ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

मितब�ुलाह 
मसुलमान 

िव�� 
िनजामती 

िकताबखाना, 
ह�रहरभवन, 

लिलतपरुसमेत 

 शैि�क यो�यतामा उि�लिखत ज�मिमितले 
नाग�रकता �माणप�मा लेिखएको वष�लाई 
पिु� गरेको अव�थामा �यसलाई अ�यथा ह�ने 
गरी िनण�य ग�रएमा �यसले नाग�रकलाई 
�दान गरकेो सिंवधान�द� पेसा रोजगार 
गन� पाउने हक र समानताको हकमा 
अिनि�तता उ�प�न भई मौिलक हकमा 
समेत अनिुचत ब�देज ला�न गई आघात पन�  
जाने । 

२१३६ 
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208. 

९३०६ 

 

सयं�ु 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

िदनेश चौधरी 

िव�� 

सव��च अदालत 

 अड्डा अदालतमा रहकेा िमिसलमा सलं�न 

कागजातह�को कानूनबमोिजम िदइने 

न�कललगायतका कागजातमा दजा� पगुेको 

कम�चारीले �� बिुझने गरी दजा� खलुाई िशर 

वा पछुारमा कुनै एक ठाउमँा पूरा नामको 

द�तखत गनु�पन� अिनवाय� �यव�था भए पिन 

धेर ै पेज वा �ित भएमा पिहलो एक पजेको 

िशर वा पछुारमा कुनै एक ठाउँमा द�तखत 

गन� कम�चारीले पूरा नामको द�तखत गरी 

अ�य ठाउमँा छोटकरी द�तखत गदा� ह�ने 

गरी �यव�था भएको देिख�छ । कुनै एक 

ठाउमँा द�तखत गरी अ�य ठाउँमा द�तखत 

नगरी छाप लगाउन पाउने �यव�था उ�लेख 

नभएकाले द�तखत देवनागरी अ�रमा नै 

ह�नपुन� भनी ���पमा िनद�श गरेको देिखने ।  

२१४४ 

209. 

९३०७ 

 

सयं�ु 

 

अपतुाली हक 

कायम नामसारी 

उमादेवी काक� 

िव�� 

कुमारी काक� 

 अंशब�डाको िलखत अनुसार अलग भएका 

अंशी पनुः सगोलमा रहने इ�छा भए अशं 

जो�रएको िलखत पा�रत गन�पन� कानूनी सत� 

हो । आचरण र �यवहारले िलखतको �थान 

�हण गन� नस�ने ।  

 अंशब�डा पा�रत गरी अशं िलई छु��िभ�न 

भएका अिंशयारले पनुः सगोलमा ब�ने 

मनसाय र �योजन भए सोहीबमोिजम 

िलखत पा�रत गराई सगोलमा अशं िमसाई 

ब�नपुन� ह��छ । कानूनबमोिजमको िलखत 

गरी आ�नो अशं भाग िलई छु��एका पित 

प�नीले आचरण र �यवहारबाट पनुः अशं 

िमसाई बसकेो भ�ने िजिकरले कानूनी 

मा�यता पाउन नस�ने । 

२१५० 
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210. 

९३०८ 
 

सयं�ु 
 

िजउ मा�ने बे�ने 

उ�व�साद 
आचाय�समेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 बे�लाबे�लै वारदात भई चलेका बे�लाबे�लै 
म�ुामा फरकफरक िमितमा फैसला भएका र 
पिहलो म�ुामा लागेको कैद भ�ुान भएपिछ 
पिछ�लो म�ुा दायर भएको ि�थितमा 
अिघ�लो म�ुामा ठहर भएको कैद 
सजायबमोिजम कैदमा बसकेो अविधलाई 
पिछ�लो म�ुामा लागेको कैद असलु गन� 
�योजनले गणना गन� िम�ने नदेिखने । 

२१५७ 

211. 

९३०९ 
 

सयं�ु 
 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

शिशभूषण 
मि�लकसमेत 

िव�� 
राज�ी सेिभङ् ए�ड 

कोअपरेिटभ िलिमटेड, 
�.का., मलङ्गवा, 

सला�हीसमते 

 िनधा��रत समयिभ� आफूले िलएको ऋण 
रकम च�ुा नगन�को िधतो रहेको स�पि� 
िललाम गरी आ�नो ऋण असलु गन�  
ऋणदातालाई कानूनले अिधकार �दान 
गरेकै ह��छ । ऋण रकम नबझुाउनेको 
स�पि� िललाम गरेर आ�नो ऋण असलु 
गन� कुरालाई गैरकानूनी भ�न निम�ने  । 

२१७१ 

212. 

९३१० 
 

सयं�ु 
 

रकम उठाई 
िहनािमना गरी  

ठगी गरेको 

नेपाल सरकार 
िव�� 

ऋिषराम शमा�समेत 

 फौजदारी म�ुामा अिभय�ुको कसरु 
�मािणत गन� भार वादी प�मा रहकेो  ह��छ । 
�ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरकैे ह�न् 
भनी शङ्कारिहत त�यय�ु सबदु �माण 
वादी प�ले पेस गन�  नसकेको अव�थामा 
शङ्का र अनमुानको भरमा मा� 
�ितवादीह�लाई सजाय ग�रन ु �चिलत 
फौजदारी �यायको िस�ा�तसमेतको 

िवपरीत ह�ने । 

२१७६ 

213. 

९३११ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण 

िहरादेवी �े� 
िव�� 

पसा� िज�ला 
अदालतसमेत 

 नगरपािलका ��ेिभ� पन� घरको हकमा 
स�बि�धत �ािविधकको मू�याङ्कन 
�ितवेदन नै आव�यक रहेको कुरालाई  
कानूनले ��्याएकोमा  नगरपािलकाको 
प�लाई नै �ािविधकको मू�याङ्कन 
�ितवेदन भनी अथ� गन� निम�ने । 

२१९० 
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214. 

९३१२ 
 

सयं�ु 
 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

गणेशराज काक� 
िव�� 

पदम�साद 
गौतमसमेत 

 सवंैधािनक वा कानूनी िनकाय वा �यसमा 
काय�रत अिधकारीले कानूनबमोिजम भएको 
आदेश िनद�शन र िनण�यको पालना गनु�  
कत��य ह�ने ह�दँा आ�नो कत��य पालना 
नगरकेो कारणले कुनै �यि�को कानूनी 
हकको �चलनमा बाधा अवरोध खडा ह��छ 
भने �य�तो हक �चलन गराउन परमादेशको 
आदेश जारी ह�न स�ने । 

२१९८ 

215. 

९३१३ 
 

सयं�ु 
 

कत��य �यान 

मनोजकुमार जोशी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सगैँ बसी र�सी खाएका मतृक र �ितवादी 
मा�ै रातको समयमा सगैँ साथै िहड्ँन ुर साथै 
िहडँेकाम�ये एकजना सवा�ङ्ग नाङ्गै भई 
रगता�मे अव�थामा राजमाग�मा रहकेो 
क�भट�मा घाइते अव�थामा भिेटन ु तथा 
पनुरावेदक �ितवादी घरमा गई स�ुन ुज�ता 
काय�कारणसमतेबाट पनुरावेदक �ितवादीकै 
काय�बाट मतृकको म�ृय ु ह�न पगेुको त�यमा 
शङ्का गन� ठाउँ नरहने । 

२२०७ 

216. 

९३१४ 
 

सयं�ु 
 

फैसला मोही 
�माणप� बदर 

सामथ��साद िसंह 
िव�� 

मदन�साद 
िसहंसमेत 

 दाबीको ज�गामा �वािम�व नभएका, नरहकेा 
अनिधकृत �यि�बाट भएको कबिुलयतनामा 
र कुत बझुी �दान गरकेो भरपाईको 
आधारमा मोही कायम गरी मोही �माणप� 
�दान गन� गरकेो भूिमसधुार काया�लयको 
िनण�यलाई कानूनबमोिजमको िनण�य भ�न 
िम�ने नदेिखने । 

२२१७ 

217. 

९३१५ 
 

सयं�ु 
 

िमलाप� बदर 
गरी हक कायम 

ग�रपाऊँ 

भरैवकुमार 
िपयासमेत 

िव�� 
�यामकुमार िपया 

 मलुकु� ऐन, �ी अंशधनको महलको १ र ५ 
नं. को कानूनी मा�यतालाई हदेा�  सो महलको 
१ नं. मा "क�या वा सधवा वा िवधवा 
�वा�नी मािनसले आ�नो आज�नको चल 
अचल आ�नो खसु गन�  पाउछँन् " भनी 
उ�लेख भएको देिख�छ । यस कानूनी 
�यव�थाअ�तग�त आ�नो आज�नको 
स�पि�िभ� कुनै �ीले �ा� गरकेो स�पि� 
पन� आउदँछ । अशंब�डाबाट �ा� भएको, 

२२२५ 
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दाइजो, पेवा, दानबकस वा अपतुालीबाट 
िकन नहोस् जनुसकैु तवरबाट �ा� भएको 
स�पि� यसअ�तग�त पद�छ । अंशब�डाबाट 
आ�नो हक भोग तथा �वािम�वमा रहकेो 
स�पि� जनुसकैु �यहोराबाट पिन जो 
कोहीलाई िदन हक ह�ता�तरण गन�  पाइने 
कुरामा दईुमत ह�न नस�ने ।  

218. 

९३१६ 
 

सयं�ु 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

जगत�साद हाडा 
िव�� 

औ�ोिगक �े� 
�यव�थापन 
काया�लय, 

भ�परुसमेत 

 २०३४ सालमा नै ज�गा अिध�हणको 
सूचना �कािशत भई सो दाबी ज�गाको 
मआु�जासमेत यी िनवेदकले बिुझिलएको 
�वीकार गरकेो देिखएको िक.नं. १५७ र 
१५९ को ज�गासमेतको लगत क�ा 
गन�बारकेो िमित २०४३।६।१९ को प�, 
रो�कासमेतका लािग लेिखएको िमित 
२०६६।३।१६ को प� र ज�गाधनी दता� 
�माणपजुा�का लािग लेखेको िमित 
२०६६।१२।३० को प�समेतलाई 
तत ्समयमा नै चनुौती िदई आ�ना हकका 
लािग कानूनी उपचार नखोजी हाल आएर 
आ�नो नाममा उ� ज�गाको दता� �े�ता 
कायम रही रहकेाले सो ज�गा आ�नो 
हकभोगको ह�ने भ�ने आधारमा िवल�ब गरी 
��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो र 
उि�लिखत ज�गाको मआु�जा बझुी मौकामा 
िच� बझुाई बसेको समेत देिखदँा िवप�ीका 
काम कारवाहीबाट िनवेदकको 
स�पि�स�ब�धी सवंैधािनक र कानूनी 
हकमा आघात परेको देिखन नआउने । 

२२३५ 

219. 

९३१७ 
 

सयं�ु 
 

हालैदेिखको 
बकसप� िलखत 

बदर 

सिुनल िशवाकोटी 
िव�� 
�ा�जल 

िशवाकोटीसमेत 

 अशं म�ुा परेपिछ वादीसमेतका अंिसयारको 
अशंहक प�ुने िववािदत ज�गा वादीह�को 
म�जरुी निलई �ितवादीह� िदने र िलने भई 
पा�रत भएको हा.ब. िलखत कायम रहन 
स�ने नदेिखने । 

२२४० 
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१. संवैधािनक कानून 
1.   साव�जिनक पद धारण गरकेो कुनै �यि�ले स�पि� िववरण पेस गरेको नदिेखएमा राि��य 

सतक� ता के��ले �य�तो �यि�उपर ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा 
(३) बमोिजम कारवाही गन�को लािग अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगसम� लेखी 
पठाउन स�ने गरी राि��य सतक� ता के�� (कम� स�चालन) िनयमावलीको िनयम १०(२) मा 
�यव�था भएबाट िनयमावलीका उपयु�� �ावधानले राि��य सतक� ता के��को अिधकारमािथ 
कुनै ब�देज लगाएको नदेिखदँा कानून बािझएको भनी ग�रएका �य�ता अप�रप�क दाबीका 
आधारमा अदालतले आ�नो खास �ि�कोण बनाई अित सू�मसंवेदी भई ह�त�ेप गरी कानून 
बदर गनु� सिंवधानस�मत नह�ने । 

अिधव�ा मकुु�द अिधकारी िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९१२१, पृ� २०४, िवशेष इजलास 
2.   रा��पित काया�लयबाट पेस भएको िलिखत जवाफमा रा��पितबाट नै सिंवधानसभाको पिहलो 

बैठक आ�ान ह�नुपन� िजिकर निलई नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ६९ को 
उपधारा (१) बमोिजम बैठक आ�ान गन� �धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो काया�लयमा िमित 
२०७०।९।२७ मा प� पठाइएको भनी उ�लेख भएको र मि��प�रषदक्ा अ�य�बाट 
सिंवधानसभाको पिहलो बैठकको आ�ान भइसकेको अव�थामा िनवेदकले ��ततु �रट 
िनवेदनमा उ�लेख गरजे�तो सिंवधानसभाको पिहलो बैठक रा��पित वा मि��प�रषदक्ा 
अ�य� कसले आ�ान गन� भ�ने िववाद रहकेो नदिेखने । 

 सिंवधानसभाको पिहलो बैठकको आ�ान मि��प�रषदक्ा अ�य�बाट भई बैठक आ�ान 
गन�स�ब�धी िवषयमा ��यथ� बनाइएका िनकायह�को बीचमा कुनै िववाद नभई िनिव�वाद 
रहकेो सवंैधािनक ��को अ�तरव�तुिभ� �वेश गरी यस अदालतबाट थप �या�या ग�ररहन 
सा�द�िभक नह�ने । 

अिधव�ा मकुु�द अिधकारी िव�� �धानम��ी तथा रा��पितको काया�लय, शीतलिनवास, 
काठमाड�समते 

नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१२८, पृ� २७३, िवशेष इजलास 
3.   �ेड यिुनयन गठन गन� अिधकार कुनै कामदारको �यि�गत अिधकार नभई कामदारह�को 

सामूिहक अिधकार भएकोले यस सामूिहक अिधकारको सरं�ण र �व��न गन� गठन ह�ने 
�य�ता “�ेड युिनयन” को दता� �िकया कामदारह�को िहतसमेतको िवपरीत ह�ने गरी िनसत� 
ह�न ुपद�छ भ�न निम�ने । 

 सामूिहक अिधकारको संर�णमा गठन ह�ने य�ता स�ंथाको सामूिहक स�ंया कामदारह�को 
हक सरं�ण गन� उ�े�यले क�तीमा कित स�ंयामा ह�न ु पन� भ�ने ज�ता सीमा र सत� 
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िवधाियकाले िनयमन गन�  नस�ने भ�ने ह�दँैन । Collective Right मा कुनै एक कामदारको 
माग िहतको लािग वा कुनै एक कामदारबाट मा� �ेड यिुनयन गठन ह�न नस�ने कुरा 
िनवेदकह�ले मनन गनु�पन� । 

 सिंवधानले िवधाियकालाई अिधकार ��यायोजन गरअेन�ुप संिवधान�ारा �यव�था ग�रएको 
�यि�को सापेि�त �वत��तास�ब�धी हकमा ब�देज नह�ने गरी सत�सिहत �प�स�म गरकेो 
�यव�थालाई अनिुचत ब�देज हो भनी अथ� गन� निम�ने । 

 सामूिहक अिधकारमा माग स�बोधन ह�न स�ने तर �यि�गत िकिसमबाट माग स�बोधन ह�न 
नपन� िवषयलाई म�य नजर राखी हदेा�  �ित�ानको २५ �ितशत कामदार सद�य ह�नुपन� भनी 
सीमा िनधा�रण गरकेो ऐनको �यव�था मनुािसब छैन भनी भ�न सिकने अव�था नह�ने । 

 जनु �ित�ानमा �ेड यिुनयन दता� गराउन खोिजएको हो सो �ित�ानमा रहेको ज�मा कम�चारी 
स�ंयाको २५ �ितशत सद�य स�ंया प�ु याएमा �ित�ान�तरको यिुनयन दता� गन� सिकने गरी 
�ेड यिुनयन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को ख�ड (ख) ले �प� 
�यव�था ग�रसकेपिछ सघं संगठन दता� गन� र सचंालन गन�  पाउने अिधकार कुि�ठत गरकेो 
भ�न निम�ने । 

अिधव�ा राजीव बा�तोला िव�� नेपाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१२९, पृ� २८१, िवशेष इजलास 

4.   नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १०२(५) उ�लेख गरी ��ततु िनवेदन दायर 
गरकेो देिख�छ । संिवधानको सो धारामा भएको �यव�था हेदा� सव��च अदालतमा 
�धान�यायाधीशको अित�र� बढीमा चौधजनास�म अ�य �यायाधीशह� रहनेछन् । कुनै 
समयमा सव��च अदालतमा म�ुाको सङ्�या बढ्न गई �यायाधीशह�को सङ्�या अपया�� 
ह�न गएमा कुनै िनि�त अविधका लािग अ�थायी �यायाधीश िनयिु� गन� सिकने । 

 सव��च अदालतमा �थायी �यायाधीशह�को सङ्�या चौध भ�दा कम भएको ि�थितमा 
अ�थायी �यायाधीश िनय�ु गन� निम�ने भनी �प��पमा �यव�था भएको देिखदँैन । 
अत: सव��च अदालतमा �थायी �यायाधीशह�को पद �र� रहकेो अव�थामा अ�थायी 
�यायाधीशको िनयिु� गन� िम�ने दिेखने । 

अिधव�ा रामराज िशवाकोटी िव�� �याय प�रषद्  सिचवालय, रामशाहपथ, काठमाड�समेत 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८७, पृ� ८९०, संयु� इजलास 

5.   �धान�यायाधीशको भूिमका संिवधानबमोिजम अलगअलग िनकाय र हैिसयतमा िभ�निभ�न 
रहकेो छ । �याय प�रषदक्ो अ�य�को हैिसयतमा �यायाधीशको िनयिु�, स�वा वा बखा�सीको 
लािग �धान�यायाधीश िसफा�रसकता�ह� म�येको एक �यि�का �पमा ��ततु ह��छ भने 
�याय सेवा आयोगका अ�य�को हिैसयतमा �यायाधीश बाहेक �याय सेवाको अिधकृतको 
िनयिु�, स�वा, बढुवा वा कारवाहीको स�ब�धमा िसफा�रसकता�को भूिमका ह��छ । �य�तै 
सव��च अदालतको �धान�यायाधीशको �पमा �यायकता�, अव�था अनुसार िनयुि�कता� वा 
�याय �शासनको �मखुको भूिमकामा रही कत��य िनवा�ह ह�ने । 
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 सिंवधानबमोिजम �याय प�रषद ्�वयम ् पदाविध थप गन� वा िनयुि� गन� िनकाय नभई सोका 
लािग िनि�त �ि�याबाट ग�रएको मू�याङ् कनको आधारमा िनयिु�को लािग िसफा�रस 
गन�स�म स�नेमा सिंवधान र कानूनमा नै नभएको �यव�था�ितकूल पदाविध थप गनु�  वा 
�थायी िनयिु� गनु� भनी �याय प�रषदक्ो नाममा परमादेशको माग गरकेो �य�तो अप�रप�व 
सतही दाबीका आधारमा अित सू�मसवंेदी भई आदेश जारी गनु�  मनािसब ह�दँैन । य�तो 
िनकायलाई ऐनले तोकेको आधार, �ि�या र कुनै मू�याङ् कनिबना सतही आधारमा आ�नो 
काम, कत��य गनु�  भनी सतही आधारमा भ�न निम�ने । 

 गठन भएको पिहलो ससंद ् िवघटन भई अक� ससंद ्को िनवा�चन भइनसकेको बीचको अविधमा 
�यायाधीश िनयिु� गदा� ससंदीय सनुवुाइ ग�ररहन नपन� भ�ने अथ� गन� िम�दैन । संिवधानको 
एउटा �यव�थाले एउटा उ�े�य वा प�ितलाई िनमा�ण गन� �यास गरकेो छ भने सो सवंैधािनक 
�यव�था उिचत �ि�या�ारा सशंोधन वा खारजे नभएस�म अदालतले �या�या गरी सो 
�यव�थालाई िनि��य वा िन��भावी त�ुयाउन उिचत र सिंवधानस�मत ह�न नस�ने । 

अिधव�ा अ�यतु�साद खरले िव�� �याय प�रषद्, �याय प�रषद् को काया�लय, रामशाहपथ, 
काठमाड� 

नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२५६, पृ� १५८३, िवशेष इजलास 
6.   काय�का�रणी अिधकार िनिहत रहेको नेपाल सरकार, मि��प�रषदले् शासन �शासन 

चलाउनको लािग आव�यकतानसुार संिवधान तथा �चिलत कानूनको अधीनमा रही िविभ�न 
काम कारवाही गनु�पन� ह��छ । शि� पथृक�करणको िस�ा�तअनसुार कानून िनमा�ण गन� काय� 
िवधाियकाको हो । नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा ८८ अनुसार अ�यादेशबाट 
कुनै कानूनको सशंोधन गनु�  पदा�  पूव�सत�को �पमा �यव�थािपका ससंद् को अिधवेशन वा बैठक 
चाल ुनरहकेो ह�नुपन� । 

 िववािदत अ�यादेशउपर �याियक पनुरावलोकन गन� नेपालको अ�त�रम संिवधानले अवल�बन 
गरकेो कानूनको शासनको िस�ा�त, सिंवधानवादको िस�ा�त र संिवधानको �याियक 
परी�णस�ब�धी िस�ा�तअनुसार �थम�ि�मा नै दाबी िलइएको िववािदत अ�यादेश सनुवुाइ 
ह�दँाको िदनस�म ि�याशील अव�थामा रहेको ह�नपुन� । 

�िवणता पोखरलेसमेत िव�� स�माननीय रा��पित, रा��पितको काया�लय, 
शीतलिनवाससमते 

नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२५८, पृ� १६१४, िवशेष इजलास 
7.   चोरी म�ुामा �माणको परी�णको �ममा अदालतले अनुमान गन�स�ने भ�नेस�मको कानूनी 

�यव�थाको आधारमा मा�ै कुनै पिन �यि�उपर लागेको कसरु �मािणत नह�दँै कसरुदार 
मािनहा�ने अव�था पिन ह�दँैन । उ� ऐनको “अ�यथा �मािणत नभएस�म” भ�ने श�दावलीले 
आफूउपरको अिभयोग अ�य �माणबाट ख�डन गन� पाउने र ख�डन गन�स�ने अव�थालाई 
अङ्गीकार गरकेो छ । ऐनको सो �ावधानले �य�तो �यि�लाई आ�नो िव�� सा�ी ह�न कर 
ला�ने र िनजउपरको अिभयोगमा अदालतबाट सनुवुाइ ह�दँा �व�छ सनुवुाइका 
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�यूनतम ्मा�यताह�लाई अदालतले �हण गन�बाट इ�कार गन� भ�ने अव�थासमेत नरहने । 

 वादी वा �ितवादीमािथ रािखने �माणको भार िवषयव�तकुो आधारमा तोिकने कुरा भएको र 
यो िवधाियक� नीितिभ�को कुरा भएको ह�दँा सिंवधानको �प� उ�लङ्घन नह�दँास�म 
अदालतले �यसमा ह�त�ेप गन� निम�ने । 

 कानूनले �ितब�ध लगाएको अथा�त् गैरकानूनी चीज वा व�त ुकसकैो साथबाट वा वास�थान 
आिदबाट बरामद ह��छ भने �य�तो �ितबि�धत वा गैरकानूनी चीज वा व�तु कसरी िनजसगँ 
रहन आयो �यसको स�तोषजनक र मनुािसब मािफकको जवाफ वा �माण िदने भार �य�तो 
व�त ु बरामद ग�रएको �यि�मा रहनु �वाभािवक ह��छ । य�तो काय�लाई �माणको भार 
जबरज�ती अक� प�मा अथा�त् �ितवादीमा सा�रएको भ�ने अथ�मा िलन निम�ने । 

 आफूउपर लागेको अिभयोगको ख�डन गद�मा वा जवाफ िददँैमा आ�नो िव�� सा�ी ह�न कर 
लगाइएको भ�ने ज�तो गलत अथ� गरी सिंवधानले नै ��याभूत गरकेो मौिलक अिधकारको 
�ितकूलको कानूनी �यव�था रहेछ भनी सङ्क�ण� अथ�मा �हण गन� िम�ने नदेिखने । 

अिधव�ा सूय�बहादुर पा�डेसमते िव�� नेपाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२७६, पृ� १८१५, िवशेष इजलास 

8.   कुनै पिन �यि� वा समूह (Person or Group) ह�लाई कानूनको �योग गदा� वा �यवहारमा 
समानता (Equality) अवल�बन गनु�  नै समानताको िस�ा�तको �येय हो । समानह�का बीच 
समान �यवहार गनु� र असमानह�का बीच तािक� क वग�करण र फरक �यवहार गनु�  नै 
समानताको सार ह�ने ।  

 �यायको �मखु त�वको �पमा रहकेो समानताको िस�ा�तले साव�जिनक सेवामा 
िन�प�तापूव�क सबैले सहभागी ह�न पाउने औपचा�रक समानताको िस�ा�तलाई पिन जोड 
िदएको ह�दँा सवंैधािनक िवधीशा�ीय �ि�कोणबाट समानताको �यव�था रा�यको 
लोकक�याणकारी दािय�व प�रपूित�  गन� रािखएको ह�ने । 

 रा�यले सिंवधान�द� नाग�रकको मौिलक हकमा अनुिचत ब�देज लगाउने गरी कानूनी 
�यव�था गरमेा यस अदालतले सिंवधानको अि�तम �या�याता र नाग�रक अिधकारको 
सरं�कको हैिसयतले िववािदत �यव�था सिंवधानको �यव�थासगँ परी�ण गरी अनिुचत ब�देज 
लगाएको पाइएमा �य�तो �यव�था बदर गन� स�ने ह�दँा सवंैधािनक सीमाको उ�लङ्घन गन� 
छुट रा�यका कुनै पिन िनकायलाई ह�दँैन । सवंैधािनक सव��चता र नाग�रक हकको सरं�कको 
�पमा मौिलक हकको िव�� ह�ने जनुसकैु �कारका शि�, अिधकारको �वे�छाचारी र 
मनोमानी काय�लाई �याियक पनुरावलोकन�ारा रोिकने । 

 कुनै िव�ालयले धा�न वा �यव�थापन गन� स�ने भ�दा बढी सङ्�याको िव�ाथ�को भार बहन 
गन� लगाउन ुभनेको िश�ाको उ�े�य नै परािजत गनु�  हो । स�बि�धत िज�ला वा िव�ाथ�ह� 
केि��त गनु�को उ�े�य पिन सवेाको �थानीय िवतरण ह�न सकोस ्र �यव�थापन स�भव होस् 
भ�ने ह�न स�ने र यस अव�थामा जनु िनकायले यो िनद�िशका जारी गरकेो छ सो िनकायले 
अ�नो नीित र काय��म अनसुार िनद�िशका बनाउने ह�नाले उ� िनकायलाई अब य�तो 
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िनद�िशका बनाउन ुभनेर यस अदालतबाट भ�न मनािसब नह�ने । 

 कुनै पिन कानूनी �यव�था समानताको हकसगँ बािझएको वा असङ्गत भएको भनी 
सतही�पमा दाबी िदनमुा� पया�� ह�दँैन, सो �यव�थाले समानताको हकमा ��य��पमा असर 
प�ु याएको वा अनिुचत ब�दजे लगाएको कुरा त�यपरक ढङ्गबाट पिु� गनु�पन� ह��छ । ��ततु 
िववादमा िनवेदकले िनद�िशकामा एक शैि�क स�मा एउटा िव�ालयले २०० जनाभ�दा बढी 
िव�ाथ� भना� गन� नपाउने गरी र �य�तो  िश�ण सं�था स�चालन भएको िज�ला भ�दा अ�य 
िज�लाका िव�ाथ�ले भना� ह�न नपाउने गरी गरकेो �यव�था के कसरी िवभेदकारी र सिंवधान 
असङ्गत छ भनेर कानूनी आधार देखाउन सकेको अव�था छैन । यसरी िश�ाको गणु�तर 
कायम राखी �यावसाियक िश�ाका काय��मह� स�चालनका लािग सशंोधनमाफ� त थप 
ग�रएका �यव�थालाई िबनाआधार र कारण िवभदेकारी र संिवधान असङ्गत भयो भ�न 
निम�ने । 

 एकपटक कायम रहकेो �यव�था सधै ँ �यही कायम रही रहनुपद�छ भ�ने दाबी 
�यायोिचत, तक� सङ्गत औिच�यपूण� ह�न स�ैन । कानूनले तोकेको सत� वा ब�देजबाट सबैलाई 
समान�पमा लागू ह�ने गरी बनाइएको कानूनी �यव�थाले �यि� िवशेषलाई �भािवत त�ुयाएको 
भ�ने आधारमा मा� असमान �यवहार भएको वा सिंवधान�द� मौिलक हकमा ब�देज वा 
कानूनी हकमा आघात पगेुको भ�ने अथ� गन�  निम�ने । 

सागर के.सी. िव�� नेपाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३००, पृ� २०४१, िवशेष इजलास 

9.   मलुकु� ऐन, अ.ब.ं ११८(३) को �यव�थालाई उपे�ा गरेर �वदेशी नाग�रक वा नेपालमा �थायी 
बसोवास भएका �यि� र िवदेशी वा नेपालमा �थायी बसोवास नभएका �यि�का हकमा समान 
�यव�था अिनवाय�  गन� निम�ने भएबाट नै �थायी बसोवास नभएको �यि�को हकमा कानून र 
फैसला काया��वयनको �भावका�रताको लािग “तक� सङ्गत वग�करण”  र “फरक �यवहार” को 
िस�ा�तको आधारमा ग�रएको �यव�था ह�दँा �थायी बसोवास भएको र नभएको दईु िभ�न 
हिैसयतमा रहकेा �यि�लाई पिन एकसमान अव�थाका मानी समान �यवहार ग�रनुपन� भ�ने 
िजिकर तक� सङ्गत नदेिखने । 

 �व�छ सनुवुाइमा कुनै प�पाित �ावधान नगरी नाग�रक र �यि�बीच िवभदे नग�रएको तर 
थनुामा रा�ने वैध आधारह�लाई �वीकार ग�रएको भए पिन आरोिपत कसरुदारको नेपालमा 
�थायी बसोवास नभएको कारण अदालतले खोजेको बखत �य�तो आरोिपत �यि� 
अदालतमा उपि�थत ह�ने कुराको िनि�तता नभएको कारणबाट नै औिच�यताको आधारमा दईु 
िभ�न हैिसयतका �यि�ह�बीच ग�रने �याियक �ि�याको काय�िविधमा िवधाियकाले गरकेो 
�यव�थालाई सवंैधािनक कसीको दायरामा �याई अवैध कानून भनी बदर गद� जानु पिन 
�याियक �ि�ले उिचत मा�न नसिकने । 

 फौजदारी अिभयोग लागेको �यि� म�ुा पपु��को िसलिसलामा अदालतले खोजेको बखत िनज 
उपि�थत ह�नस�छ वा स�ैन भ�ने कुराको िन�य�ल गन� एवम ् म�ुा पपु�� गदा� �योग ह�ने 
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काय�िविध अवल�बन गन� कुरामा गहनतम िवशेष िज�मेवारीका साथ �विववेक�य अिधकार 
िवधाियकाले �याियक िनकायलाई �दान गरकेो अव�थामा जमानत वा धरौटीमा �रहाई गन� 
भ�ने कुरा अिभयोग लागेको �यि�को िवशेष अिधकारको �पमा नभई �याियक िनकायले 
खोजेका बखत उपि�थत ह�ने सत�मा �य�ता �यि�लाई �दान गन� सिकने सिुवधा ह�दँा 
सिुवधालाई अिधकारको पया�यवाची अथ�मा िलन निम�ने । 

 अिभयोग लागेको �यि� रा�यको ��ेािधकारबाट भागी जाने वा फैसला आदेश काया��वयन 
गन� असिुवधा ह�ने स�भावना भएबाट फैसला काया��वयनको �भावका�रताको लािग रा�यले 
िलएको नीितगत �यव�थाबमोिजम �यव�था गरकेो िवधाियक� कानूनको औिच�यमा �वेश गन� 
िम�ने अव�था नह�दँा दईु िभ�न हिैसयतका �यि�ह�बीच धरौटी तथा थनुाका िवक�पमा 
फरक नभई एक�पता ह�नुपन� भ�ने मागका िवषयमा कानून प�रमाज�नको िसलिसलामा 
िवधाियकाले कानून बनाई िनयमन गन� नस�ने ह�दँा िनवेदकले कानून बदर माग गरकेो 
अ.बं. ११८ को देहाय ३ को �यव�था त�काल बदर ग�ररहनु नपन� । 

अिधव�ा कमल�साद इटनी िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
काठमाड�समते 

नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०२, पृ� २०५९, िवशेष इजलास 
10.   जनताको हक अिधकारको र�ा गरी �याय गन� �योजनका लािग अदालतबाट िविभ�न 

मह�वपूण� अवसरमा जारी भएका िनण�य, आदेश एवम ् िनद�शनह� �यायका सव�प�र 
आव�यकतान�ुप ग�रएका ह�दँा ितनको स�मान गनु� कानूनी रा�यको धम� िनवा�हको अिभ�न 
अङ्गको �पमा िलनपुन� सवंैधािनक बा�यता हो । ती िनण�य, आदेश, िनद�शनको उप�ेा गरी 
अक� अङ्गले बे�लाबै�लै वा िवपरीत िदशामा िहड्ँने कोिशस गन� हो भने कानूनी रा�य सचुा� 
ह�न स�भव नह�ने । 

 �यायापािलकाले आ�नो �वाथ� वा अहम ्को �ितपादनको लािग कुनै ग�भीर िनण�य गन�  स�ैन 
र गन� अपे�ा नै ग�रएको ह�दँैन भने अ�य अङ्गले पिन �याियक िनण�य वा आदेशह�को 
पूवा��हसिहत उ�लङ्घनको बाटोमा िहड्ँने अपे�ा ग�रएको ह�दँनै । रा�यय��का सहअङ्गका 
�पमा �थािपत सं�थाह� �वयम ् ���, उपे�ा वा उ�लङ्घनको िदशामा िहड्ँने हो भने 
जनताको हक र �याय नै सबैभ�दा बढी �भािवत ह��छ, जनु रा�य �वयम ्को लािग पिन 
अ�ततः घातक ह�नस�छ । �य�तो द�ुकर िक�वा अि�य कामकुरा लोकताि��क स�ंथाह�को 
लािग �ा� ह�न नस�ने । 

 पूवा��ह र जीतहारको भावनाबाट स�मखु वा िवमखु नभई सिंवधान र �यायका मू�य 
मा�यताबाट अनु�ािणत ह�नु ज�री ह��छ । िव��यापीकरणको असर र �भावबाट आज 
ससंारको कुनै पिन मलुकु पथृक रहन स�भव छैन । �यसैले िव�भर �वीका�रएका �याय र 
अिधकारका मू�य मा�यताको �योग र पालना िभ�न त�रकाबाट गन� खो�ने स�चले रा��लाई 
िव� समदुायबाट अल�याउने मा� होइन रा��को अ�तरा�ि��य छिव उिजिलन स�ैन । 
अ�तरा�ि��य समदुायसम� रा�यले �य� गरेका �ितब�ताह�को काया��वयनबाटै रा�यले 
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आफूलाई िव�म�चमा �थािपत गराउन स�छ । �ितब�ता भने ग�ररहने तर पिछ हिटरहने 
सोचले िव�सनीयताको �यीकरण मा� ह�ने । 

 गितशील समाजमा ���ह� �वाभािवक मािन�छन् । ���ले नकारा�मक मा� होइन कितपय 
अव�थामा सकारा�मक प�रणामह� पिन िसज�ना गद�छ । �यसको लेखाजोखा ��� 
िव�ेषकह�ले गन� नै छन् । तर ���लाई एउटा िनि�त िव�दभु�दा अगािड बढ्न िदइरहनु 
कसैको पिन िहतमा ह�दँैन । यसको लािग ���को �यायपूण�, सव�मा�य र स�तिुलत �यव�थापन 
अप�रहाय� ह��छ । ���को असरले पीिडत ब�न पगेुको समाजको ठूलो वग�ले उपिे�त र 
अ�यायको महससु ग�ररहने अव�था कायम गन� खो�न ु���को ठीक ढङ्गबाट �यव�थापन 
नगनु�  र पनुराविृ�लाई आम��ण गनु�सरह नै हो । ���का असर र �भावह�लाई सही �पमा 
उजागर नगनु�  तथा ितनको �यायोिचत स�बोधन गन� नस�नलेु ��� पनुराविृत ह�ने अव�थालाई 
टेवा �दान गद�छ भ�ने कुरा िबस�न नह�ने । 

 रा�यको च�र� द�डहीनतालाई �ो�साहन गन� होइन ���ले उठाएका �� र िसज�ना गरकेो 
प�रणामलाई �यवि�थत गद� �यायपूण� समाज �थापना गन�तफ�  अ�सर ह�नुपद�छ । ग�भीर 
मानवअिधकार उ�लङ्घनका घटनाह�लाई �यायको दायरामा �याउने रा�यको राि��य र 
अ�तरा���य कानून िसिज�त दािय�व नै हो । सारमा भ�नुपदा� िववािदत ऐनका �ावधानह�ले 
सङ्�मणकालीन �यायको िविधशा�ीय मा�यतालाई सहज�पमा �वीकार गन� सकेको 
नपाइने । 

 अ�त�रम संिवधानको धारा १०० बमोिजम नेपालको �याय �णाली मा� सिंवधान, कानून र 
�यायका मू�य मा�यताबाट िनःसतृ ह�नस�छ । लोकताि��क मू�य मा�यता पिन यही नै हो । 
�याियक अिधकार अ�य�ैबाट िनःसतृ ह�ने अ�यास प�र�याग ग�रसकेको कुरा सबैलाई ह�ेका 
भएकै ह�नुपद�छ । अक� श�दमा भ�नपुदा� �यायस�ब�धी अविश� अिधकार सिंवधानतः 
नेपालको �यायपािलकामा अ�तिन�िहत छ । यसलाई रा�यका अ�य िनकायले �ित�थापन गन� 
स�ैनन् र �य�तो सोच रा�ननह�ने । 

 ऐनमा जे ज�तो श�दावली �योग भए पिन ऐनअ�तग�त गठन भएको आयोगले �याियक 
स�ंथालाई िव�थापन, �याियक काय�को �ित�थापन र �याियक काय�को िवक�प िदन स�ैन 
भ�ने कुरा सबैले स�ंमरण गनु�पद�छ । वा�तवमा आयोग �वय� मा �याियक �ि�याको सहयोगी 
वा सहायकमा� हो । यसले उ�खनन् गरेका स�य र �माणका आधारमा प�रणामतः ग�भीर 
�कृितका मानव अिधकार उ�लङ्घनका म�ुाह� अदालतबाटै िन�टारा ह�ने ह�दँा �याियक 
�ि�यामा सघाउ प�ु याउन स�ंथािपत अ�थायी �कृितको िनकाय र रा�यको �थायी संरचना 
�यायपािलकाबीचको अ�तर छु�्याउन र सोहीअन�ुप ब�ुन ज�री ह�ने । 

 आयोग गठन ह�नुपूव� ���काल वा तदोपरा�त िनयिमत�पमा �याय िन�पणका िवषयह� 
अदालतमा ��ततु भइरहकेा िथए र छन् । �चिलत सिंवधान, ऐन कानूनबमोिजम ितनको 
स�बोधन गनु�  अदालतको िनयिमत, अ�तिन� िहत र सवंैधािनक कत��य पिन हो । �याय 
िन�पणको िवषय अदालतबाट संिवधानबमोिजम बाहके बिह�कृत गन� वा अल�याउन 
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सिंवधानसङ्गत ह�दँैन र लोकत��को मू�य मा�यता अनकूुल नह�ने । 

 अदालतले आफूसम� िवचाराधीन म�ुा ���को �ममा भएका ह�न् वा होइनन् भ�न ुभ�दा माग 
ग�रएको दाबी �यायोिचत हो वा होइन भ�ने कुरा मह�वपूण� ह��छ । हरके कसरु वा काय� कही ँन 
कही ँ कुनै न कुनै ढङ्गको ���को प�रणाम ह�ने गद�छ । सश� ���सगँ स�ब� भए पिन 
सिंवधान, मानवािधकार कानून वा मानवतास�ब�धी कानून�ितकूल ह��छ भने सोसगँ 
स�बि�धत ��लाई �याययो�य नबनाउन िम�दैन । ���को राजनीितक स�बधको कुरा जे भए 
पिन ितनको कानूनी प�लाई उपे�ा गन� िम�दैन । कुनै काय� राजनीितक ���सगँ स�ब� भ�न ु
र ���कालसगँ स�ब� भ�नु पिन एउटै होइन । ���कालिभ� राजनीितक र आपरािधक 
अनेक� घटनाह� घिटत भएका ह�नस�छन् । सश� ���को �ममा िवश�ु राजनीितक�पमा 
भएको घटना र आपरािधक�पमा आएको घटनाह� एकै वग�मा रा�न नसिकने । 

 आपरािधक काय�  गरकेो भनी अदालतमा िवचाराधीन रहकेो िवषयमा सो काय� आपरािधक हो 
वा होइन भनी िनणय� िदनु अदालतको कत��य ह��छ । आपरािधक भनेको काय� िस� ह��छ भने 
सश� ���को �ममा भएको हो वा होइन भनी अदालत �वयम ्ले �यसको दािय�वबाट 
उ�मिु� िदन स�ैन । कुनै काय� आपरािधक काय� हो वा होइन भ�ने कुरा सबदु �माणको 
मू�याङ्कन गरी िवश�ु�पमा �याियक त�रकाले िनणय� गन� कुरा ह�दँा �य�तो काय� आयोग 
ज�तो अध��याियक �कृितको िनकायले टुङ्गो लगाउन स�ने िवषय नह�ने । 

 अदालतमा िवचाराधीन म�ुामा पिन सश� ���को �ममा भएको भए अदालतको परामश�मा 
आयोगले छानिबन गन� �यव�था गरकेो देिख�छ । �यस स�ब�धमा हेदा� अदालतको परामश�मा 
भ�ने श�दह� �योग भएको ह�दँा अदालतले �य�ता म�ुाह� समप�ण गन�  बा�य ह�ने भ�ने 
अथ�मा िलन सिकँदैन । परामश� भनेको अदालतको �विववेकमा िदइने परामश� हो, बा�यता 
नह�ने । 

 आयोगले अदालतमा िवचाराधीन म�ुा आफूसम� पठाउन परामश� माग गर ेपिन अदालतले सो 
अनसुार स�ुपन उपय�ु नदेखी निदएमा आयोगले छानिबन गन� नस�ने अव�था देिख�छ । 
�यस स�ब�धमा िववाद भएमा अदालतको ��ेािधकारिभ�को म�ुाह� पूव�वत् अदालतमा नै 
सचुा� रहने देिखने । 

 स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(२) र (४) को 
�यव�थाअनसुार अदालतसम� िवचाराधीन म�ुाह� पिन आयोगले छानिबन गन� कुराले 
छानिबनको दायरा कित हो भ�ने कुरामा थप �� उ�जाएको देिख�छ । आयोगलाई अदालतमा 
िवचाराधीन म�ुाह� छानिबन गन� िदइएको हो भने आयोगले अदालतमा दायर रहकेो म�ुामा 
िनण�यह� �भाव पान� गरी लगत काट्न लगाउन वा �याियक िज�मेवारीबाट म�ुगन� स�छ िक 
स�ैन भ�ने �� उठ्छ । तर उपयु�� �ावधानले अदालतमा िवचाराधीन म�ुा आयोगसम� सन� 
र अदालतको ��ेािधकार समा� ह�ने कुराको कुनै उ�लेख गरकेो छैन । तसथ� अदालतको 
��ेािधकारको िवषयलाई अ�यथा �मािणत गरेको मा�न िम�ने नदिेखने । 

 स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(४) मा �यवि�थत भएको 
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घटना सश� ���को �ममा भएको हो होइन भ�ने कुराको �या�या गन� आयोगको अिधकार 
अदालतमा िवचाराधीन म�ुाको स�ब�धमा ह�न स�ने नभै आयोगको आ�नै काय��े�मा पन� 
आएको िनवेदनका स�ब�धमा �योग गन� स�ने िवषय देिख�छ । उपयु�� उपदफा (२) र (४) ले 
अदालतमा िवचाराधीन िवषयव�तहु� यथावत चाल ुरा�न कुनै अ�यथा �यवधान िदएको वा 
िदन स�ने �कृितको मा�न नस�ने देिखएकाले उपयु�� �या�या र िव�ेषणको आधारमा सो 
�यव�थाह� बदरै ग�ररहन ुनपन� । 

 मेलिमलापको लािग िनवेदन िदने िवषय आफँैमा आपि�जनक ह�दँैन । तर सहअि�त�व र 
समभावमा आधा�रत सामािजक ब�धन भएको ह�दँा पीिडतलाई उपे�ा गरी एकतफ� ढङ्गबाट 
मेलिमलाप ह�नै स�ैन । यसको लािग दवुै प�ह�को �वत�� र जा�त सहमित आव�यक   
ह��छ । मेलिमलाप जबरज�ती लाद ्न सिक�न । पीिडतको आ�मस�मानमा ठेस ला�ने वा चोट 
प�ुने गरी मेलिमलाप ह�नहु�दँैन । यथाथ�मा मेलिमलापको �ि�यालाई पीिडत �वयम ्ले उ��े�रत 
वा आमि��त गरेको अव�थामा मा� यसको साथ�कता िस� ह�न स�ने । 

 ग�भीर �कृितका अपराध �वयम ्मा मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनसगँ स�बि�धत 
अपराध ह�न् । �य�ता ग�भीर अपराधका पीडकलाई �यायको दायरामा �याई सजाय गन� 
आधार खोजी गनु�  आयोगको दािय�व ह�ने भई सिंवधान र कानूनस�मत पिन ह��छ । अिभयोग 
नै नलगाई कसरु नै कायम नगरी आम माफ� िदएसरह �मादान गन� आधार र कारण आयोगले 
खोजी िहड्ँन आव�यक ह�दँैन र सो आयोगलाई नसहुाउने । 

 स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २६ को उपदफा (५) मा 
उ�लेख भएको उपदफा (३) बमोिजम �मादानका लािग कुनै िनवेदन पन� आएमा आयोगले 
�य�तो पीडकलाई �मादान गन� स�ब�धमा पीिडतको सहमित, असहमित र घटनाको 
ग�भीरतासमेत िवचार गरी �मादानको िसफा�रस गन� िनण�य गनु�पन�छ भ�ने �ावधान पिन 
िववािदत छ । पीिडतको सहमितपिछ लग�ै उ�लेख भएको असहमित भ�ने पदावली सगँसगैँ 
�योग भएबाट असहमितको अथ� दोहोरो ला�न गएको देिख�छ । तर पीिडतको असहमितमा र 
ग�भीर �कृितका अपराधमा �मादान ह�नै नस�ने कुरा यसअिघ यस अदालतबाट जारी भएका 
आदेशबाट पटकपटक स�बोधन भइसकेको ह�दँा �यसैलाई आयोगले माग�दश�न बनाउनपुद�छ । 
यस अदालतबाट भएका आदेशको उपे�ा आयोगले गन� नस�ने । 

 स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९ को �यव�थाले आयोगको 
िसफा�रसलाई नेपाल सरकारको अधीन�थ बनाएको र महा�यायािधव�ाको अिभयोजन गन� 
पाउने संवैधािनक अिधकारलाई समेत �भािवत गरकेो भ�ने पिन िनवेदकह�को कथन रहकेो 
पाइ�छ । उ� दफा २९ को उपदफा (१) मा मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनको 
आरोपमा दोषी देिखएको पीडकउपर म�ुा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसम� िसफा�रस 
भएमा म��ालयले �य�तो पीडकउपर म�ुा चलाउन महा�यायािधव�ासम� लेखी 
पठाउनुपन�छ भ�नेसमते �यव�था भएको देिख�छ । नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १३५ को उपधारा (२) बमोिजम नेपाल सरकारको तफ� बाट म�ुा चलाउने वा नचलाउने 
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भ�ने कुराको अि�तम िनण�य गन� अिधकार महा�यायािधव�ामा िनिहत रहकेो देिखने । 

 नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १३५ बमोिजम सिंवधानले �दान गरकेो 
अिभयोजनस�ब�धी अिधकार िविश� र �वाय� �कृितको अिधकार हो । 
महा�यायािधव�ालाई यो अिधकार सिंवधान�ारा सीधै �दान ग�रनकुो पछािड 
महा�यायािधव�ाको स�ंथा एउटा �यावसाियक र �याियक सं�थाको �पमा रहकेो र �य�तो 
स�ंथाले कुनै खास राजनैितक उ�े�यले कसैउपर दभुा�वनापूव�क अिभयोजन लगाउन वा 
कसैउपर मोलािहजावश वा राजनीितक �वाथ�को कारणले लगाउनपन� अिभयोजन नलगाउने 
अव�था आउन निदन र फौजदारी कसरु ज�तो िवषय समेिटएको ग�भीर फौजदारी अिभयोग 
िविश� कानूनी एवम्  �याियक आव�यकता अन�ुप सही र िन�प��पमा ह�न सकोस् भनेर नै 
य�तो स�ंथा खडा गरी अिभयोजनस�ब�धी स�पूण� िज�मेवारी सिु�पएको ह�दँा 
महा�यायािधव�ाको अिभयोजनस�ब�धी अिधकारलाई सङ्कुचन गन� िम�ने नह�ने । 

 सिंवधानतः सरकारवादी ह�ने म�ुा चलाउने अि�तयारी भएको महा�यायािधव�ासम� 
आयोगले सोको लािग िसधै िसफा�रस गन� नस�ने र नगनु�पन� कुराको कुनै िववेकस�मत 
आधार देिखदँैन । छानिबनबाट दोषी देिखएका �यि�लाई म�ुा चलाउन आयोगले गन� 
िसफा�रस घमुउरो बाटोबाट महा�यायािधव�ासम� पठाउने �यव�थाले अनाव�यक जिटलता 
र सशंयमा� पैदा गरकेो देिख�छ । यसको परो� अथ� पीडकलाई अिभयोजनबाट उ�काउने 
मा� ह�न स�छ । यस िवषयमा यसअिघ जारी भएको आदेशमा नै पया�� �या�या र िव�ेषण 
भइसकेको ह�दँा सिंवधानको �प� �यव�थासगँ असङ्गत र आव�यक भ�दा अित�र� 
उ�लेखन ग�रएको उ� दफामा �य�ु "...नेपाल सरकारसम� िसफा�रस भएमा म��ालयले 
�य�तो पीडकउपर म�ुा चलाउन..." भ�ने वा�याशं बदरभागी देिखने । 

 बेप�ा पा�रएका �यि�को छानिबन, स�य िन�पण तथा मेलिमलाप आयोग ऐन, २०७१ को 
दफा २६ को उपदफा (२) मा �य�ु "...आयोगको छानिबनबाट �मादान िदन पया�� आधार र 
कारण नदेिखएका..." भ�ने श�दावली र दफा २९ को उपदफा(१) मा �य�ु "...नेपाल 
सरकारसम� िसफा�रस भएमा म��ालयले �य�तो पीडकउपर म�ुा चलाउन..." भ�ने 
�यव�थाह� नेपालको अ�त�रम सिंवधानको धारा १२, १३, २४ र १३५ समेतको िवपरीत 
बदरभागी देिखएकाले आजैका िमितदेिख बदर घोिषत  ह�ने । 

सुमन अिधकारीसमेत िव�� नेपाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०३, पृ� २०६९, िवशेष इजलास 

२. साव�जिनक सरोकार 
11.   देशमा मह�वपूण� सेवा प�ु याएका �यि� सेवाबाट िनव�ृ भएपिछ िनजह�को सिुवधा र सरु�ा 

स�ब�धमा केही �यव�था ग�रने भ�ने कुरा रा�यको �ित�ाको िवषय ह�ने । 

 �यि�ह�ले प�ु याएको योगदानको कदर गद� सेवािनव�ृ भएप�ात् स�मान �व�प केही सिुवधा 
�दान गन� र �य�ता �यि�को सरु�ास�ब�धी �ब�ध गन� ज�ता काय�ह� रा�यका दािय�विभ� 
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पन� । 

 रा�यले के क�ता �यि�लाई के क�तो सिुवधा र सरु�ा �दान गन� भ�ने कुरा रा�यको 
नीितगत िवषयिभ� पन� कुरा हो । य�तो नीितगत कुरा सामा�यतया �याियक पनुरालोकनको 
िवषयव�त ुह�न नस�ने । 

 िवधाियक� अिधकार�ा� काय�पािलकाले आ�नो नीितगत िवषयका कुराह�लाई लागू गन� 
�योजनका लािग कुनै अ�यादेश जारी गदा� त�काल सो अ�यादेशको आव�यकता िथयो वा 
िथएन भ�ने कुरा �याियक पनुरालोकनको िवषय ब�न नस�ने । 

 के क�ता पिहलेका साव�जिनक पदािधकारीलाई के कित सिुवधा िदने वा निदने भ�ने िवषयमा 
के क�तो कानूनको आव�यकता �यसको अ�ययन िव�ेषण गरी ��तािवत गन� काम 
सरकारको र कानून बनाउने अिभभारा �यव�थािपका ससंद ्कै ह�दँा साव�भौम जनताका 
�ितिनिधह� रहेको सवंैधािनक िनकायको िवचाराधीन रहकेो अ�यादेशका िवषयमा 
अदालतले �वेश गरी केही बो�न निम�ने । 

भरतमिण जङ्गम िव�� नेपाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१००, पृ� १६, िवशेष इजलास 

12.   मािनसले जानेर वा नजानेर ध�ुपानको कूलतमा फ�ने भएकोले ध�ुपान िव�� सचेतना 
अिभविृ� गनु�, ध�ुपानको �व��न ह�ने गरी साव�जिनक �चार �सार गनु� , सतु�ज�य पदाथ�को 
ब�ा, � यापस�, �याकेट तथा पास�लको �याकेिजङ्ग र लेबलुको बािहरी भागमा सतु�ज�य पदाथ� 
�वा��यको हािनकारक छ भ�ने �यहोराको चेतावनीमूलक स�देश एवम् सतु�ज�य पदाथ�को 
सेवनको असरबाट ह�ने घातक रङ्िगन िच� अिनवाय��पमा सतु�ज�य पदाथ� उ�पादन गन� 
क�पनीलाई रा� न लगाउन ुर साव�जिनक �थलह�मा यसको उपयोगलाई �ितबि�धत गनु�पन� 
रा�यको दािय�व ह�ने । 

 जन�वा��यको स�ब�ध �यि�का जीवनलगायतका अनेक� हकह�को �चलनसगँ पिन 
स�बि�धत हक ह�नाले सतु�ज�य पदाथ� सेवनको सम�याले अ�य मौिलक हकह�मा असर र 
�भावसमेत पाद�छ । यस�ममा रा�यले िवधाियक� अिधकारको �योग गरी कानूनको 
िनमा�ण, काया��वयन तथा आव�यक िनयम बनाई सोको काया��वयन भए नभएको स�ब�धमा 
सरकारी सयं��माफ� त �भावकारी िनयमन गनु� रा�यको कत��य ह�न आउछँ ।  यिद रा�यको 
तफ� बाट य�ता कदमह� चािलदैनन् भने नाग�रकलाई संिवधानले ��याभूत गरकेो जीवनको 
अिधकारको सरं�ण गन� िदशामा रा�य सयं�� उदािसन भएको मा�नुपन� । 

 सतु�ज�य पदाथ� (िनय��ण र िनयमन गन�) ऐन, २०६८ िमित २०६८।१।२६ मा �मािणकरण 
भई िमित २०६८।४।२७ देिख नै लागू भएको र ��ततु �रट िनवेदन िमित २०६८।७।२२ मा 
दता� भएपिछ िनण�य ह�न हालस�म दईु वष�भ�दा बढी समय �यितत भई स�दासमते िनण�य ह�न 
अिघ�लो िदनस�म ऐन आउदँै नआए सरह उ�पादन िनर�तर राखी उ�पािदत व�तहु�को 
खपतको बजारीकरण गन� खो�ने अितसयु� नाफामूलक �ि�कोण देिख�छ । वा�तवमा ऐन 
लागू ह�ने भनी घोिषत भएका िमितबाट कानूनले तोकेको समयिभ� उ�पािदत व�तु िनखानु�  पन� 
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ह��छ र नया ँवैधािनक �यव�थाअनसुार नै उ�पादन स�ु गनु�पन� ह��छ । म�ुा िदएको, अ�त�रम 
आदेश भएको वा म�ुामा िनण�य भएको कुनै िमित पिछ ऐन लागू भएको िमित साद� जाने र 
�यसबाट अ�य अ�य लाभको गणना गन� कुरा �यायोिचत नदेिखने । 

 (FCTC) महास�धीको धारा ११(१)(ख) मा उ�पादकले सतु�ज�य पदाथ�को लेबलु वा 
�याकेजको बािहरी कूल भागको ५०% वा सोभ�दा बढी भागमा चेतावनीमूलक स�देश वा िच� 
अिंकत ह�नुपन� अिनवाय� �यव�था गरेको र ३०% भ�दा कम ह�न नह�ने �यव�था गरकेोमा 
सतु�ज�य पदाथ� (िनय��ण र िनयमन गन�) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले उ� महासि�धमा 
उ�लेख भएको ५०% भ�दा बढी ७५% भागमा सतु�ज�य पदाथ�को लेबलु वा �याकेटको 
बािहरी कूल भाग ओगट्ने गरी गरकेो �यव�थालाई उ� महासि�धको �यव�था िवपरीत भयो 
भ�न िम�ने नदेिखने । 

अिधव�ा �योित बािनयासमेत िव�� नपेाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३२, पृ� ३०५, िवशेष इजलास 

13.   हाल �चलनमा रहकेो �याय प�रषद् ऐन, २०४७ वा िनयमावली २०५६ मा �यायाधीश 
िनयिु�स�ब�धी मापद�ड वा य�तै �कारको िनद�िशका आिद बनाई लागू गन� सिकने भ�ने 
कानूनी �यव�था किहकतै उ�लेख भएको नदेिखने । 

 �चिलत ऐन िनयममा उ�लेख भएदेिख बाहेक “प�रषदक्ो बैठकस�ब�धी काय�िविध” स�म 
प�रषद ् आफँैले िनधा�रण गन�स�ने तर सोदेिख बाहकेका अ�य काम कत��य अिधकार 
कानून�ारा नै �यवि�थत ह�नपुन� । 

 बैठकको काय�िविधस�म आफँै िनधा�रण गन�स�ने िनयमको �यव�थाले कितपय सारभूत 
�कृितका �यव�थाह�समेत अ�तरिनिहत रहेको िनयिु� �ि�या मापद�ड िनमा�ण गन�स�मको 
अि�तयारी �दान गन�स�छ भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

 �याय प�रषदल्ाई सिंवधान वा �चिलत कानूनले मापद�ड िनमा�ण गरी लागू गन� स�ने 
अि�तयारी नै निदएको भ�ने देिखन आएबाट कानूनी अि�तयारी िवना नै �याय प�रषदले् 
�यायाधीश, िनयिु� (�ि�या) मापद�ड २०६९ बनाई लागू गरकेो देिखदँा �यसरी मापद�ड 
बनाई लागू गन� �याय प�रषदक्ो िनण�य एवम् �य�तो िनण�यबाट बनाई जारी ग�रएको 
मापद�डसमेतमा कानूनको अि�तयारी देिखन नआउने । 

 कानूनको अि�तयारी िबना िनमा�ण ग�रएको (कानूनी मा�यता �ा� गन� नस�ने ह�नाले ��ततु) 
�यायाधीश िनयिु� (�ि�या) मापद�ड २०६९ मा कानूनको अि�तयारी िविहनताको 
आधारमा आजैका िमित देिख लागू ह�ने गरी उ��ेषणको आदेश�ारा िनि��य र बदर ह�ने । 

 स�ु अदालतमा (Trial court) मा �याियक �ि�याका अिधकतम् काय�िविध वा 
औपचा�रकताह� पूरा गनु�पन� ि�थित रहदँा �य�तो काय�सगँ बढी प�रिचत �याय सेवाका 
अिधकृतह�लाई नै अिधकतम �ाथिमकताका साथ �यायाधीश िनयिु� ग�रने सामा�य �चलन 
भए तापिन यस स�ब�धमा संिवधानमा नै �प� �यव�था भइसकेको स�दभ�मा उ� सवंैधािनक 
�ावधान काया��वयन अपेि�तमा� नभई अप�रहाय�समेत ह�ने । 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

92 

 �वत�� र स�म �यायपािलकाको िनमा�णको लािग �यायाधीशको िनयिु�मा नै यो�यता र 
�मताको मू�याङ्कनस�ब�धी �भावकारी सयं�� िनमा�ण ग�रन ुज�री ह��छ । यो�यता पगेुका 
अिधव�ाह�लाई िज�ला �यायाधीशको पदमा िनयिु� गदा� अिनवाय��पमा िलिखत र 
मौिखक परी�ा स�चालन गनु�पन� भ�ने सवंैधािनक �यव�था देिखदँा �य�तो परी�ाबाट 
अ�य�त �ितभाशाली र स�म �यि�मा� �यायाधीशको पदमा िनयिु� पाउन सकुन भ�ने 
सिुनि�तताको लािग �यसरी स�चालन ग�रने परी�ाको पाठ्य�म िनधा�रण, �� प� 
तयारी, परी�ा स�चालन िविध, उ�रपिु�तका परी�ण प�ित, उि�णा�ङ्क तथा ��तिुतकरण 
र अ�तवा�ता�समेत खलुा �ितयोिगताबाट अिनवाय��पमा (�याय सेवा आयोगबाट स�चािलत) 
राजप�ांिकत �थम �ेणीका अिधकृत सरहका ह�नुपन� । 

 परी�ा �णालीबाटै िज�ला �यायाधीशको िनयिु� गन�स�ब�धी �यव�था �यायाधीश िनयिु�का 
स�ब�धमा िवशेष खालको संवैधािनक �यव�था भएकाले यो �यव�थाको काया��वयनको 
सिुनि�ताको लािग यथाशी� यसस�ब�धी िवधेयक तयार गरी कानून िनमा�णका लािग ससंद ्मा 
पेस गनु�  भनी िवप�ीम�येका कानून �याय, ससंदीय �यव�था तथा सिंवधानसभा म��ालयका 
नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने । 

अिधव�ा तोयानाथ ढंुगाना िव�� �याय प�रषद् सिचवालय, काठमाड�समेत 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१४१, पृ� ३९७, संयु� इजलास 

14.   िव�स�पदा सूचीमा सूचीकृत भएको �े� हो । य�तो �े�को िवषयमा ह�ने हरके काम कारवाही 
तथा यसका बारेमा िलइने कुनै कदम�ित हरके नाग�रकह�को साव�जिनक चासो रह�छ नै । 
यसरी िव�स�पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हनमुानढोका दरबार�े� ज�तो मह�वपूण� िवषयमा 
�ची रा�ने जो सकैु नेपाली नाग�रकका तफ� बाट दायर ह�न आएको म�ुालाई 
हकािधकारिवहीनको म�ुा भ�न निम�ने । 

 सरकारी �वािम�वमा रहकेो स�पि�को �योग गरी �य�तो स�पि�बाट श�ुकसमेत उठाउन 
पाउने गरी �यव�थापन गन� िवषयमा कुनै िकिसमको करार गन� अिधकार काठमाड� 
महानगरपािलकालाई रहकेो नदेिखने । 

 मूल करारको िवषय व�त ुनै नभएको िवषयमा पनुः मूल करारकै प�ह��ारा 
�ित�पधा��मकताको िस�ा�त र पारदिश�कताको िस�ा�तसमेतको बेवा�ता गरी मूल करारकै 
िनर�तरता रहने गरी स�चालनको अिधकार ैनभएको हनमुानढोका दरबार ��ेको िवषयलाई 
समेत समेटेर पूरक करार गनु�लाई �चिलत कानूनह�को बेवा�ता र यस अदालतको 
पूव�आदेशको अनुिचत �या�या र िव�तार ग�रएको �पमा िलनपुन� । 

 फैसलाले िदएको िनद�शन भ�दाबािहर गई ग�रएको काय�ले फैसला काया��वयनको �थान �हण 
गन� नस�ने। 

 स�ंकृित, पय�टन तथा नाग�रक उड्डयन म��ालय र सङ् घीय मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयले िदएको सहमितलाई नेपाल सकारको िनण�य मा�न सिकँदैन । �य�तो सहमितको 
आधारमा फैसलामा नै उ�लेख नभएको परुाताि�वक र धािम�क मह�वको सरकारी �वािम�वको 
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स�पि�को िवषयमा श�ुकसमेत उठाउन पाउने गरी करार गन� अिधकार काठमाड� 
महानगरपािलकालाई नह�ने । 

 श�ुक उठाउने स�ब�धमा �यव�थापनको अिधकार ैनपाएको �े�को पिन श�ुक िनधा�रण गन� 
गरी ग�रएको पूरक करार �चिलत कानून र फैसलासमेतको िवपरीत भई बदरयो�य देिखने । 

 साव�जिनक सरकारी स�पि� िनजी ��ेले �योग र स�चालन गन� �योजनको लािग 
िबना�ित�पधा� िवप�ी साइडवाकस� �ेडस� �ा.िल.लाई स�ुपने गरी भएको िवप�ीह�को काय�ले 
�यावसाियक�पमा �थािपत �ित�पधा��मक िस�ा�त र पारदिश�ताको िस�ा�तसमेतको 
उ�लङ्घन ह�न गएको देिखने । 

 साइडवाकस� �ेडस� �ा.िल.ले स�ुधारा धरहरा ��ेको मा� �यव�थापन गन� अिधकार पाएकोमा 
�यावसाियक �वाथ�को लािग अस�बि�धत अ�य पय�टक�य �थललाई सश�ुक उपयोग गन� िदने 
गरी भएको करारले अ�य पय�टक�य �यावसाियक स�ंथाह�लाई �ित�पधा��मक �मता 
�दिश�त गन� र �ित�पधा�मा सहभािगता गन� अिधकारबाट वि�चत गरकेो देिखने । 

 मूल करारमा उ�लेख नै नभएको र मूल करारको िवषयमा परकेो म�ुामा भएको आदेशमा समेत 
उ�लेख नै नभएको कुनै कुराको िवषयलाई सो आदेशको काया��वयनको नाममा समेट्न खो�ने 
काय�लाई अनिुचत र अिनयिमत (Undue and Irregular) मा�नपुन� । 

 स�ुधारा–धरहरा ��ेको मा� �यव�थापन गन� अिधकार पाएको िवप�ी काठमाड� 
महानगरपािलकालाई पय�टन �यवसायमा टेवा प�ु याउने भ�ने नाममा अस�बि�धत �े�लाई 
समेटेर करार गन� अिधकार नह�ने । 

 कुनै पिन सेवा सिुवधाह�को िनबा�ध�पमा उपभोग गन� भ�ने कुरा �यि�को इ�छामा भर   
पद�छ । आधिुनक उपभो�ावादी िस�ा�तले �यि�लाई व�त ुवा सवेाको उपभोगको छनौट गन� 
अिधकार �दान गन� ह�नाले कसैलाई जबरज�ती व�त ु वा सेवा उपभोग गन� बा�य गन�    
सिकँदैन । �यसो ग�र�छ भने �यो �यि�को वैयि�क अिधकारमािथको ह�त�ेप ह�न जाने । 

 साव�जिनक िनकायको �पमा रहकेो िनकायले अदालतबाट जारी भएको आदेश वा फैसलाको 
आफूखसुी �या�या गरी गलत�पमा �योग गन� अिधकार ह�दँैन । कुनै घमुाउरो त�रकाबाट 
अदालतको फैसला वा आदेशको काया��वयन गरे ज�तो गन�, फैसला वा आदेशको काया��वयन 
नगन� र फरक प�रणाम देिखने गरी काय� ग�रनलेु अदालतको आदेश वा फैसलाको स�मान 
गरकेो नभई अनादर गरकेो ह��छ । य�तो �विृ�ले वैधािनकता नपाउने मा� होइन �याियक 
सशुासनको अिभविृ�मा टेवासमेत निदने । 

 �थानीय सव�साधारणको ��य��पमा गािसएको स�ंकृितक र धािम�क हक उपभोगको िवषयमा 
कुनै काय� गनु� पूव�  �य�ता सरोकारवाला �थानीय जनताह�को समेत ��य� सहभािगतामा 
उनीह�को पिन सहमित िलएर �य�तो काय� गनु�पन� । 

 �थानीय सव�साधारणको सं�कृितक र धािम�क हकमा ��य� असर पन� गरी भएको �य�तो 
काय�मा �य�ता सव�साधारणको �वीकृित छैन भने �यस िकिसमको काय�ले वैधािनकता नपाउने 
ह��छ । यसै स�ब�धमा करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ग) ले “सव�साधारणले उपभोग 
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ग�ररहकेो सिुवधा कसैलाई उपभोग गन�बाट रोक लगाइएको करार” बदर ह�ने करारअ�तग�गत 
राखेको पाइने । 

 सरकारी �वािम�वमा रहकेा स�ंकृितक तथा परुाताि�वक मह�व बोकेका धरोहरह�लाई �यापार 
�यवसायसमेत स�चालन गन� पाउने गरी �योग गन�  िनजी �े�लाई भोगािधकार �दान गदा� 
िनि�त कानूनी मापद�ड बनाएरमा� ह�ता�तरण गनु�पन� । 

 कानूनी मापद�डिबना नै िविभ�न �यापा�रक घर टहरा िनमाण� गरी �यापार �यावसाय गन�  िदने 
काय�ले �य�तो �े�को स�ंकृितक तथा परुाताि�वक मह�वलाई घटाउने मा� होइन �य�ता 
��ेको उपे�ा गरकेो ठहन� । 

 मूल करारकै िवषयमा सव��च अदालतले �� उठाई �यसका िववािदत सत�ह�लाई 
साव�जिनक िहत िनिहत ह�ने गरी पनुरावलोकन गन� आदेशसमेत भएकोमा सो आदशेको सही 
काया��वयन गन�तफ�  ला�दै नलागी िवप�ीह�बाट सो आदेशको काया��वयन गरकेो भ�द ै
आदेशमा उ�लेख ै नभएको हनुमानढोका दरबार��ेको िवषयमा समेत पूरक करार ग�रएको 
िवषयलाई कानूनअनु�प र फैसलाअन�ुपको काय�  भ�न सिकने अव�था नह�ने । 

अिधव�ा दीपक िव�म िम� िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१४७, पृ� ४६८, संयु� इजलास 

३. मानव अिधकार तथा लैङ्िगक �याय 
15.   कानूनबमोिजम बाहके वा कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि�क 

�वत��तामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गन� पाइदँैन । वैयि�क �वत��ताले कानूनी 
औिच�यता पिु� ह�न नस�ने �कृितका थनुा, िगर�तारी तथा गैरकानूनी�पमा शि�को �योग 
गन�बाट सरुि�त रा�दछ । कसैले कसैलाई िनजको वैयि�क �वत��ता सीिमत गरमेा वा 
�य�तो �वत��ताको �योग गन�बाट वि�चत गरमेा वा कुनै पिन �यि�लाई गैरकानूनी�पमा 
बद ्िनयत वा �व�ृ भावना िलई िनजको वैयि�क �वत��ताको अपहरण गरमेा गैरकानूनी 
ब�दीको अव�था िसज�ना ह�न जाने । 

 कानूनको उिचत �ि�या पूरा नगरी कसैको पिन वैयि�क �वत��ता हनन ् गन�  पाइदँैन । 
�यि�को य�तो सारभूत अिधकारबाट वि�चत गदा� कानूनले तोकेको उिचत �ि�याको 
अिनवाय��पमा अनशुरण गनु�पन� । 

 कुनै �यि�लाई गैरकानूनी�पमा वा कानूनको उिचत �योगिबना वैयि�क  �वत��ताको 
उपयोग गन�बाट वि�चत गन� गरी िनय��णमा रािखएको छ भने �य�तो अव�थामा ब�दी 
��य�ीकरणको आदेश जारी गरी थनुाम�ु गरी िदनपन� । 

अिधव�ा िदमोद ��े िव�� नपेाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१४५, पृ� ४५२, संयु� इजलास 
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16.   अमूक कुनै राजनीितक दलह�को िसफा�रसमा कत��य �यान ज�तो जघ�य अपराधमा 
उ�मिु� िददँै जाने हो भने कानूनी शासनको िस�ा�तको बिख�लाप ह�नजानकुा साथै 
द�डहीनताले ��य पाई रा�य �यव�था स�चालनमा समेत किठनाई उ�प�न ह�न जाने 
कुरालाई नकान� नसिकने । 

 कत��य �यान ज�तो जघ�य अपराधमा अिभयु�ह�लाई कानूनको कठघारमा नउ�याई िसधै 
राजनीितक दलको िसफा�रसका आधारमा उ�मिु� िददँ ै जाने हो भने जघ�य अपराधको 
�ङ्ृखला बढ्दै गई नाग�रक असरुि�त ह�दँै रा�य �यव�था नै स�चालन गन� नसिकने 
अव�थामा प�ुन जाने । 

 क�ता �कृितका म�ुाह� िफता� िलन सिकने भनी िविभ�न म�ुाह�मा निजर �ितपादन 
भइरहकेो अव�थामा �ितपािदत िस�ा�त िवपरीत गई सरकारले िनण�य गन� िम�ने देिखन 
नआउने । 

 अदालतबाट जारी भएका आदेशिभ� रही सरकारले ��ततु सरकारवादी फौजदारी म�ुा िफता� 
िलने स�ब�धमा �ि�या अगािड बढाई िनण�य गरकेो देिखन नआउने । 

खसुीलाल साह िव�� नपेाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१५१, पृ� ५५८, संयु� इजलास 

17.   सिंवधानमा उ�लेख भएको कुरालाई िनवेदकलगायत सबैले �वीकार गनु�पद�छ र सवंैधािनक 
�ावधानमा िच� नबझेुमा साव�भौम संसद ्ले सिंवधान सशंोधनको िनधा��रत मा�यमबाट मा� 
सिंवधानका िवषयव�तुमा सशंोधन गन� सिकने ह��छ । यस अदालतबाट संिवधानका 
�यव�थाह�को �याियक परी�ण, थपघट र संशोधन ह�न नस�ने । 

 िनवेदकह�ले उठाएका सम�त िवषयव�तमुा साव�भौम संसद ्का कानून िनमा�ता 
जन�ितिनिधह�ले छलफल गरी िवचार ह�ने अव�था रहेको छ । समाज, देश र समयको 
आव�यकतानसुार मौिलक�पमा कानून िनमा�ण र सशंोधन गन� अङ्ग �यव�थािपका ससंद ्   
हो । आव�यक�य कानून िनमा�ता जन�ितिनिधह� नै ह�न ्भ�ने मा�यता रािख�छ । कुनै 
कानूनमा अ�प� �ावधानह� रहकेा छन् भने यस अदालतले �या�यामाफ� त कानूनी िस�ा�त 
�ितपादन गन�स�दछ । तर साव�भौम संसद ्सम� िवचाराधीन रहकेो िवषयमा हतार गरेर 
िनवेदन मागका िवषयमा यस अदालतबाट अिहले नै ह�त�ेप गन� निम�ने । 

कुसुम साखसमते िव�� नेपाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१७४, पृ� ७६७, िवशेष इजलास 

18.   पनुरावेदकले आ�नी �ीमतीको ह�या योगेशच�� महतोको नेत�ृवमा रहेको सरु�ा फौज 
अ�तग�तका ५ जना सादा पोसाकका सरु�ाकम�ह�ले गरकेो भनी िकटान गरी जाहरेी िदन 
जादँा सो जाहेरी दता� गरी सबदु �माण सङ्कलन गन�, घटना�थल �कृित मचु�ुका तयार गन�, 
Post Mortem Report को लािग पठाउने ज�ता काय�ह� गरी अनुस�धानस�ब�धी जे जो 
गनु�पन� ह��छ सो गरेर आ�नो रायसिहत िज�ला सरकारी विकल काया�लयमा पठाउनपुन� 
र  दता� गन� निम�ने भए कानूनबमोिजम दरपीठ गनु�पन� कानूनी दािय�व भएको िज�ला �हरी 
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काया�लयले �माण नभएको,  Post Mortem Report नभएको, िढला गरी आएको भ�ने 
ज�ता अड्चन थापी जाहरेी निलन ु उ� सवंैधािनक र कानूनी �यव�थाको पालना नगरकेो 
भ�ने �प� ह�ने । 

 कुनै पिन �यि�लाई कानूनबमोिजम बाहके कसैको ह�या गन� पाउने छुट कानूनले �दान गरकेो 
छैन । जो सकैु �यि�ले कानूनको उलङ्घन गरी कुनै कसरुज�य अपराध गरेको छ भने �य�तो 
�यि�ले कानूनबमोिजम सजाय पाउन ुनै पन� । 

 ��ततु म�ुामा जो जसउपर िकटान गरी यी पनुरावेदकले जाहेरी दरखा�त िदन �याएका ह�न् 
िनजह�बाट नै रमा अिधकारीको ह�या भएको हो वा अ� कसैबाट भएको हो वा अ� कुन ै
कारणबाट म�ृय ु ह�न गएको हो भ�ने कुरा अनसु�धान तहिककात गरपेिछ सङ्किलत सबदु 
�माणबाट पिु� ह�ने िवषय भएकाले स�ु मै जाहेरी दरखा�त दता� नै नगरी अनसु�धान िबना 
�माण नपगेुको भ�ने अनमुािनत  तक�  गरी जाहेरी दरखा�त दता� गन� इ�कार  गनु� 
कानूनसङ्गत नह�ने । 

 आफूसम� कसैले जाहरेी िदन �याउदँा जाहेरी दता� वा दरपीठ गन� इ�कार गन� अिधकार 
िवप�ी िज�ला �हरी काया�लयलाई ह�दँैन । �यसकारण यी पनुरावेदकले रीतपूव�कको जाहेरी 
िलई दता� गराउन आएमा दता� गन� निम�ने भए सोको िलखत जानकारी िनजलाई गराई र दता� 
गन� िम�ने भए दता� गरी अनुस�धान काय� पूरा गरी म�ुा चलाउनुपन� हो होइन भ�ने िवषयमा 
िनण�य गरी म�ुा चलाउनपन� देिखएमा कानूनबमोिजम म�ुा चलाउनु र म�ुा चलाउन नपन� 
देिखए सरकारी म�ुास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २० बमोिजमको सूचना जाहरेवालालाई 
िदन ुभनी िज�ला �हरी काया�लय, झापाको नाममा परमादेश जारी ह�ने  । 

देवी�साद अिधकारी िव�� िज�ला �हरी काया�लय, झापासमते 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२१६, पृ� ११७२, संयु� इजलास 

19.   बालमनोविृ�लाई असर प�ुने गरी बाब ु भएकै नाताले िनजको िज�मा लगाउदँा िनज 
नाबािलकाको किललो बाल मि�त�कमा सदवै भय, �ास रिहरहन स�ने ए�लो अव�थामा 
रहकेा यी िनवेदकको मागबमोिजम नाबािलकालाई िवप�ी नीमा के.सी.को िज�माबाट अलग 
गरी िनवेदकलाई बझुाउन स�ने अव�था नदेिखने । 

अिल सैद अैफान िव�� नीमा के.सी. समते 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२२६, पृ� १२६८, संयु� इजलास 

20.   पटकपटक �याियक िनकायबाट �यि�को पिहचान कायम भई अदालतबाट मा�यता िदई 
िनण�य भएको िवषय   र   फैसला अि�तमताको िस�ा�त (Finality of Justice 
Theory) लाई �भािवत पानु� �याय र कानूनको िस�ा�तिवपरीत ह�न जा�छ । म�ुा लगाउने 
बहानामा त�यय�ु �माणको अभावमा कसैको उजरुी परकैे आधारमा छानिबन गन� नाउमँा 
कुनै पिन �यि�लाई प�ाउ गन� थ�ुने काय� गदा� �यि�गत �वत��ता हनन् ह�न जाने अव�था 
ह��छ । ��ततु स�दभ�मा समेत यी िनवेदकलाई त�यय�ु �माणिबना नै नाग�रकताको िवषय 
उठाई प�ाउ गन� खो�न ु�यायको मा�य िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 
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 म�ुा लगाउने िनह�मँा त�यय�ु �माणको अभावमा छानिबन गन� नाउमँा कुनै पिन �यि�लाई 
प�ाउ गन� थ�ुने काय� गदा� �यि�गत �वत��ता हनन ह�न जाने अव�था ह�दँा �य�तोमा 
िनवेदकको सवंैधािनक तथा कानूनी हकमा आघात पन� आशङ् का भएको अव�थामा 
सोिवपरीत िनवेदकको िनवेदन खारजे ह�ने । 

िहरामान ह�र िगरी िव�� िज�ला �शासन काया�लय, बाकेँसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२३६, पृ� १३५२, संयु� इजलास 

21.   कुनै खास उ�े�यका लािग बनेको ऐनले गरकेो �यव�थाबमोिजम भए गरकेा काय�लाई �यसै 
ऐनको �यव�थाबमोिजम ह�ेरनपुन� ह��छ । केही साव�जिनक अपराधज�य काय�  भएकोमा 
कानूनले ७ िदनिभ� म�ुा दता� गनु�पन� कानूनी �यव�था ह�दँाह�दँै पटकपटक �याद थप गरी 
थनुामा राखी �यि�को वैयि�क �वत��तालाई कुि�ठत पान� अिधकार कुनै पिन साव�जिनक 
अिधकारीलाई नह�ने । 

 िवशेष कानूनले कुनै अपराधको स�ब�धमा खास �यव�था गदा�गद� �यसको अवल�बन नगरी 
अक� कानूनको �यव�था उ�लेख गरी कुनै �यि�लाई थनुामा रा�ने काय�बाट कानूनको उिचत 
�योग र पालना नग�रनकुो साथै �य�तो थुनामा रा�ने साव�जिनक पदािधकारीको कानूनको 
�िुट एवम्  �व�ृ भावनाबाट ��ेरत रहेको देिखन आउने । 

सरीता ��े ख�ी िव�� महानगरीय �हरी प�रसर, हनुमानढोकासमते 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४७, पृ� १४८०, संयु� इजलास 

22.   बालबािलकाको पिहचानको िवषय आमाबाबकुो अिधकारबाट �पा�तरण ह�दँै मानव 
अिधकारको अ�तरव�तकुो �पमा िवकास भएको देिख�छ । यसै गरी उनीह�को अिधकारको 
िवषय आमाबाबबुाट रा�यको दािय�वमा पिन �पा�तरण ह�नपगेुको छ । सवंैधािनक 
िविधशा�अ�तग�तको अिधकारमखुी अवधारणा (Right based approach) को आधारमा 
बालबािलकाको अिधकारको सरं�णको दािय�व प�रवार र रा�यलाई स�ुपेप�ात् ती िवषयह� 
बालअिधकारका िवषय ब�न पगुेका छन् । Doctrine of Parens Patriae को 
अवधारणाअनुसार पिन देशका ��येक बालबािलकाको सव��म ् िहत र सरं�णको लािग 
रा�यले अिभभावक�वको िज�मेवारी �हण गनु�पन� । 

 िविभ�न उमेर समूहको आधारमा फरकफरक सजायको �यव�था गरकेो देिखदँा �य�तो बेला 
बाल अदालत वा बाल इजलासले उमेरको िववाद टुङ्गो लगाउनुपन� अव�था आउँछ । सो 
अव�थामा पिहले अ�पतालबाट जारी भएको ज�म �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमित 
खलेुको कागजातलाई आधार मा�ने हो । अ�पतालबाट जारी भएका कागजात िव�सनीय 
ह�नकुा साथै वै�ािनक �णालीमा आधा�रत भई �यवि�थत ह�ने ह�दँा बालकको यथाथ� उमेर 
िनधा�रण गन� सहयोग ह��छ । यस अथ�मा यस �यव�थालाई वहृ�र �ि�कोणबाट बालबािलका 
र देशको िहतमा आव�यक स�झेर बनाएको कानूनी �यव�था भनी मा�न सिकने । 

 बालबािलकाको सरं�ण र साम�ज�यपूण� िवकासको लािग यो अप�रहाय� �यव�था हो । 
�थानीय पि�जकािधकारीले बालबािलकाको ज�मदता� गन� स�दभ�मा सूचकले जनु ज�मिमित 
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फाराममा भरकेो छ, �यसलाई आधार मानी दता� गरी ज�मदता� �माणप� िदने ह�दँा �यसमा 
िव�सनीयता र वै�ािनकता ह�दँैन । जनु समयमा बालकको उमेरको स�ब�धमा िववाद आउछँ 
�यितबेला िववाद हने� बाल अदालत वा बाल इजलासले अ�पतालबाट जारी भएको ज�मिमित 
उ�लेख भएको �माणप�लाई उमेर िनधा�रणको लािग आधार िलने हो । अ�पतालबाट जारी 
भएको ज�मिमित खलुेको �माणप� नभएमा दो�ो �ाथिमकतामा रहकेो �थानीय 
पि�जकािधकारीबाट जारी भएको �माणप�कै आधारमा बालबािलकाको उमरेसगँ स�बि�धत 
िववादको िन�पण ह�ने । 

अिधव�ा सिबन ��ेसमते िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२५७, पृ� १५९५, िवशेष इजलास 
23.   िनवेदक �ितवादीलाई प�ाउ गन� र हातहितयार तथा आखेटोपहार बरामद गन� काय� स�प�न 

भएपिछ पिन पटकपटक फरकफरक म�ुाह�मा एकबाट छुटी जाने देखेमा अक� म�ुामा 
अनसु�धानको लािग भनी �याद थप गद� थनुामा रािखरा�ने  मानिसकता पा�नु �चिलत 
सारवान् कानून, काय�िविध कानून र �यसका मा�य िस�ा�तह�को समेत ��य� उलङ्घन 
भएको देिखन आउने । 

 िनवेदक �ितवादीलाई प�ाउ ग�रसकेपिछ सोही िमितबाटै उि�लिखत म�ुामा कानूनले 
िनधा�रण गरेको काय�िविध अपनाई अनसु�धान ग�रस�नुपन�मा सोबमोिजम नगरी शरीर ब�धक 
तथा अपहरणसमेत म�ुाबाट सफाइ पाएपिछ  पनुः व�यज�त ु आखेटोपहारलगायतका 
म�ुाह�मा अनुस�धानको लािग भनी िमित २०७१।२।२७ मा राि��य िनकु�ज तथा व�यज�त ु
सरं�ण ऐन, २०२९ बमोिजम थुनामा रा�ने गरकेो आदेश काय�िविधस�ब�धी मा�य 
िस�ा�तसमेत िवपरीत भई �रट िनवेदकलाई थनुामै रािखरा�न ु पछ�  भ�ने �वतृ भावना 
पूवा��हबाट �िसत भई गैरकानूनी�पमा थुनामै रािखराखेको काय� सिंवधान�द� �वत��ताको 
हक र राि��य तथा अ�तरा� ि��य कानून तथा सोको मा�य िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�न 
गएको दिेखएकाले िनवेदक महेशबहादरु िसहंलाई त�ु�त थनुा म�ु ग�रिदन ुभनी िवप�ीह�का 
नाममा िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी ��य�ीकरणको आदेश जारी ह�ने । 

ताज�ी िसंह िव�� िज�ला �शासन काया�लय, लिलतपुरसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२७२, पृ� १७८५, संयु� इजलास 

४. देवानी कानून : स�पि� 
24.   �यि�को स�पि� रो�का रािखनुको पछािड केही िनि�त कारण, आधार, उ�े�य र औिच�य 

रहकेो ह��छ भ�ने कुरामा िववाद छैन । कुनै आधार, कारण, उ�े�य र औिच�य नरही कुनै 
�यि�को स�पि� रो�का रा�न ुभनेको �यि�लाई स�पि�स�ब�धी हकको �चलन गन�बाट 
िवमखु गराउनु ह�ने । 

 नाग�रकले आ�नो स�पि� बेचिबखन गन� र �य�तो स�पि�को अ�य कारोबार गन�  नपाउने 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

99 

अव�था भनेको ��य��पमा नाग�रकको मौिलक हकमािथ ब�देज लगाइएको मा�नपुन� । 

 नाग�रकको स�पि� रो�का रा�ने िनकायले �यसरी रो�का रा�नुपन� कारण, आधार र 
�यसको औिच�यसमेत पिु� गनु�पन�मा अदालतले िबना कुनै आधार र कारण तीन दशकस�म 
कुनै �यि�को स�पि� रो�का रहनकुो सोझो अथ� सो �यि�लाई स�पि�स�ब�धी मौिलक 
हकको �चलनबाट तीन दशकस�म सकुंिचत गनु� हो । य�तो काय� नाग�रकलाई �याय �दान 
गन� अदालत ज�तो िनकायबाट ह�न ुभनेको �यायको मूल मम�मािथ �हार ह�नु हो । नाग�रकलाई 
�थानीय �तरमा �याय �दान गन� िज�ला अदालत ज�तो िनकायबाट भएको यो काय�  िन�य नै 
िट�पणीयो�य ह�ने । 

नुवाकोट िज�ला अदालत, िवदुर िव�� िहतबहादुर �याकुरेल 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०२, पृ� ३५, संयु� इजलास 

25.   नेपाल सरकारको �वािम�वमा रही भोग गन�स�म िदएको ज�गाको �वािम�ववाला नेपाल 

सरकारले अ�य स�ंथालाई िदन नपाउने भनी अथ� गन� निम�ने ह�दँा ज�गाको �वािम�व �ा� 

गन�ले आ�नो ज�गा आफूले भोग गन�लगायत अ�य कसैलाई कुनै �यहोराले ह�ता�तरण गन� 

पाउने । 

 भोगािधकारमा� पाएको अव�थामा भोगािधकार पाउनेले ज�गाधनीको �थान �हण गन� नस�ने 

ह�दँा ज�गाधनीले अिघ िदएको भोगािधकार संशोधन गन� , प�रवत�न गन�  वा ह�ता�तरण गन� 

नपाउने भ�न निम�ने । 

 ज�गाको �वािम�व नेपाल सरकारकै नाममा भएको, भोगािधकारमा� अ�लाई ह�ता�तरण 

गरकेो अव�थामा उ� ज�गाको ज�गाधनीले सो ज�गाको �वािम�व अ�लाई ह�ता�तरण गन� र 

भोगािधकार अ�लाई िदन स�ने । 

सहयोगी उ�च मा�यिमक िव�ालय िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 

िसंहदरबारसमेत 

नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०४, पृ� ५०, संयु� इजलास 

26.   गठुी वा रैकर ज�गाको यिकन नै नगरी ज�गाको लगत निभडेको अव�थामा अनुमानको भरमा 

१५ वष� भ�दा अिघदेिख तहतह हक ह�ता�तरण भई आएको एकाको नाममा दता� भइसकेको 

ज�गालाई िबनाआधार िबना�माण लगत िभडेको भनी रकैर ज�गालाई गठुी कायम गन� 

अिधकार गठुी स�ंथान ऐन, २०३३ को दफा ३९ ले गठुी स�ंथानलाई िदएको नदेिखने । 

सुशीला ��ेसमते िव�� गुठी सं�थान के��ीय काया�लय, काठमाड�समेत 

नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०६, पृ� ६३, संयु� इजलास 
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27.   गाउ ँिवकास सिमित कानूनबमोिजम �थािपत �वाय� िनकाय भएको र यसले कानूनबमोिजम 
�यि� सरह स�पि� आज�न गन� र भोग गन� अिधकार रा�ने भए पिन �थानीय �वाय� शासन 
ऐन, २०५५ को दफा ६८(ख) ले �� रोक लगाएको िवषयमा समेत ठे�का सदर गन� गरकेो 
काय� कानूनस�मत ह�न नस�ने । 

 गाउ ँ िवकास सिमितले कानूनिवपरीत िनजी ज�गाको उ�पादनसमेत समावेश गरी ठे�का 
लगाउने काय�  गन� स�ने नदेिखने । 

नर�े� झासमते िव�� िज�ला िवकास सिमितको काया�लय, रौतहटसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०८, पृ� ७८, संयु� इजलास 

28.   जनु िनकायले रो�का राखेको हो भनी मालपोत काया�लयमा रो�का रेकड� देिखएको छ सो 
िनकायले के कुन कारण परी िनवेदन दाबीको ज�गा रो�का रा�न ुपरकेो हो सोको �प� जवाफ 
स�वि�धत िनकायको अिभलेखको आधारमा िदन स�नपुन� । 

 �प� जवाफ िदन रो�का रा�ने िनकायले नसकेको अव�थामा कानूनअन�ुप नै रो�का रहकेो 
होला भनी अनमुान गनु�  पिन उिचत ह�दँैन । मालपोत काया�लयले जनु िनकायले रो�का राखकेो 
हो भनी खलुाएको छ सो िनकायले िववरणसिहतको रो�का रा�नुपना�को कारण आ�नो 
अिभलेखवाट नदेिखएको भनी खलुाई रहेको अव�थामा समेत िबनाकारण लामो समयस�म 
�यि�को स�पि� रो�कारा�न नह�ने । 

शेरबहादुर महज�नसमते िव�� नपेाल ब�क िलिमटेड, �धान काया�लय, काठमाड�समेत 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९११०, पृ� ८९, संयु� इजलास 

29.   �े�ता रा�ने काम सरकारी िनकाय मालपोत काया�लयको हो । �यो नरािखिदएको कारणबाट 
जनताले पीिडत ह�नपुन� होइन । मालपोत काया�लयले अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान 
आयोगलाई �यि�को नाममा �े�ता छैन भनेको कुरालाई मा�ै आधार िलई िववािदत ज�गा 
भोग ग�ररहकेा �यि�ह�लाई ब�ुदै नबझुी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह�नेगरी 
एकतफ��पमा �यि�को नाममा दता� रहकेो ज�गालाई सरकारको नाममा कायम गन� गरी 
भएको अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान आयोगको िनण�य �िुटपूण� ह�ने । 
हमेबहादुर काक�समते िव�� अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, टंगाल, काठमाड� 

नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९११४, पृ� ११३, संयु� इजलास 
30.   रखेा र लेखा िवशेष�को अिघ�लो र पिछ�लो राय िवरोधाभाषपूण� नभई पिछ�लो राय 

यथाथ�मा अिघ�लो रायकै अिभ�न भाग र कडी भएको अव�थामा पिछ�लो रायलाई ��ततु 
म�ुामा आिधका�रक मा�न नसिकने कुनै कारण नदेिखने । 

 अ�याधिुनक �िविधबाट िवशेष��ारा परी�ण भई त�य र आधार सिहत तमसकु िलफामा 
खडा भएको भनी िदएको रायलाई अ�य �वत�� �माणबाट पिन पिु� भइरहकेो छ । िववािदत 
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िलखतलाई नाङ्गो आखँाले हदेा� पिन िलखतका पंि�ह� दईु श�दबीचको असमान र 
अ�वाभािवक खाली ठाउँसमेतबाट सो िलखत �वाभािवक�पमा तैयार भएको कपाली तमसकु 
मा�न नसिकने । 

टीकाबहादरु वली िव�� धनीराम खड्का 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१५२, पृ� ५७०, संयु� इजलास 

31.   भूिमस�ब�धी िनयमह�, २०२१ बमोिजम मोिहयानी हकको �माणप� िवतरण गन� टोली 
खटाउन सिकने �यव�था रहकेो र �यसरी टोली खटाई िवतरण गरकेो �माणप�को एक �ित 
अिभलेख स�बि�धत गाउ ँ प�चायतमा रहने र एक �ित भूिमसधुार काया�लयमा पठाउनपुन� 
�यव�थासमेत उ� िनयमावलीमा रहकेो देिखदँा गाउँ प�चायतबाट मोहीको �माणप� उपल�ध 
ह�न नस�ने वा �य�तो �माणप�को कानूनी अि�त�व नै नह�ने भ�न निम�ने । 

 पनुरावेदक �ितवादीले धेरैअगािड नै यी वादीका पित िपतालाई मोहीमा �वीकार गरी सकेको र 
िनज मोहीको म�ृयपु�ात् िनजको �ीमती र छोराह�बाट साल सालको कुतबाली बझुी भरपाई 
गरी िदएको, सो बाली बझेुको भरपाईलाई िकत� जालसाज भनेकोमा िवशेष�को परी�ण 
�ितवेदनसमेतका आधारमा िकत� �मािणत नभई स�े ठहरी अि�तम भईरहेको अव�थामा 
वादीह� दाबीको ज�गाको मोिहयानी हकका स�ब�धमा अ�यथा िवचार गरी रहनु नपन� । 

 वादीका िपतालाई र िनजको म�ृयपुिछ िनजको प�नी र छोराह�लाई मोहीको �पमा आ�नो 
आचरण र काम �यवहारबाट �वीकार गरी बालीसमेत बझुी आएको देिखएकोमा हाल यी 
वादीह� र िनजका पित िपता िविधवत्  मोही होइनन् भनी यी �ितवादीह�ले भ�न निम�ने । 

महारानी देवी बरैनीसमेत िव�� अमरदेव राउत बरै 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१५९, पृ� ६५०, संयु� इजलास 

32.   स�ाभना� वा �ितपूित�बापत िदने भनेको ज�गा का�पिनक नभई वा�तिवक ह�नुपन� र �य�तो 
ज�गा स�बि�धत �यि�को भोग वा िनय��णमा आएको अव�थामा मा� वा�तिवक हकवाला 
मा�न सिकने । 

 ज�गा रहेको ठाउँ अित�मणकारी ि�याकलापको कारणले ज�गाधनी िनवेदकह�को पह�चँ 
अव�� भएको भ�ने म�ुय िजिकर रहेको ह�दँा �य�तो अवरोध रहकेो भए सो हटाउने रा�यको 
अ�तिन�िहत एवम् कानूनी कत��यसमेत ह�न आउदँछ । साथै, अित�मणकारीको कारणले भोग 
गन� नपाएको भ�ने म�ुय सम�या िनवेदकह�ले देखाएको ह�नाले यो िवषय हक बेहकको 
सम�या नभई शाि�त सरु�ाको सम�या देिखन आउने ह�नाले समेत रा�य यस िवषयमा 
उ�प�न दािय�वबाट पि�छन निम�ने । 

 रा�य सयं��अ�तग�त पन� िविभ�न म��ालयह� र �थानीय िनकायको पहलले समेत टुङ्गो 
ला�न नस�ने यस िवषयलाई ए�लो �यि�ले कसरी आ�नो हकको पनु�था�पना गराउन स�छ 
भ�ने िवषयमा िवचार गरी िनण�य गनु�पन� दािय�व रा�यको ह�ने कुरालाई िबस�न नह�ने । 

 रा�यले आफूले स�ाभना�मा िदएको ज�गा जनु �योजनका लािग िदएको हो सोबमोिजम 
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ह�ता�तरण भएको सिुनि�त गन� कत��य रा�यको ह�ने । 

 िनवेदकको नाममा दता� भएको िमितदेिख स�ाभना�मा पाएको ज�गाको आय�ताअनसुारको 
�ितपूित� के कुन कानूनको आधारमा पाउनुपन� हो, िनवेदनमा उ�लेख गरकेो देिखदँैन । 
स�ाभना�मा उपल�ध भएको ज�गा �वािम�वकता�ले पाउन नसकेमा �यसबापत के कित 
�ितपूित� पाउनपुन� हो भ�ने कुराको प�रक�पना ज�गा �ाि� ऐन, २०३४ ले गरकेो पिन  
पाइदँैन । यसरी एकाितर �प� कानूनको अभाव छ भने अक�तफ�  ज�गाको आय�ता र 
�थलगत मू�याङ्कन गरी यित �पैया ँनै �ितपूित� िदन ुभनी �रट ��ेबाट भ�न निम�ने । 

 िनवेदकको नाममा स�ाभना�मा िदइएका ज�गाह�को यथाथ� अव�था बझुी कानूनबमोिजम 
कसैको हक �थािपत भएको देिखएमा बाहके स�ाभना�बापत ज�गाको हकको िलखत 
िनवेदकह�ले �ा� गनु�अगावै वा �ा� ह�दँादेिख नै अनिधकृत अित�मणको कारणले �ा� 
ज�गाधनी पजुा�बमोिजम हकभोग गन� नपाएको भए जो चािहने सरु�ा �यव�था िमलाई 
िनवेदकह�लाई �े�ताबमोिजम हक पगेुको ज�गामा भोग गन� स�ने र भोग गन� िदने सिुनि�त 
गन� �योजनको लािग गहृ म��ालय र भूिमसधुार म��ालयलगायत स�बि�धत िवप�ीह�को 
सम�वयमा संय�� खडा गरी िववाद रहेको थलोमा �यसको काया��वयन गनु�  गराउन,ु 
िनवेदकलाई भोग चलन गन� िदन ुिदलाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ह�ने । 
िड�ली�साद �साई िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को काया�लय, िसंहदरबारसमते 

नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६०, पृ� ६५८, संयु� इजलास 
33.    िनवेदकलाई भएको भिनएको िवभागीय सजाय अब कायम नरहकेो र कानूनबमोिजम छनौट 

भई पद�थापन पिन भइसकेको �यि�लाई पूव�वत् अव�थामा काम गन� िदनपुन�मा उ� 
िव�ािपत पदमा िनज िनवेदकको उ�मेद ्वारी त�काल कायम नरहेको अथ� गरी िनवेदकले 
पाइसकेको शाखा अिधकृत पदको िनयिु�लाई नै बदर गन� गरेको लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७०/६/१० को िनण�य र सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७०/६/१४ को िनण�य 
िनजामती सेवा ऐनको दफा २२ र २२क को अनकूुल नरहकेाले उ� िनण�यह� कानूनसङ्गत 
नदेिखने । 

 िवभागीय सजाय ह�ने िनण�य भएको �यि�लाई सो सजाय अि�तम ह�न निदई सोअिघ नै लोक 
सेवा आयोगले वैकि�पक सूचीका �यि�लाई िनयिु� गद�छ र िवभागीय सजाय बदर ह��छ भने 
�य�तो जिटलताको लािग वैकि�पक उ�मेदवारलाई िनयिु� िदने िनकाय लोक सवेा आयोग नै 
िज�मेवार ह�नपन� अव�था आउने । 

लेखनाथ भ�राई िव�� लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१७१, पृ� ७५०, संयु� इजलास 

34.   कारोबार भएको िमितबाट ५ मिहनािभ�ै अथा�त् िमित २०६३।८।२६ मा िफराद दता� भएको 
देिखएको अव�थामा वादीले िफरादमा हद�यादको स�ब�धमा लेनदेन �यवहारको २ नं. को 
दाबी िलएको भए पिन लेनदेन �यवहारको महलको ४० नं. को हद�याद नाघकेो भ�ने अव�था 
नदेिखएको र �यि�कै कारणले कानूनले ला�ने हद�यादिभ� िफराद परकेो कुराको अनदेखा 
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गन� िम�दैन । तसथ� उ� हद�याद आकिष�त भई िफराद हद�यादिभ�ै पन� आएको मा�नुपन� । 

 दशवष�को अ�तरालमा भएका ह�ता�रह�मा सही गन� आदतमा प�रवत�न ह�दँै जाने 
स�भावनालाई इ�कार गन� सिकँदैन । पनुरावेदकले अदालतसम� िदएको नमनुा िनयतवश 
िबगारेर िदएकाले अ�य� लेखेको सहीछापलाई िभडाउन परकेो भ�ने िमिसल सलं�न 
कागजातह�बाट देिखदँा पिन ह�ता�र जाचँको लािग िलएको नमनुा र कारोबार गदा� 
�वाभािवक�पमा परकेो सहीछाप ह�बह� िमलेकै ह�नपुछ�  भनी अदालतले भ�न निम�ने । 

प�नखर काक� िव�� भरतमिण शमा� 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१७७, पृ� ८०२, संयु� इजलास 

35.   ब�डाप�को छाया�ँितमा समेत सबै अंिशयारह�लाई आआ�नो ज�गामा परेको ज�गामा 
आवतजावत गन�  स�पूण� ज�गाको पूव�तफ� बाट उ�र आउने पखा�ल दि�ण मूल सडक ज�गा ९ 
िफट चौडाको साझा बाटो भ�नेसमेत �यहोरा उ�लेख गरी ब�डाप�मा सो बाटोको अवि�थित 
जनाएको अव�थामा ब�डाप�को �यहोरामा नै उ� बाटोको अवि�थितका बारमेा उ�लेख गरी 
िनजी�पमा खोलेको बाटो आ�नो उपभोगमा खोलेको बाटोलाई िबना कुनै कानूनी आधार 
बेगर साव�जिनक भ�न निम�ने । 

 पनुरावेदक वादीले दाबीको बाटोलाई साव�जिनक कायम ग�रपाउने मूल आधारका �पमा 
भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको प�रप�लाईसमेत टेकेर िनवेदन िदएकै आधारमा िनजी 
�योगका �पमा खोिलएको बाटोलाई पनुरावेदक वादीले िनवेदन िदएकै भरमा िनजी �योगको 
�पमा भएको बाटोको अि�त�व नै समा� ह�ने गरी प�रप�को �यहोराका आधारमा िनजह�को 
सा�पि�क अिधकारसमेत अित�मण ह�ने गरी साव�जिनक बाटो कायम गनु�  साव�जिनक िहत 
अनकूुलसमते नह�ने । 

 भूिमसधुार तथा �यव�थापन िवभागको एउटा �योजनका लािग जारी भएको प�रप�लाई 
िनता�त िनजी �कृितको बाटोमा लागू गन�समेत र िनजी बाटोलाई साव�जिनक बाटो कायम ह�ने 
गरी िनण�य गन� निम�ने । 

केशव पुरी िव�� िकरण �रमालसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८०, पृ� ८२६, संयु� इजलास 

36.   कुनै फैसलाबाट कुनै िलखत दता� बदर भई िलखतवालाको हक छुिटसकेको अव�थामा उ� 
फैसला बदर नभएस�म िलखतवालाको हक पूव�वत् यथावत ्रही रह�छ भ�न िम�दैन । �य�तो 
बदर भइसकेको िलखत र हक टुिटसकेका �यि�ले सोही बदर भएको िलखतको आधारमा 
हक टुिटसकेको स�पि� कसैलाई ह�ता�तरण गद�मा पाउनेवालाको हक प�ुन स�ैन । िलखत 
बदर भई सोको आधारमा दता� बदर भई नािलस गन�को हक कायम ह�ने फैसला भएपिछ उ� 
फैसला कायम रहेस�म िलखतवालाको हक िलखत अनु�पको स�पि�मा प�ुन नस�ने । 

 अदालतबाट �रट िनवेदकका परदाताह�कै िलखतको ४ भागको एक भाग िलखत दता� बदर 
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भई हकसमेत टुिटसकेको अव�थामा हक नै नह�नेबाट गराइिलएको िलखतबाट �रट िनवेदकको 
हक िसिज�त ह��छ भ�न निम�ने । 

जुलुम महज�न िव�� आशामाया महज�नसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८५, पृ� ८७०, संयु� इजलास 

37.   स�े िकत� के हो भनी सहीछापको जाचँ गदा� भरपाईमा लागेको �या�चे छापको जात र पया�� 
भिेटएका रेखाका गणुह�सगँ नमनुाको बाया ँ�या�चे छापको जात र पया�� भेिटएको रखेाका 
गणुह�समते आपसमा िभडी िमलेको भ�ने रखेा तथा लेखा िवशेष�को राय रहकेो 
देिखन आयो । ब�दसवाल�ारा िवशेष�को बकप� गराइएकोमा िनजले सोही राय ठीक रहेको 
भनी बकप�समेत गरकेो देिख�छ । वादीसगँ �ितवादीले िलएको रकमको सावा ँ �याज 
बझुाइसकेको भरपाई पेस गरेको र उ� भरपाई वादीले नै ग�रिदएको भ�ने देिखएको 
अव�थामा वादीले दाबीबमोिजमको रकम �ितवादीबाट भराई पाउने देिखन नआउने । 

 �ितवादीले वादी दाबीबमोिजमको िलखत अनुसारको रकम बझुाइसकेको भ�ने कुराको 
िववादरिहत तवरले पिु� गन� भरपाई मौकामा पेस गन�  नसक� पनुरावेदन अदालतमा पेस 
गरकेोमा मा� �ािविधक कारण देखाई �य�तो भरपाई िलखतलाई �माणमा �हण नगरी 
िनण�यमा प�ुदा �यसले �यायको मम� नै मन� जाने ह�दँा प�ले त�काल �ा� गन� नसकेको 
भरपाईलाई पिछ पनुरावेदन अदालतमा पनुरावेदन गदा� पेस गरेको आधारमा मा� �माणमा 
िलन निम�ने भ�न ुकानूनी �ि�बाट समेत �यायसङ्गत नह�ने । 

कपीलदेव चौधरी कलवार िव�� महमद सगीर 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१९५, पृ� ९६४, संयु� इजलास 

38.   िववािदत ज�गामा िद�यकुमारीको भौितक उपि�थित कहीकँतै किह�यै �थािपत गराउन 
सकेको देिखदँैन । पनुरावेदक प�ले उ� दाबीको ज�गामा आ�नो मोही हक रहेको कुरा 
�थािपत नगरी अका�ले मोही नामसारीलगायतका दता� �ि�यामा �� उठाउँदा िनजह�को हक 
प�ुन स�ने  होइन । िववािदत ज�गाको यी पनुरावेदकका फुपूले बाली बुझाएको भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकर रहे पिन सो कुरा कतैबाट पिु� भएको नदेिखने । 

 िद�यकुमारी उपा�याय जोताहा कायम भई हालस�म पिन िनज जोताहा कायम भएको 
कहीकँतैबाट �मािणत भएको देिख�न । ज�गानापीको समयमा पनुरावेदकका फुपू िद�यकुमारी 
उपा�यायको नाम मोही जोताहाको नाउमँा कतै पिन उ�लेख भएको देिखदँैन तथा पनुरावेदक 
दाबीको ज�गाको खास जोताहा भ�ने कतै पिन �मािणत ह�न नसकेको । 

 िववािदत ज�गाको खास जोताहा मोही तलुसीनारायण नकम� नै वैधािनक मोही कायम ह�ने 
ठह� याई भएको भूिमसधुार काया�लय, काठमाड�को िमित २०५८।१२।१३ को िनण�य र सो 
िनण�यलाई सदर गन� गरी पनुरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको िमित २०६४।१०।२७ को 
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फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने भई मािथ िववेिचत आधारसमेतबाट यस अदालतबाट �दान 
भएको िन�सासगँ सहमत ह�न नसिकने । 

मह�े�नाथ उपा�याय िव�� माइला नकम� 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०३, पृ� १०३७, संयु� इजलास 

39.   �ितवादीले मोही �माणप� �ा� नगरकेो भए पिन लामो समयदेिख वादीको घरबारी भ�दा 
बाहकेको ज�गा जोतभोग गद� आएको एवम् ज�गाधनीले बाली बझुी भरपाई िददँै आएबाट यी 
�ितवादी मोही होइनन् भनी िन�काशन गन� हो भने भूिमस�ब�धी कानूनी �यव�था वैयि�क 
हक एवम्  कानूनी रा�यको अवधारणाको �ितकूल ह�न जाने । 

सुखल दास वैरागी िव�� यदै खाँ था� 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२१०, पृ� ११२२, संयु� इजलास 

40.   आिथ�क दािय�व िसज�ना ह�दँाका बखत िनजले उ� िलखतमा आ�नो उमेर २० वष� उ�लेख 
गरी िलखतलाई �वीकार गरेको अव�थामा ऋण ितनपुन� दािय�वबाट उ�कनका लािग पिछ 
आएर नाबालकको िजिकर िलन ुमनािसब नदेिखने । 

 िवप�ी र आफूबीच भएको कारोबारलाई पनुरावेदक �ितवादीले इ�कार गरकेो देिख�न । 
िलखत ह�दँाको बखत िकत� वा करकापले िलखत गरेको भ�ने िजिकर िलएको पिन देिख�न । 
ब� िलखतबमोिजमको रकम आफूले बझुाएको भनी �ितवाद गरकेो देिखदँा यी पनुरावेदक 
�ितवादीले िवप�ी वादीसगँ कारोबार नै नगरेको भए रकम बझुाउने ��ै नह�ने, रकम बझुाएको 
कानूनबमोिजमको �माणको अभावमा सो पिन �वीकार गन� स�ने अव�था नरहने ह��छ । 
िलखतमा आ�नो उमेर आफँैले २० वष� भनी उ�लेख गरकेो र सो त�य अ�यथा �मािणत ह�न 
नसकेको अव�थामा िनजले गरकेो कारोबार नाबालकले गरकेो सरह मानी यी �ितवादीलाई 
आिथ�क दािय�वबाट छुट िदन निम�ने । 

मोहनदवे जोशी िव�� पदमबहादुर साउद 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२२२, पृ� १२३८, संयु� इजलास 

41.   अका�को हक मेट्ने, हद�याद  ता�रख जाने वा कुनै तरहसगँ नो�सान पान� काय�  गरी नगरे 
नभएको झ�ुा कुरा गरे भएको हो भनी कागज गराउने काय�लाई जालसाजीको कसरु मािनएको 
देिखने । 

 िलखतबमोिजमको रकम बुझी सही छापसमेत गरी िदइसकेपिछ िलखतका लेखक र सा�ीले 
आफूह�को साम�ुनेमा लेनदेन भएको नदखेेको भनी गरकेो बयानलाई मा� आधार मानी 
वादीबाट �ितवादीले रकम नै निलएको भ�न निम�ने । 

 आफूह�को समेत अंश हक रहकेो ज�गासगँ स�बि�धत िलखत ह�न ु नै जालसाजी ि�याका 
लािग पया�� आधार ह�न नस�ने । 

िदनेशकुमार ितवारी िव�� गोिव�द�साद ितवारीसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२३९, पृ� १३९१, संयु� इजलास 
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42.   �वािम�व सरकेो कारणले मा� अिघको म�ुाबाट सबदु �माण बझुी ज�गा यसको वा उसको 
भनी एउटा िन�य�लमा अदालत पगुी कानूनबमोिजम गरकेो फैसलालाई फगतमा नाम प�रवत�न 
भएकै कारणले मा� अ.बं. ८५ नं. ला�दैन भ�न निम�ने । 

वीरबहादुर ख�ी िव�� �मोदराज प�तसमेत 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६६, पृ� १७३२, संयु� इजलास 

43.   आ�नो कानूनबमोिजमको अशं हकको स�पि� शेषपिछको बकसप�को िलखत ग�रिदएको 
ि�थित छ भने �य�तो अव�थामा िलखतको अि�त�वलाई अ�यथा �मािणत नगरसे�म 
िलखतको मा�यता यथावत् रहकेो मा�नपुन� ह��छ र �य�तो बकसप�को िलखत बकसप� 
िदनेको म�ृय ुभएपिछ ि�याशील भई �य�तो अंशहकको स�पि� शेषपिछको बकस पाउनेमा 
सन� । 

�ीमती इ��कुमारी ��े िव�� �योित �े� 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६९, पृ� १७५७, संयु� इजलास 

44.   मूल िक�ाबाट िक�ाफोड भई आएका िक�ाह�म�ये कुनै एक िक�ामा मोहीले मोिहयानी हक 
छोडप� गद�छ भने सो बाहके बाकँ� रहकेा अ�य िक�ाह�को मोिहयानी हकसमेत समा� ह��छ 
भ�न निम�ने । 

 २०४२ सालमा मोिहयानी हक छोडप� भई लगत क�ा भएको िक.नं. ५८७ को ज�गा 
िक.नं. ५०९ बाट िक�ाकाट भई आएको र हाल िववािदत वादीको िक.नं. २५८४ को ज�गा 
िक.नं. ५०८ बाट िक�ाकाट भई आएको फरकफरक समान सहिक�ा भएको भ�ने देिखएको 
र मूल िक�ा फोड भई अलग भएको एक िक�ामा मा� मोिहयानी हक छोडप� भएको 
देिखएको ह�दँा सो अ�तग�त वादीको ज�गासमेत पछ�  भ�न िम�ने देिखदँैन । 

 दाबीको िक.न.ं २५८४ को मूल िक�ा, िक.नं. ६२ मा �ितवादी पसुनलाल चौधरीका बाब ु
बाबलुाल चौधरीको मोिहयानी हक कायम भइसकेको अव�था देिखएको छ । कायम भएको 
मोिहयानी हक मूल िक�ा फोड भए सगँसगैँ कायम भएका नया ँ िक�ा न�बरका ज�गाह�मा 
समेत कायमै रहने अव�था ह��छ । मूल िक�ाबाट फोड भई आएको अक� िक�ामा मोहीको 
लगत क�ा ह�दँैमा सबै िक�ाको ज�गाह�बाट मोही हक समा� भई मोही लगत क�ा ह�ने 
अव�था नरहने । 

दुगा� तामाङ िव�� पुसनलाल चौधरी 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९६, पृ� २०१५, संयु� इजलास 

45.   ��ेीय �शासक पूवा��चल, धनकुटाले मआु�जा िनधा�रण सिमितले कायम गरकेो मआु�जा र 
�ि�या नै �यायोिचत नभएको भनी बदर गरी पनु: कारवाही गन� िनद�शना�मक िनण�य गरकेो र 
उ� िनद�शना�मक िनण�यलाई चनुौती िदएकोसमेत नदेिखएको र ��ेीय �शासकले नेपाल 
सरकार गृह म��ायलबाट अिधकार ��यायोजन भएबमोिजम िनण�य गरकेो अव�थामा आफूले 
गरकेो कामकारवाहीउपर उजरुी स�ुने िनकायमा उजरुी परेप�ात्  भएको  िनण�यलाई िशरोपर 
गरी काया��वयन गनु�  मातहतको िनकायको दािय�व ह�न आउने । 
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 सवंैधािनक वा कानूनी िनकाय वा �यसमा काय�रत अिधकारीले कानूनबमोिजम भएको आदेश 
िनद�शन र िनण�यको पालना गनु�  कत��य ह�ने ह�दँा आ�नो कत��य पालना नगरेको कारणले कुनै 
�यि�को कानूनी हकको �चलनमा बाधा अवरोध खडा ह��छ भने �य�तो हक �चलन गराउन 
परमादेशको आदेश जारी ह�न स�ने । 

गणशेराज काक� िव�� पदम�साद गौतमसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३१२, पृ� २१९८, संयु� इजलास 

46.   मलुकु� ऐन, �ी अशंधनको महलको १ र ५ नं. को कानूनी मा�यतालाई हेदा� सो महलको १ 
नं. मा "क�या वा सधवा वा िवधवा �वा�नी मािनसले आ�नो आज�नको चल अचल आ�नो 
खसु गन� पाउँछन् " भनी उ�लेख भएको देिख�छ । यस कानूनी �यव�थाअ�तग�त आ�नो 
आज�नको स�पि�िभ� कुनै �ीले �ा� गरकेो स�पि� पन� आउदँछ । अशंब�डाबाट �ा� 
भएको, दाइजो, पेवा, दानबकस वा अपतुालीबाट िकन नहोस ् जनुसकैु तवरबाट �ा� भएको 
स�पि� यसअ�तग�त पद�छ । अशंब�डाबाट आ�नो हक भोग तथा �वािम�वमा रहकेो स�पि� 
जनुसकैु �यहोराबाट पिन जो कोहीलाई िदन हक ह�ता�तरण गन� पाइने कुरामा दईुमत ह�न 
नस�ने । 

 म�ुाका वादी �ितवादीबीच सगोलमा रहकेो भनी सहमित ह��छ भने अदालतले िनजह� 
सगोलमा नरही बे�लै रहकेो भ�न िम�ने अव�था रहेन । प�ह� �वयम ्ले आफूह� सगोलमा 
रहकेो भनी अदालतमा पेस गरकेो िलखतबाट �वीकार गरकेो अव�थामा अशंब�डाको 
महलबमोिजम मानो जोिडएको िलखतको अभावमा सगोलमा रहेको भ�न िम�दैन भ�ने ��यथ� 
वादीको भनाइसगँ सहमत ह�न सिकएन । य�तो ि�थितको �यवहारलाई अशंब�डाको महलको 
कानूनी �यव�थािवपरीत भएको �यवहार भनी भ�न िम�ने पिन  नदेिखने । 

 अशंब�डाबाट �ा� ह�न आएको �ी अशंधनअ�तग�तको स�पि� आफूलाई पालन पोषण 
एवम्  हरेचाह गन� छोरा बहुारी एवम ् नाितसमेतलाई बकसप� वा िमलाप� जनुसकैु �यहोराबाट 
पिन हक ह�ता�तरण गन� स�ने कानूनी अव�था भएको र िमलाप�बाट हक ह�ता�तरण भएको 
ि�थितलाई मा�यता िदनपुन�मा सोलाई बदर गन� गरी िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर 
गन� गरी पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेको नदेिखदँा स�ु िज�ला अदालतबाट 
भएको फैसला सदर गन� ग�रएको पनुरावेदन अदालतको फैसला उ�टी भई वादी दाबी प�ुन 
नस�ने । 

भैरवकुमार िपयासमेत िव�� �यामकुमार िपया 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३१५, पृ� २२२५, संयु� इजलास 

47.   अशं म�ुा परपेिछ वादीसमेतका अंिशयारको अशंहक प�ुने िववािदत ज�गा वादीह�को म�जरुी 
निलई �ितवादीह� िदने र िलने भई पा�रत भएको हा.ब. िलखत कायम रहन स�ने नदेिखने । 

सुिनल िशवाकोटीसमेत िव�� �ा�जल िशवाकोटीसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३१७, पृ� २२४०, संयु� इजलास 
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५. देवानी कानून : पा�रवा�रक 
48.   अशं ला�ने नला�ने र अशं म�ुामा के कुन स�पि�मा अशं ला�ने नला�ने सोको िनराकरण त�य 

एव ं �माणको आधारमा िनराकरण ह�नुपन� र अक�तफ�  एउटै दाताले एउटै िमितमा एकै 
िक�ाबाट िक�ाकाट गरी समान हैिसयतका दईु �यि�लाई एकै �यहोराले िदएको 
हालैको बकसप�म�ये एउटालाई ब�डा नला�ने ठहर गनु�  र अक�लाई ब�डा ला�ने ठहर गनु� 
सम�याय र मलुकु� ऐन, अंशब�डाको १८ नं. को कानूनी �यव�थासमेतको िवपरीत ह�ने । 

 स�पि� राजीनामाबाट �ा� गरेको र सो स�पि� िनजी आज�न देिखने गरी िनजले अ�य 
िव�सनीय �माण ��ततु गन� नसकेकोले िनजको िनजी आज�नको भ�न सिकने अव�था 
नदेिखएकोले सगोलको स�पि� मा�नुपन� । 

वािहद अिल ग�ी िव�� अहमद अिल ग�ी 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९११२, पृ� १००, संयु� इजलास 

49.   िलखत बदर म�ुाह�समेत अि�तम भएर बसकेो अव�थामा हाल आएर यस अदालतले अ�य 
अिंशयारमा ब�डा ला�ने भनी अ�यथा �या�या र अथ� गन�  िम�ने अव�था देिखदँैन । अशं 
ज�तो कुरामा �यि�को नैसिग�क अिधकार ह�ने । 

दानबहादुर ��े िव�� कृ�णबहादुर �े� 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९१२२, पृ� २१०, पूण� इजलास 

50.   गठुी चलाउने हक र शेष जगेडा खान पाउने हकलाई समान अथ�मा हने� िम�दैन । �यसमा पिन 
एकाले गरकेो कसरुको सजाय अका�ले पाउने ि�थित ह�दँनै । वादीह�का िपताले 
मह��याइ ँपाउ ँभ�ने दाबी गरकेोमा सो वादी दाबी नप�ुनबुाट वादीह�का िपताको गठुीमा रहकेो 
हकलाई �ितकूल असर पन�  नस�ने । 

 बकसप�बाट आ�नो हक शेषपिछ खान ुभनी दाताले स�पि� िकटानी नगरी स�पूण� स�पि� 
लेिखिदएको अव�थामा िनजको जे ज�तो सा�पि�क हक छ ती सबै बकस पाउने �यि�मा 
सन� । 

 सा�पितक हक भनेको देिखने मूत� स�पि�मािथको हकमा� होइन, सोलाई �ा� गन� अवल�बन 
गनु�पन� काय�िविध एवम् �ि�यागत हक पिन हो । दाताको नाममा आइनसकेको स�पि� 
�ा�कता�ले पाउदँैन भ�ने अथ� गन� हो भने िलखतको कुनै औिच�य नह�ने । 

 सा�पितक हक ��यमा� होइन, अ��य पिन ह��छ । स�पि� जसको नाममा छ उसको मा� ह�ने 
होइन, यसमा अ�तरभूत �वामीको पिन उि�कै हक ह��छ । आ�नो हक ह�ता�तरण गन� कुनै 
कानूनले रोक लगाएको छैन । य�तो स�भािवत हक पिन ह�ता�तरण ह�न स�दछ । 
तसथ�, आफूसगँ कायम रहकेो वा कायम ह�न स�ने स�पि� �वे�छानकूुल िदन पाइने ह�दँा 
िदनेको हक जे जित र जे ज�तो�पमा कायम ह�न स�ने हो सो बकसप� �ा�कता�मा पिन    
सन� । 

 शेषपिछको बकसप� दाताले आ�नो जीवनकालमा बदर नगराएमा िनजको म�ृयपु�ात्  
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ि�याशील ह�ने भई �य�तो बकसप�को िलखत गरी िदनेको म�ृयुप�ात् िनजले गरी िदएको 
शेषपिछको बकसप�को नाताले िनजको हक बकसप� पाउनेमा सन� र बकसप� पाउनेको हक 
�थािपत ह�ने । 

 पखुा�ले राखेको गठुी जे ज�तो अव�थामा राखकेो छ सोही अव�थामा रहने गरी गठुीको 
स�चालन ह�नुपन� ह��छ । गठुी स�चालनको दािय�वसगैँ शेष कसर खाने हक पिन सा�पि�क 
हक नै हो । यो हक अह�ता�तरणीय ह�दँैन । �ा�कता� धािम�कसमेतका ब�देजले गदा� गठुी 
स�चालनमा �वयम ्स�रक ह�न नसकेमा उपय�ु �ितिनिधमाफ� त सो हक �योग गन� नस�ने 
�यव�था �चिलत कानूनले कतै गरकेो छैन । 

 गो� प�रवत�नसमेतका कारणबाट िनजह�बाट ह�न नस�ने काम उपयु� �ितिनिधमाफ� त गन� 
गराउन कुनै कानूनी ब�देज छैन । मिहला गठुी स�चालन गन� अस�म ह��छन् भ�ने मा�यता 
रा� न िम�दैन । िन�य पिन हा�ो गठुी �णालीमा आ�नोपन छ । गठुी �थापनाका �योजन र 
�ब�ध फरक ह��छन ् । ती �योजन र �ब�धिभ� मिहलालाई कुनै �थान छैन भ�ने अथ� 
गन� निम�ने । 

 शेषपिछको बकसप� पाउनेमा शेष कसर खानेसमेतका सबै हक सन� ह�दँा सबै अिंशयारले 
सामूिहक�पमा गठुी स�चालन गरी गठुी रा� ने आ�ना पूव�जको भावनाअनसुार काम गन� 
पाउदैँन भ�न ुकानूनको �ितकूल ह�न जाने । 

 छोरीलाई गठुीको ३(१) नं. ले बाहेक गरकेो छैन र �य�तो अथ� गन�समेत निम�ने । 

 गठुीप�, लालमोहर, ता�प� आिद गठुी रा�दाका ब�देज अप�रवत�नशील होइनन् । रा�यले 
कानून बनाएर ितनका मूल मम�लाई नमारी प�रवत�न गन� स�छ । गो� प�रवत�न भएकोसमेतका 
धािम�क कारणले छोरीले �वयम ्गन� नस�ने कुनै काय� रहेछ भने उपय�ु �यि� िनयु� गरी सो 
काम स�प�न गन� नस�ने । 

रमशे पुरी िव�� गीता पुरी िसलवालसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९१२७, पृ� २६०, संयु� इजलास 

51.   कसैको अशं भाग सगोल प�रवारिभ�ै कसैलाई िददँा दाताको अशं भाग छु��सकेको अव�था 
वा आ�नो भाग अंश छुट्याउन दाताले नािलस गरकेो अव�था वा �य�तो �ा� गन�ले नै 
छु�्याई िलई नसकेको अव�थामा दाताको तफ� बाट म�ुा सकार गरकेो अव�था ह�नपुन� । 

 एकासगोलका अिंशयाराबीच एकले अक�बाट सगोलको स�पि� बकसप� पाएकै अव�थामा 
पिन सो स�पि�मा सबै अिंशयारको भाग ला�ने । 

 अ� �ितवादीलाई अशं �योजनाथ� ब�ुदा िनजको म�ृय ुभइसकेको देिखएको र प� कायम भई 
कसैले सकार गरकेो पिन नदेिखएको ह�दँा प� कायम नभई सकार नभएकोमा पिहले नै म�ृय ु
भइसकेको �यि�लाई अंिशयार कायम गन� नसिकने । 

गोवध�नलाल नकम�समेत िव�� कमला नकम� 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६८, पृ� ७१२, संयु� इजलास 
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52.   अशं �ा� गन�ले कानूनले िनधा�रण गरबेमोिजम अशं पाएको ह�नपुछ�  । सगोलको स�पि� 
ह�ता�तरण गन� वा घटी बढी गन� गरी खडाभएको िलखतमा स�बि�धत अंिशयारको समते 
म�जरुी भएको अव�थामा मा� �य�तो िलखत िनजको िव��मा लागू ह�न स�ने ह��छ । 
अिंशयारको म�जरुीिबना खडा ग�रएको िलखतमा िववाद परे �यसको औिच�यिभ� �वेश गरी 
हेनु�  नै �यायस�मत मा�नुपन� । 

गणशेभ� �े�समते िव�� गीता ��े 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८९, पृ� ९०३, संयु� इजलास 

53.   �ितवादी र िनजका िपता चेतबहादरु �े�बीच २०६३।४।१४ मा मानो जोिडएको िलखत 
पा�रत भए पिन सोही िमितमा ��ततु अंश चलन म�ुा दायर भएको देिखएको र अशं चलन 
म�ुा दायर ह�नअुगावै �ितवादी मानबहादरु र िनजका िपता चेतबहादरु �े�को बीचमा मानो 
जोिडएको िलखत पा�रत भई एकासगोलमा बसकेो भ�ने देिखन आएन । सो मानो छु��एको 
िमित २०६३।४।१४ भ�दा अिघ�लो िदनस�मको स�पि�को तायदाती फाटँवारी दवुै प�बाट 
मा�ने मोरङ िज�ला अदालतको िमित २०६३।१२।१९ को आदेशबाट कायम ह�न आएको 
मानो छु��एको िमित २०६३।४।१४ मा नै वादीका पित र ससरुाबीच पा�रत भएको मानो 
जोिडएको िलखतबाट वादीका ससरुा बाजे चतेबहादरु �े�लाई वादीका सगोलका अिंशयार 
मा�न निमलेबाट चेतबहादरु �े�लाई समेत सगोलको अिंशयार कायम गनु�पन� भ�ने पनुरावेदन 
िजिकर मनािसब दिेखन नआउने । 

मानबहादुर ��े िव�� भगवती ��े 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२२१, पृ� १२३०, संयु� इजलास 

54.   बकसप�बाट �ा� गरकेो स�पि� िनजी आज�नको �पमा �वीकार ग�रने भए तापिन 
एकासगोलको अंिशयारबाट अ�य� अ�को नाउमँा गई िनजबाट पनुः बकसप�को �पमा 
एकासगोलको अंिशयारको नाउमँा ह�ता�तरण भई आएको अव�थामा �य�तो बकसप�लाई 
िनजी आज�नको स�पि� मा�न निम�ने ह�दँा सगोलकै मा�नुपन� । 

रामवरण साहसमेत िव�� मोहरी दवेी 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२३२, पृ� १३१८, संयु� इजलास 

55.   सगोलका अंिशयारम�ये एक अिंशयारले अक� अंिशयारलाई बकसप� ग�रिदएको अव�थामा 
समेत �य�तो स�पि� सगोलकै मा�नुपन� अव�था भएको । ख�रद गरकेो �वआज�न भने तापिन 
�यसको त�यय�ु �माण पेस गरी �मािणत गन� सकेको अव�था नदेिखदँा सगोलमा रहकेो 
अव�थामा बढे बढाएको स�पि� सगोलकै मािनने र ब�डा ला�ने �कृितको ह�ने । 

 बकसप� पाउनु वा ख�रद ग�रिलनअुिघ नै ब�डा छु��ई अलग भइसकेको भ�ने कुनै �माण पेस 
ह�न सकेको अव�था नदेिखएको ह�दँा पिहले नै छु�� िभ�न भइसकेको मा�न नसिकने । 

पदम �यौपाने िव�� आरती �यौपान े
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२७०, पृ� १७६६, संयु� इजलास 
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56.   स�तानको उिचत �याहार स�भारलगायतका पूरा गनु�पन� अिभभावक�य दािय�व पूण��पमा 
अिभभावकमा रहकेो देिखने । आ�नो मा� अशं िलई िभ�न भएक� पनुरावेदकक� जेठी 
�ीमतीको साथमा वादी स�रता खड्का रहकेो त�यलाई पनुरावेदकले �वीकार गर े पिन 
िनजको पालन पोषणको लािग आफूले यो य�तो �यव�था गरेको छु भनी कुनै �माण गजुान� 
सकेको देिखएन । वादीको आमा र पनुरावेदकबीच भएको अशं म�ुा िनण�य भई काया��वयनको 
�ममा िववाह खच� पर सारेको भ�ने बाहके पनुरावेदकले आ�नो स�तान�ितको कुनै 
संर�क�य दािय�व िनवा�ह गरकेो नदेिखने । 

 “िववाह खच�” सगोलमा रहेका अिंशयारह�का बीच अशंब�डा ह�दँाका बखत त�काल कायम 
रहकेो स�पि�को आधारमा िववाह नभएका अंिशयारह�को लािग खच�को �यव�था ग�रने गरी 
कानूनबाट िसज�ना भएको अिधकार हो जसको स�ब�ध ब�डा ह�दँाका बखत िववाह नगरकेा 
तथा िववाह भएका अिंशयारबीच मा� रहकेो ह�ने । 

 िववाह खच�स�ब�धी श�दले नै नेपाली समाजमा चिलआएको पर�परागत स�ंकार र िविधपूव�क 
िववाह गदा�को बखत आव�यक पन� रकमको लािग खच�को �यव�था ग�रएको हो भनी मा�न 
सिक�छ । यसरी छु�्याइएको खच� िववाह गनु�अगािड नै कुनै पिन अिंशयारले अ�य �योजनको 
लािग खच� गन� स�ैन । य�तो अ�य काममा खच� गन� नसिकने रकम कलमलाई आधार बनाई 
आ�नो बालब�चालाई इ�जत आमद अनुसार खान लाउन र आव�यकता अनसुार �वा��य 
उपचार र उिचत िश�ा दी�ा िदनपुन� दािय�वबाट कुनै पिन अिभभावक पि�छन निम�ने । 

 भरणपोषणको लािग िनयिमत�पमा खच�को �ब�ध मानाचामलबाट ग�र�छ भने ब�डा ह�दँाका 
बखत अिववािहत अिंशयारको िववाह गन� काय�मा ह�ने खच�को �यव�था िववाह खच�का �पमा 
ग�र�छ । यसरी फरक �सङ्ग र स�दभ�मा �योग ह�ने दईु िभ�निभ�न अिधकारम�ये एउटा 
अिधकार िववाह खच� �ा� ग�रसकेको ह�दँा मानाचामल भराउन पद�न भ�ने कानूनअन�ुप 
मा�न नसिकने । 

राम खड्का िव�� स�रता खड्का 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२७३, पृ� १७९४, संयु� इजलास 

57.   सगोलको अमकु स�पि� अिवभािजत रहदँास�म सगोलका सबै अिंशयारह� र अिंशयारका 
स�पि�मा हक ला�ने ितनका स�तानह�को समेत हक र िहत रहने ह�नाले अिवभािजत 
सगोलको स�पि�मािथ �थम प�ुताका अिंशयारह�को मा�ै आफूखसुी गन� पाउने स�पि�को 
�पमा िलन निम�ने ।  

 �थम वा अिघ�ला प�ुताका अंिशयारले आ�नो अशं हक छु�्याउने नाममा अंश निलने गरी 
वा पाउने िहसाब शाि�त निलई वा अित कम िलई िनजको स�पि�मा हक ला�ने स�तानह�को 
हक मिेटने प�रणाम िसज�ना गद�छ र �यसमा िनजह�को म�जरुी िलइएको छैन भने �यसको 
िभ�न कानूनी प�रणाम रहने । 

 सगोलको स�पि�मा ��य� वा परो��पमा कानूनी हक वा िहत भएका स�तानह�को अशं 
अपतुालीको हकमा अिघ�लो प�ुताको अिंशयार भएको नाताले जसरी पिन �भाव पान� 
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पाइ�छ भ�ने कुरा कानून, �याय र िववेकसङ्गत ह�दँैन । �यसलेै अिंशयारह�बीच अशं 
िलनिुदन ु गदा�  अंिशयारले कानूनबमोिजम भागशाि�त िलए पाएको छ वा छैन  र �यसबाट 
ितनका आआ�नो स�तानमा असर पन�  गएको छ वा छैन भ�ने कुरा हेन� ज�री ह�ने । 

 वादीका पित िपताले आ�नो हकमा जे गन� सके पिन िनजको अशं भागमा सरोकार रहने र 
कानूनबमोिजम अशं �ा� गन� स�ने प�नी वा स�तानको हकमा अंश भागै कटौती ह�ने गरी 
अ�य�तै �यून भाग अशं िलए पिन पित िपताको सो काय�ले वादीह�को हकमा ब�धनकारी 
प�रणाम िनका�न नस�ने ह�दँा ब�डाप�मा वादीह�को म�जरुी वा सहमितमा भएको भ�ने 
नदेिखएको अव�थामा आफूभ�दा त�लो प�ुताको अशं हकमा असर पान� उ�े�यले तयार 
पा�रएको उ� ब�डाप�ले अंशब�डाको महलको १ र २ नं. बमोिजमको हिैसयत �ा� गन� 
स�ने अव�था नदेिखने । 

िव�क�र�न शा�यसमते िव�� कुलर�न शा�यसमते 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२७९, पृ� १८३८, पूण� इजलास 

58.   मात�ृव र िपत�ृवको िनधा�रणको लािग DNA को परी�ण भरपद� आधार ब�न स�ने कुरामा 
दईु मत नह�ने । 

 म�ुाक� वादी सोझी लठे�ी मिहला रिहछन् भ�ने कुरा िफराद तथा �ितउ�र �यहोराबाट 
देिखएको अव�थामा य�तो सोझोपनक� मिहला�ित �ितवादीले मौकाको फाइदा उठाएका ह�न ्
भ�ने कुरा िनजको भनाइ िव�ेषणबाट पिु� ह�दँा मैले करणी गरकैे िथइन वा होइन भनी 
एकतफ� िजिकर िलदैमँा �ितवादीको भनाइलाई अ�य �माणबाट पिु� नभइकन मा�यता िददँै 
जाने हो भने समाजमा सोझा सीधा मािनसह�बाट फाइदा उठाउनेह�लाई म�त प�ुन जाने 
अव�था देिखने । 

बि��साद �साई िव�� रािधका माझी 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९४, पृ� २००२, संयु� इजलास 

59.   अशंब�डाको िलखत अनुसार अलग भएका अशंी पनुः सगोलमा रहने इ�छा भए अशं 
जो�रएको िलखत पा�रत गन�पन� यो कानूनी सत� हो । आचरण र �यवहारले िलखतको �थान 
�हण गन� स�ैन । अशंब�डा पा�रत गरी अशं िलई छु��िभ�न भएका अिंशयारले पनुः सगोलमा 
ब�ने मनसाय र �योजन भए सोहीबमोिजम िलखत पा�रत गराई सगोलमा अशं िमसाई 
ब�नपुन� ह��छ । कानूनबमोिजमको िलखत गरी आ�नो अशं भाग िलई छु��एका पित प�नीले 
आचरण र �यवहारबाट पनुः अशं िमसाई बसकेो भ�ने िजिकरले कानूनी मा�यता पाउन 
नस�ने । 

उमादेवी काक� िव�� कुमारी काक� 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०७, पृ� २१५०, संयु� इजलास 
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६. फौजदारी कानून : सरकारवादी 
60.   त�कालीन नेपाल नाग�रकता ऐन, २०२० को दफा (३क) मा “झठुो िववरण वा बयान िदई 

ज�म वा वशंजको नाताले नेपाली नाग�रक हो भनी झ�ुयाई कसैले नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� �ा� गरकेो कुरा थाहा ह�न आएमा �ी ५ को सरकारले �य�तो �माणप� र� गरी 
िनजलाई नेपाली नाग�रकताबाट हटाउन आदेश िदन स�नेछ” भ�ने 
उ�लेख भएको �यव�थाले कसैले �ा� ग�रसकेको नेपाली नाग�रकताबाट हटाउन आदेश गन� 
अिधकार त�कालीन �ी ५ को सरकारमा िनिहत रहकेो भए पिन सो हटाउन स�ने काय�को 
अि�तयारी �योग गन� अि�तयारवाला �ी ५ को सरकारले फरबे�ारा वा झ�ुा बयान वा 
िववरण िदई नाग�रकता �ा� गरकेो हो भ�ने कसरुज�य त�यको पिु� गनु�पन� । 

 पनुरावेदक �ितवादीले �ा� गरेको नेपाली नाग�रकताको �माणप� िलदँा पनुरावेदकले फरबे 
गरी वा झ�ुा बयान वा िववरण िदएको हो भ�ने कुराको पिु� ह�न नसिकरहेको अव�थामा 
िनजलाई नाग�रकताबाट हटाउने िनण�यलाई यथोिचत मा�न निम�ने । 
शेष नैमिु�न िव�� नेपाल सरकार, नाग�रकता �माणप� र� गरी नेपाली नाग�रकताबाट 

हटाउने 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०३, पृ� ४२, संयु� इजलास 

61.   अनसु�धानको �ममा बिुझएका �यि�ह�ले अदालतमा सा�ी सरह बकप� नगरेस�म �य�तो 
�माणलाई �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोिजम ठोस र िव�सनीय �माण 
मा�न निम�ने । 

 िवशेष�ले �माण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोिजम सा�ी सरह अदालतमा उपि�थत 
भई बकप� नगरकेो र �य�तो बकप�लाई अक� प�ले िजरह गन� मौका नपाएकोमा �य�तो 
िवशेष�को रायलाई �माणमा िलन उ� कानूनी �यव�थाबमोिजम िम�ने नह�ने । 

 जाहरेवाला वा पीिडतले अनुस�धानको �ममा �य� गरकेो कथनलाई िनजह� सा�ी सरह 
अदालतमा उपि�थत भई बकप� नगरकेो अव�थामा �य�तो कथनलाई पिन दफा १८ 
बमोिजम �माणमा िलन निम�ने । 

 वादीबाट अनुस�धान तहिककातको �ममा तयार भएको िलखतमा उ�लेख भएको कुरा सो 
कुरा �य� गन� �यि�ह�, जाहरेवाला, पीिडत, पीिडतको शारी�रक परी�ण गन� मेिडकल 
अिधकृत, व�तुि�थित मचु�ुकासमेतका �यि�ह� अदालतमा सा�ी सरह उपि�थत भई 
बकप� गन� नआएको र सा�ी सरह बकप� गरेको नदेिखएकोले अनुस�धान तहिककातका 
�ममा घटनाका स�ब�धमा िनजह�ले �य� गरेको कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
१८, २५ एवं २३(७) बमोिजम अकाट् य, िन�या�मक र िव�सनीय �माणको �पमा �हण 
गन� निम�ने । 

महशे पटेल कुम� िव�� नेपाल सरकार, जबरज�ती करणी 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०७, पृ� ७०, संयु� इजलास 
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62.   चरम ग�रबी, असहाय अव�था, सहयोग र समथ�नको अभावले मनोवै�ािनक दबु�लताले 
िववेकहीन काय�  गरकेो देिखन आउदँछ । बराबर िबरामी भइरहने र �यसको भार थे�न नस�ने 
अव�थाले िवचिलत भएर एउटा मिहलाले आ�नो ि�यजनकै उपर साङ् घाितक बल �योग 
गनु�पन� प�रि�थित मानवता र समाजका लािग पिन चतेावनी िदने खालको कुरा छ । य�तो 
काय� र प�रि�थित अवाि�छत र िवड�बनापूण� त छ तर �य�तो ि�थितबाट उ�कन स�ने 
राहतज�य �यव�थाह�को अभावमा �य�तो जघ�य र सवंेदनशू�य अव�था आइनरहला भ�न 
पिन सिकँदैन । समाज र रा�यले य�ता कुराको कारक त�वह�को अ�ययन र पिहचान 
गरी मानवीय सरु�ाका िक�लाह� ठेकेदारह�ले मजबतु पान� �यास गनु�पन� । 

स�रता पौडेल िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०९, पृ� ८४, संयु� इजलास 

63.   मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको महलको २९ नं. को देहाय २ मा �प�सगँ चोरीको 
महलको सजाय ह�ने म�ुा अपराध भएको इलाकाको अड्डाबाट हनेु�पद�छ भनी �यव�था भएको 
अव�थामा अिधकार��ेको �� म�ुाको प�को सहमितले वा कुनै प�ले घटाउन बढाउन वा 
प�रवत�न गन� नस�ने । 

 इलाकाको अड्डाबाट हने� पन� भनी म�ुा नै िकटान गरी तोकेका म�ुाह�मा कानूनको 
मनसायिवपरीत काठमाड�को इलाकामा घटेको वारदातलाई जाहेरी िददँा सो त�य नै लकुाई 
�याङ्जा िज�लाको इलाकामा घटेको बनाई जानी जानी अ�य� अड्डामा म�ुा दता� गन� 
पीिडत प�को भूिमकासमेत म�ुा उठानको �ममा �वाभािवक नदेिखएकोले अड्डाको ग�तीले 
अक� इलाकामा म�ुा दता� भएको भ�न पिन निम�ने । 

नेपाल सरकार िव�� श�भे नेपाली, नकबजनी चोरी 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१११, पृ� ९४, संयु� इजलास 

64.   अनजानवश सौता भई पीिडत ह�न पगेुको अव�थामा सबदु �माणको अभावमा कसरुदार 
कायम गरी सजाय गनु�बाट झन् पीडा थिपने काय� ह�न जा�छ । तसथ�, अ�जानमा सौता ह�न 
जाने मिहलालाई उसको ह�ने पितको पिहले नै िववाह भई अक� �ीमती भएको भ�ने त�यको 
जानकारी उसलाई िथयो भ�ने �प� �माणको अभावमा कसरुदार ठहर गरी सजाय गन� 
निम�ने । 

नेपाल सरकार िव�� योिगता भ�ने योगमाया िचम�रया ब�नेत, बह�िववाह 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९१२४, पृ� २३४, संयु� इजलास 

65.   वारदातका समयमा परेको चोटको असरले गदा� �यो अङ्गले त�कालीन अव�थामा पिहलाको 
ज�तो काम गन� नस�न ुएउटा पाटो हो भने उपचारप�ात् �यो अङ्गले पिहलाको ज�तै काम 
गन� स�न ुअक� पाटो हो । कुनै अङ्ग कुटिपटबाट भािँचएको वा फु�लेकोमा उपचारप�ात ्
पिन कुनै सधुार नभई �यो अङ्ग िनि��य भई कुनै काम गन� नस�ने भएमा मा� बेक�मा 
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भएको मा�न सिक�छ । तर उपचारप�ात् पिहलाको ज�तै �यो अङ्गले काम गन�  स�म ह��छ र 
काम ग�ररहकेो छ भने �य�तो अव�थामा बेक�माको अथ� गन� निम�ने । 

नेपाल सरकार िव�� सुर�े�कुमार किवरथसमते, कुटिपट अङ्गभङ्ग 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९१२५, पृ� २४२, संयु� इजलास 

66.   हेरोइन अिफमबाट ब�ने कडा र घातक लाग ु औषध भएको र लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, 
२०३३ को दफा ३(क) को ख�ड (६क) ले अिफम तथा कोकाको सारत�व, िम�ण वा 
लवणसमेत िमलाई तयार ग�रने कुनै पदाथ� लाई लाग ुऔषधको प�रभाषािभ� समेटेको देिखदँा 
हेरोइन लागु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) ले प�रभािषत गरेको लाग ु
औषधिभ� पन� भ�ने �प� ह�न आउने । 

 लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क) को ख�ड (६क) मा भएको �यव�थालाई 
िन�तेज पान� गरी नेपाल सरकारले �कािशत गरकेो सूचनामा “हेरोइन” परकेो भनी दफा २३क 
मा भएको �यव�था अनुसार औषिध ऐन, २०३५ बमोिजम कारवाही र सजाय गन�  निम�ने । 

 लाग ु औषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ िवशेष ऐन भएकोले सो ऐनअ�तग�तको कसरुको 
स�ब�धमा खानतलासी तथा बरामदी मचु�ुका तयार गदा� लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन,२०३३ 
को दफा ८ ले तोकेबमोिजमको काय�िविध नै अपनाउन ुपन� । 

 कानूनले स�भव भएस�म मा� �थानीय �ितिनिधलाई सा�ी रा�नपुन� �यव�था गरकेो र 
िदनको १७:०० बजेको समयमा नगरपािलका वा गाउ ँ िवकास सिमित वा सरकारी 
काया�लयका �ितिनिध उपल�ध ह�न स�भव नह�ने भएकोले �थानीय िनकायका �ितिनिध 
रोहबरमा नराखेको कारणले बरामदी मचु�ुका बेरीतको छ भ�ने पनुरावेदन िजिकरसगँ सहमत 
ह�न नसिकने । 

 �हरीले आफूलाई डर, �ास देखाई वा ध�क� िदई बयान गराएको वा आफू अचेत भएको 
कारणले �हरीमा कसरु �वीकार गनु�परकेो कुराको िजिकर िलई �मािणतसमेत गन� स�नपुन� । 

 आफूलाई बयान गन�  बा�य पा�रएको, ध�क� िदइएको वा अ�य के क�तो कारणले आरोिपत 
कसरु �वीकार गनु�परेको भ�ने कुरा भ�न नसकेको ि�थितमा �माण ऐन, २०३१ को दफा 
९(१) बमोिजम िनजले अनुस�धानको �ममा �य� गरेको भनाइलाई अ�यथा भ�न निम�ने 
भई अदालतमा गरेको सो �वीकारोि�लाई िनजका िव�� �माणमा िलनुपन� । 

िबमला कमा�चाय� िव�� नपेाल सरकार, लागु औषध खैरो हरेोइन 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९१२६, पृ� २४८, संयु� इजलास 

67.   जाहरेवाला र �वयम् पीिडतले वारदातका िवषयमा नै िवरोधाभाष कुरा उ�लेख गनु�  र 
पीिडतको शारी�रक परी�णसमेतबाट कुटिपट गरकेो कुनै िच�ह नपाइनबुाट वारदात नै 
�थािपत ह�न स�ने अव�था छैन । वारदात �थािपत ह�ने �य�तो िव�ास�द �माणसमेत वादी 
प�बाट गजुान� सकेको पाइदैन । वारदात नै �थािपत ह�न नआएको अव�थामा जाहेरवाला 
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तथा पीिडत भिनएक� िमनाकुमारीले शकंा�पद िकिसमले �य� गरकेा कुरालाई अदालतले 
�माणको �पमा �हण गन� निम�ने । 

नेपाल सरकार िव�� कलावती चौधरीसमते, कुटिपटबाट गभ�पतन 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३४, पृ� ३३०, संयु� इजलास 

68.   व�ततुः सजाय िनधा�रण द�डको िस�ा�तमा आधा�रत �ि�या र िविध हो । ग�भीर �कृितका 
अपराध गरबेापत सव��वसिहत ज�मकैद वा ज�मकैद ह�ने म�ुामा कानूनले तोकेको सजाय 
तो�दा कसरुदारलाई चक� पन� अव�था भएमा य�तो अिधकारको �योग गन� सिकने भए पिन 
कैद सजाय िनधा�रणको िविध �यायोिचत ह�न ज�री ह�ने । 

 सजायको उ�े�य कसरुदारलाई दि�डत गन�, �य�तो कसरु गन�बाट अ�लाई िन��सािहत गनु� 
र कानूनको अधीनमा रही कसरुदारमा अपराधको बोध गराई सधुारको बाटोतफ�  
ला�न�े�रत गनु� हो । तजिबजी अिधकारको �योग गदा� द�डस�ब�धी आधारभूत िस�ा�तलाई 
अ�य�त हलकुो ढङ्गले िलन निम�ने । 

 तजिबजी अिधकारको �योग गरी कसरुदारलाई िवधाियक� मनसायिवपरीत ह�ने गरी अित 
हलुको, िनरथ�क र िन��भावी �कृितको वा अित चक� सजाय तो�ने हो भने सजायले आ�नो 
उ��ेय र ता�पय� गमुाउन े। 

 नाममा�को सजाय गन� हो भने सजाय सजाय नै ह�दँैन । अित चक� सजाय गन� हो भने कसरु र 
सजायको अनुपात निमली उ�े�य परािजत ह��छ । यसले �यायलाई परा�त गछ�  । अपराधको 
�यूनीकरण, अपराधीमा द�डको अनभूुित तथा पीिडतलाई राहत महससु गराउन े
दािय�वसमेत सजाय िनधा�रणसगँ सि�निहत ह�ने । 

 कसरु गदा�को प�रि�थितको मा� आधारमा कसरुलाई ��य वा कम ग�भीर बनाउने कोिशस 
गन� हो भने आपरािधकताले बढावा पाउने वा अपराध बोध नह�ने तथा सजायको �भाव नपन� 
भई कसरुको पनुराविृ�को पिन स�भावना ह��छ । कसरुको मा�ा र कसरुदारउपर तोिकएको 
सजायको असरको वा�छिनयताबीचको साम�ज�यतालाई िववेकसङ् गत�पमा िवचार 
गरेरमा�ै अ.बं. १८८ नं. न�बरको �योग गनु�पन� । 

 यो �यव�थाको अित वा िवकृत उपयोग भएमा कानूनले िनधा��रत सजायको �योजन नै 
िनरथ�क ह�न स�ने ह�नाले अित कठोर वा उदारता होइन, उपय�ु र पया�� सजाय तो�ने 
िहसाबले हने�  ज�री छ । जनु हदस�म सजाय तो�न पन� ह��छ �यो नै पया��ता हो र जनु जित 
मा�ामा सजाय गर ेपिन सजायको उ�े�य हािसल ह�ने हो �यो नै उपय�ु सजाय मा�नुपन� । 

नेपाल सरकार िव�� शरेबहादुर ब�नेत, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३६, पृ� ३४४, संयु� इजलास 

69.   याि��क�पमा द�ु�त रहेको सवारी साधन मादक पदाथ� सेवन नगरी �यान िदई तथा 
होिसयारीपूव�क साइड ब�ी बा�दै एवम ्हन�समेत बजाउदँै र स�ुत गितमा हा�ँदा ३९ िफट 
चौडा फरािकलो सडक भएको चोक बजारमा ट् या�सीले ए�कासी बाटो काट्दा �क चालकले 
आ�नो सवारीको �ेक लगाएपिछ पछािड आउदँै गरकेो मोटरसाइकल त�काल उ� �कमा 
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ठोि�कएर दघु�टना भएको िमिसल सलं�न कागजबाट ख�ुदछ । सवारी चलाएको बेलामा भएको 
चालकको अव�था, उ� �कको याि��क अव�था, घटना�थल �कृित िववरण, सडक 
दघु�टना �ितवेदन �केच, �ितवादीको बयान, �कका सहयोगीको कागज एवम ्दघु�टना भएको 
अव�थामा त�काल दे�ने मािनसह�को अदालतमा भएको बकप�समेतका िमिसल संल�न 
स�पूण� कागज �माणह�को रोहमा हदेा� ��ततु ऐनको दफा १६१(३) मा विण�त अव�थाको 
सवारी दघु�टना भई मोटर साइकल चालकह�को म�ृय ुभएको िमिसल सलं�न कागजातबाट 
पिु� ह�ने । 

नेपाल सरकार िव�� िगतबहादुर पुन, सवारी �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३७, पृ� ३५५, संयु� इजलास 

70.   मतृकको म�ृय ु अमकु कसैको चोटबाट भएको भ�न सिकने अव�था नभए पिन कुनै खास 
�यि� वा चोटकै कारणले नै मरेको देखाउन पछ�  भ�न पिन मौजदुा अव�थामा स�भव      
नह�ने । एकभ�दा बढी �यि�को र एकभ�दा धेर ैकारणले मा�रने अव�था रहने । 

 वारदातको अव�थास�म प�ु याउने कुरामा �ितवादीह�को सहभािगता देिखएको र 
सोलगायतका  कारणले वारदात घट्न गएको ह�दँा िनजह�लाई दािय�विवहीन मा�न   
नसिकने । अ�यथा कसरुको काय� गन�लाई िभडको संल�नता िन��याउने र �यसैको आडमा 
अपरािधक दािय�विवहीन ह�ने कुराको तजु�मा गन� अव�था आउछँ । �यसो गनु�  भनेको 
�कारा�तरमा द�डहीनता िसज�ना गन� ह�ने । 

 स�ुदेिखको सबै �ङ्ृ खलामा �ितवादीह�को सरोकार र सलं�नता भएपिछ अि�तम 
अव�थाको भीडकोसमेत सलं�नताले �ितवादीह�ले आ�नो असंल�नता र िनद�िषताको 
िजिकर िलन स�ने अव�था रहेन ।   

सुवास अिधकारी िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान र �यान मान� उ�ोग 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३८, पृ� ३६२, संयु� इजलास 

71.   �ितवादीह�ले सरकारी गोलीग�ा िव�� गन� योजना र तयारीसमेत गरेको देिखए पिन िव�� 
ग�रसकेको अव�था नह�दँा ऐनबमोिजमको सजाय गदा� चक� पन� जाने दिेखदँा अ.बं.१८८ नं. 
बमोिजम �ितवादीह�लाई ५(पाचँ) वष� मा� कैद ह�ने । 

मह�े�िव�म शाहसमेत िव�� नेपाल सरकार, आ�नो िज�मामा रहकेो सरकारी हातहितयार 
खरखजाना बेचिबखन गरकेो 

नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३९, पृ� ३७६, संयु� इजलास 
72.   सािबक ��ाचार िनवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र �चिलत ��ाचार िनवारण ऐन,२०५९ 

को दफा १६ ले िश�ास�ब�धी कुनै यो�यताबारमेा वा झ�ुा �माणप� पेस गरकेो काय� 
��ाचारको कसरु ह�ने भनी कानूनी �यव�था गरकेो पाइ�छ । तर उ� दफाह�मा न�कली 
शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी फाइदा निलएमा कसरु नह�ने भ�ने उ�लेख 
भएको नपाइने । 

 सरकारी सेवामा बहाल रहने �यि� सदैव अनशुािसत मया�िदत र इमा�दारपूण� त�रकाबाट सेवा 
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�वाह गरी सशुासनको सवंाहक ह�नपुन� । 

 िज�मेवार कम�चारीले आफूले हािसल नगरकेो यो�यताको शैि�क �माणप� पेस गनु�  नै िकत� 
Fraud काय� भएको, �य�तो काय�का पछािड आ�नो वा�तिवक शैि�क यो�यताको भ�दा बढी 
लाभ िलने वा त�काललाई लाभ नह�ने भएपिन आ�नो ि�थित तलुना�मक�पमा अ� भ�दा 
बढी अनकूुल बनाई रा�ने मनसाय पिन �वतः िसिज�त भएको मा�नपुन� । 

 रा��सेवक ज�तो �यि�ले न�कली शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गन� अमया�िदत काय� नै 
अपराधज�य काय� भएकाले उ� �माणप�बाट फाइदा निलएकोबाट कसरु नह�ने भ�ने 
पनुरावेदकको िजिकर उिचत नदेिखने । 

कृ�ण�साद िघिमर ेिव�� नेपाल सरकार, ��ाचार (न.�.प.) 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१४०, पृ� ३८६, संयु� इजलास 

73.   अ�य� �थलमा रहकेो (Alibi) को िजिकर �वत�� र त�यपूण� �माणबाट समिथ�त भएमा मा� 
�माणको लािग �ा� ह�नस�ने । 

 वारदातको िदन र समयमा आफू घटना�थलमा उपि�थत नरही अ�य�थलमा रहेको भनी 
अ�य��थल (Alibi) को िजिकर िलने �यि�ले घटना ह�दँाका बखत आफू उपि�थत रहकेो 
भिनएको �थानबाट घटना भएको �थानको दूरी (Distance) यित धेरै छ िक घटना भएको 
समयमा घटना�थलमा उपि�थत ह�न अस�भव छ भनी अकाट्य र िववादरिहत �माणबाट 
�मािणत गनु�पन� । 

 एकै समयमा एक �यि� दईु ठाउमँा उपि�थत ह�न अस�भव छ भनी अिभय�ुले �माणबाट 
�थािपत गन�  स�नपुन� । 

 अ�य� �थल (Alibi) को िजिकर अकाट्य र िनिव�वाद �माणबाट �थािपत र �मािणत ह�न 
नसकेमा सो िजिकर िनजैका िव�� �माण ला�ने ह��छ । �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम 
सजायमा कमी वा छुट ह�ने वा सजायबाट �रहाई पाउने कुनै कुराको िजिकर  �ितवादीले 
िलएमा सो कुराको �माण प�ु याउने भार �माण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोिजम िनज 
�ितवादीको ह�ने । 

िदपकबहादुर िघिमर ेिव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१४४, पृ� ४४२, संयु� इजलास 

74.   �ितवादीले �लाि�टकको डोरीले घाटँीमा बेरी सास अव�� ह�ने गरी घाटँी क�छ भने �यो 
मान�लाई नै �योग ग�रने काय� हो । मान�लाई ग�रएका काय� �रस झोकमा ग�रएका काय� होइन र 
मछ�  भने जानी जानी वा सो िनयतले डोरी खोजी मतृकको घाटँी कसी सोही प�रणामबाटै म�ृय ु
भएकोमा मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. आकिष�त ह�न नस�ने । 

नेपाल सरकार िव�� परमे�र यादवसमेत, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१४८, पृ� ४९५, संयु� इजलास 

75.   आ�नो नाममा ज�गा ख�रद भई घर िनमा�णको लािग न�सा पास गरेको भए पिन िनमा�ण 
स�प�न ह�नअुगावै सिसम�पमा स�पूण� घर ज�गा िब�� गरी अका�का नाउँमा गएको र 
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ख�रदकता�ले िब�ेताकै हो भनी �वािम�व समप�ण नगरेको अव�थामा पिन �ितवादीले िब�� 
गरेप�ात् पिन िनजकै �वािम�वमा रहकेो मा�ने कुनै कानूनी एव ंिववेकसङ्गत आधार रहने । 
य�ता तक�  गन� हो भने िब�� गररे पिन िब�� नह�ने र िब�� गरेप�ात पिन िब�ेताले िब�� 
भएको स�पि�उपर आ�नो हकको दाबी गन� स�ने अनौठा स�पि�स�ब�धी कानूनी 
अवधारणा िवकिसत ह�न जा�छ । कसैको नाउमँा स�पि� लकुाउने कुरालाई बे�लै कानूनको 
मा�यम�ारा िनयिमत गन� �यव�था भएमा बाहके भैरहकेा कानून र िविधशा�मा �वीकृत 
नभएको य�तो तक�  गन� हो भने स�पि�स�ब�धी कानूनको आधारभूत जग नै भि�कन जाने र 
कोही पिन ज�गाधनी वा स�पि�को मािलक कानूनी�पले सरुि�त नरहने अव�था आउछँ । 
य�तो अ��यािशत तक�  गनु�ले समाजलाई सम��पमा िवचिलत गराउन स�ने ह�नाले समेत 
आरोपप�को मागबमोिजम नारायण काक�को नाउमँा िविधवत ्गइसकेको स�पि�मा �ितवादी 
गणेश अया�लको हक रही रहेको भ�ने िजिकर सव�था �वीकाय�  भएन । तसथ� �यस स�ब�धमा 
िवशेष अदालतको िन�कष�मा असहमत रहनुपन� कारण नदेिखने । 

 खाता खोली बैङ् िकङ कारोबार गनु�  �वाभािवक �पमा भई रहने कुरा हो । �यो स�चय वा 
सरु�ा वा जनुसकैु कारणले खातामा ज�मा गरी कारोबार ग�रिदएको ह�न स�छ । खाताबाट 
िझिकएका रकमह� आ�नो फौ�दारी दािय�वबाट ब�ने उ�े�यले कतै लकुाएको भ�ने हो भने 
�यो त�यगत िहसाबले नै पिु� गनु�पन� ह��छ । खाताबाट रकम िझिकन ु नै रकम लकुाएको 
अनमुानको आधार ब�न स�ैन । य�तो ��ह�मा अपराध अनसु�धानको प� सतही नबनी 
ग�भीर र �मतावान ह�न ज�री छ । यथाथ�मा कुनै रा��सेवकले अमूक स�पि� कित आिज�त 
ग� यो भ�ने �योजनको लािग त�काल कित उसको साथमा वा िनय��णमा छ भ�ने आधारमा 
मू�याङ्कन ग�रने हो न िक कित िथयो वा ह�न स��यो होला भनी अनमुान गन� हो । यसरी 
हेरेमा िवशेष अदालतले उ� ��मा गरकेो िन�कष� �िुटपूण� भ�न िम�ने देिखदँैन । 

 आरोपप�मा �ितवादीले �ोत पिु� गनु�पन� भनी अ�य कुनै पिन स�पि� देखाइएको र दाबी 
ग�रएको पाइदँैन । दाबी िलने स�बि�धत िनकायले �ोत पिु� गनु�पन� स�पि� नदेखाएको 
अव�थामा थप िववेचना ग�ररहन ु परने । यस अदालतबाट यसअिघ फैसला भएका य�तै 
�कृितका म�ुाह�मा कायम भएका �याियक िस�ा�तअनकूुल िवशेष अदालतबाट मू�याङ्कन 
कायम ग�रएको देिख�छ । बैङ्क नगद स�ब�धमा �ितवादीले �याजको रकम पिन परकेोले 
�ोत पिु� गन� रकम कमी भएको िजिकर िलएको अव�था नभएको अव�थामा �ितवादीले 
�ोत पिु� गनु�पन� कूल स�पि� �.४१,६८,८८१। कायम गरकेो मनािसब देिखन आउने । 

 अिभयोजन गन� वादीले नै बाब,ु दाज,ु भाइ लगायत अशंब�डा नछु��एका सबै अिंशयारको 
स�पि� तथा आयलाई एउटै बा�केटमा रा�ने गरेको अव�थामा यस अदालतले यो म�ुाको 
हकमा अिभयोजन दाबी �ितकूल ह�ने गरी िबनाआधार �माण अ�यथा भ�ने अव�था देिखन 
नआउने । 

 मूलतः वादी प�ले �ितवादीले गैरकानूनी�पमा आय �ा� गरेको भनी अिभयोग लगाउनुपूव� 
िनजको त�कािलक िनजी पा�रवा�रक आय र स�पि� तथा िनजको आ�नो सम� आयको 
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वासलात वािष�क �पमा के क�तो िथयो भनी खलुाउन सकेको भए िनजको आयको वैधता वा 
अवैधताको ि�थित �� ह�ने    िथयो । अनसु�धानको चरणदेिख नै बिुझएका प�रवारका सद�य 
भनेका �यि�ह�लाई अिवभािजत संय�ु प�रवारको सद�य मानी बयान बरबझुारथ गरी 
सगोलमा नै आयको आकँलन गरी अिभयोग लगाइएको अव�था ह�दँा अब �ितवादीलाई 
पा�रवा�रक सयुं� आयको िलखतबाट छुट्याउन िम�ने अव�था नरहने । 

नेपाल सरकार िव�� गणशे अया�लसमते, ��ाचार 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१४९, पृ� ५०९, संयु� इजलास 

76.   अपराध ह�दँाको प�रि�थित, िनजको पा�रवा�रक अव�था, िनज �ितवादीका सानासाना 
ब�चासमेत भएको र पिहलेदेिख नै �ितवादीले आ�नो प�नीलाई मानु�पन� स�मको योजना 
नभएको नदेिखएको ए�कासी प�रि�थितवश �रस उठी �हार गरेको कारणबाट म�ृय ुह�न गएको 
देिखएकोले ऐनबमोिजम सजाय गदा� चक� पन� जाने ह�दँा िनज �ितवादीलाई १० वष� कैद गदा� 
�यायको उ�े�यसमेत पूरा ह�ने । 

भगतलाल टुडु िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१५०, पृ� ५५०, संयु� इजलास 

77.   नाबािलकाउपर जबरज�ती करणी ज�तो जघ�य वारदात गरी िनजको योिनबाट रगतसमेत 
बगेको अव�थामा कि�पिन िवचिलत नभई आन�दपूव�क िनदाई ब�ने कुरा अपराधीको 
मानवीय आनीबानी र मनोिव�ानसगँ मेल नखाने । 

 वारदात गरी सकेपिछ अपराधीले आफूलाई बचाउने,  अपराधसगँ स�बि�धत �माण न� गन� र 
भा�ने उ�कने काम गद�छ तर �ितवादी आन�दसाथ सतुी िनदाएकाले �ितवादी िव�� 
कसरुको अनुमान गन� ठाउ ँरहेको नदेिखने । 

 बािलका जीिवत रह��जेल जबरज�ती करणीतफ�  सामा�य औलँासमेत उठाउन नस�ने तर 
बािलकाको म�ृयु ह�नासाथ जबरज�ती करणीको वारदात भनी जाहेरी दरखा�त दायर ह�नु, 
जबरज�ती करणीका �ितवादीिव�� जाहेरवाली आमाले सामा�य आ�ोशस�म पिन �य� 
नगनु�  र गाउँसमाज नगहुानु�  आफ� मा स�देहा�पद देिखने । 

 सामा�यतया अदालतले कसरुदारले िकन कसरु गनु�प� यो सो कुरा िवचार गछ�  । 
बािलकाउपरको अिभयोगदाबीबमोिजमको अमानिुषक काय�बाट न �ितवादीले यौन स�तिु� 
पाउन स�ने अव�था छ न त िनजको �वाथ� नै पूित� ह�ने ि�थित देिखने । 

 जाहरेीले िच�ण गरकेो वारदात तथा घटना�थल र लास�कृित मचु�ुका आिद िलखतले 
अिभयोगदाबीलाई िव�कुलै �मािणत गन� नसकेको अनसु�धानको अव�थाबाट जाहरेी 
स�देहा�पद देिखने । 

 प�रि�थितज�य �माण आकिष�त ह�नका लािग �ितवादीले कसरु गरकेो होइन भनी शङ्का 
गनु�पन� कुनै ठाउ ँह�नहु�दँैन र �ितवादीले कसरु गरकेो भ�नेबाहेक अ� िन�कष�को स�भावना 
रहन नह�ने । 

 प�रि�थितज�य �माणले पिन ठोस र शङ्कारिहत तवरबाट अिभय�ुको कसरु �मािणत 
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ह�नपुछ�  र शङ्काको सिुवधा अिभय�ुले पाउँछ भ�ने मा�यतालाई िशरोपर गरेको ह��छ । 
अनमुान र शङ्कालाई प�रि�थितज�य �माणको स�ंा िदन निम�ने । 

पशुपित साह िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१५३, पृ� ५७६, संयु� इजलास 

78.   अपराध गनु�भ�दा धर ै पिहले अथवा अपराध ग�रसकेपिछ मानिसक रोग लागेको कारणले 
कसरुदारले कसरुबाट उ�मिु� वा छुट पाउन नस�ने । 

 �वयम ् �ितवादीले, मौकामा बुिझएका �यि�ह�ले तथा सह�ितवादी एवम ् िनजकै 
�ीमतीसमेतले िनज �ितवादीको मानिसक ि�थित ठीक नभएको भनी किह ं कतै भ�न 
नसकेको ि�थितमा केवल पनुरावेदन िजिकर िलएकै भरमा मा� आफूले गरकेो आपरािधक 
ि�याको �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने गरी �ितवादीको मानिसक ि�थित ठीक नभएको 
भ�न निम�ने । 

 द�ड सजायको १ नं. को कानूनी �यव�थाबमोिजम घटना घटेको समयमा आफूले गरकेो 
कामको �कृित र प�रणाम थाहा नपाउने गरी �ितवादीको मानिसक ि�थित ठीक नभएको 
भ�ने कुराको �माण प�ु याउने दािय�व िनज �ितवादीमा नै रहने ह��छ । तर िनजले सो कुराको 
त�य�ु र िव�सनीय �माण पेस गन� सकेको नदेिखदँा द�ड सजायको महलको १ नं. बमोिजम 
सजायबाट छुट पाउने ि�थित र अव�था नदेिखने । 

 गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लयको िसफा�रसप� र नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) को 
िसफा�रसप�मा �ितवादी मानिसक अस�तलुन भएको भ�ने �यहोरा उ�लेख ग�रएको भए पिन 
गाउ ँ िवकास सिमितको काया�लय र नेपाल क�यिुन� पाट� (एमाले) �यि�को 
शारी�रक/मानिसक �वा��य जाचँ गन� आिधका�रक िनकाय नभएकोले �य�ता अिधकार 
िवहीन िनकायह�ले िदएका िसफा�रसको �ामािणक मह�व नरहने ह�दँा �य�ता िसफा�रसका 
आधारमा यी पनुरावेदक म�ुाको वारदात ह�दँाका बखतमा मानिसक स�तलुन गमुाएका �यि� 
भ�न निम�ने । 

 िवशेष�ले मानिसक अव�थाको स�ब�धमा वै�ािनक परी�ण गरी कारणसिहत राय िदएको 
अव�थामा मा� �य�तो राय िव�सनीय ह��छ र �माणको �पमा �हण गन� सिकने ह��छ । 
वै�ािनक परी�ण गरी िदएको भ�ने कुरा ख�ुन आएको नदेिखएको उि�लिखत रायलाई 
िव�सनीय �माणको �पमा �हण गन� निम�ने । 

खोमनाथ दाहाल िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१५८, पृ� ६३९, संयु� इजलास 

79.   लाग ुऔषध अपराधको �कृित सागंठिनक अपराध भएकोले यस िकिसमको अपराधमा म�ुय 
कता� र मितयार नभई सबै म�ुय कता� ह�ने अव�था ह��छ भ�ने वादी नेपाल सरकारको 
पनुरावेदन िजिकरलाई मा�ने हो भने लाग ुऔषध (िनय��ण) ऐन, २०३३ को दफा १७ मा 
भएको उपयु�� कानूनी �यव�था िन��योजन मा� नभई षडय�� गन�, उ�ोग गन�, द�ु�साहन 
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गन� र मितयार ह�नेलाई सजाय गन� िवधाियकाको मनसाय नै ल�ु ह�न जाने देिख�छ । 
िवधाियक� मनसाय नै िन��योजन ह�ने गरी अदालतले �या�यासमते गन� निम�ने । 

नेपाल सरकार िव�� राजु लामा, लागु औषध खैरो िहरोइन 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६४, पृ� ६८४, संयु� इजलास 

80.   पेस भएको सिट�िफकेट ओहदा पाउन, ओहदामा बहाल ह�न वा कुनै लाभ सिुवधा �ा� गन� 
उ�े�यले पेस नगरकेो भ�ने भएकोमा पेस गन� आव�यकै नभएको सिट� िफकेट न�कली बनाई 
पेस गन� काय� पछािड ओहदास�ब�धी स�भािवत लाभ �ा� गन� आपरािधक अिभ�ाय वा 
उ�े�य रहकेो �प� देिखन आउदँा न�कली �माणप� पेस गन� काय�मा आपरािधक काय� र 
अपरािधक मन समेतका दवुै त�व समावेश भएको देिखने । 

केशवराज कड�रया िव�� नेपाल सरकार, ��ाचार 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६६, पृ� ६९८, संयु� इजलास 

81.   आफँैले िकटानीसाथ चोरी भएको भनी जाहरेी िदने तर आफँैले भूलबश शङ्का मानी जाहरेी 
िदएको भनी बकप� गन� र मौकामा कागज गन� �यि�समेतलाई मौकामा चोरी भएको भनी भ�ने 
तर पिछ भूलवश भनेको भ�नेसमेत देिखएको ि�थितमा जाहरेवालाले झ�ुा (बनावटी) जाहेरी 
िदएको मा�नपुन� अव�था देिखन आउदँा चोरी ज�तो ग�भीर कसरुमा शङ्का र हतारमा 
िकटानी जाहरेी िदने जाहेरवाला �वयम् सजायका भागीदार ह�नुपन� । 

नेपाल सरकार िव�� महशे चौधरी, चोरी 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६७, पृ� ७०४, संयु� इजलास 

82.   �यि� िवशेषबाट मतृकको ह�या भएको भए वा मतृक बाटोमा दैवी परी लडी मरकेो भए एउटै 
चोटबाट �यसिकिसमले टाउको �तिव�त ह�ने कुरा सामा�यतया स�भव ह�दँनै । मतृकउपर 
कसैबाट हितयार �हार भएको िथयो भ�ने कुरा शव परी�ण �ितवेदनलगायतका िलखतबाट 
ख�ुन सकेको छैन । तमाम िमिसल र �वयम ् �ितवादीह�को बयानमा मतृकको म�ृय ु अ� 
कसैबाट भएको वा मतृक आफ�  लडी मरकेो कुरा उ�लेख ह�न नस�न ु र उ� िदनसमयमा 
वारदात�थल ह�दँै ना. ३ ख ६९० नं. को �क चलाएको कुरालाई �वीकार गनु�  ज�ता 
प�रि�थितह� (circumstances) र �वत�� �माणह�को रोहमा र �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ९(२)(क) को देहाय (१) अनसुार मौकामा बयान गदा� �ितवादीह� होशमा नरहकेा वा 
देहाय (२) वा (३) अनुसारको �लोभन, यातना, आिद िदएको वा कुटिपट आिद भएको कुरा 
�मािणत ह�न नसकेबाट �ितवादीह�को �हरी सािबतीलाई अमा�य गन�  िम�ने नदेिखने । 

 �ितवादीले गरकेो कुकृ�यबाट आ�ोिशत भई त�काल समाज वा �हरीले �ितवादीलाई 
कुटिपट आिद गरी वा अड्डीवाल �ितवादीलाई फकाई फु�याई सािबत गराएको भए पिन 
�ितवादीले कसुर गरकेो कुरा अ�य �माणले पिु� गरेको अव�थामा उ� दफा ९(२)(क) को 
देहाय (२) वा (३) को अव�था रहकेो भनी �ितवादीलाई सफाइ िदन ु�यायस�मत नह�ने । 

 अनसु�धानको हरके कमीकमजोरीको �ितवादीले फाइदा पाउन थालेमा समाजमा 
द�डहीनताले ��य पाउने, पीिडत र समाजले �यायको अनभूुित गन� नस�ने र �याय परािजत 
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ह�ने अव�था आउँछ । यस स�दभ�मा �माण ऐन, २०३१ को दफा ५४ ले कुनै �माण बिुझएको 
वा नबिुझएको कारणबाट मा� कुनै फैसला वा आदेश बदर ह�ने छैन । तर �यसबाट िनण�यमा 
असर पन� गएको रहेछ भने �य�तो फैसला वा आदेश बदर ह�नेछ भनी गरकेो �यव�थालाई 
�यायमूित�ले िवचार गन�पन� । 

 खतरनाक हकँाईबाट मािनस मरेमा चालकलाई अिधकत�  १४ वष�स�म कैद र ज�रवानासमेत 
ह�न स�छ भने मािनस नमरमेा अिधकतम् २ वष� कैद वा ज�रवाना वा दवुै तथा क�तीमा १ 
वष�का लािग सवारी चलाउन नपाउने सजाय ह�ने देिख�छ । लापरवाहीपूण� हकँाईबाट मािनस 
मरमेा चालकलाई बढीमा ५ वष�स�म कैद वा ज�रवाना वा दवुै र मािनस नमरमेा ५ 
�तरस�मको ज�रवाना र सवारी अनमुितप�मा पेना�टी �वाइ�ट जनाउने वा िनि� चत 
अविधको लािग सवारी चलाउन नपाउने सजाय ह�न स�ने । 

 �यस अित�र� कठोर दािय�वको कसरु भ� न निमले पिन �ितवादीउपरको �माण आिदको 
भारले गदा�  कठोर दािय�वकै समक�ी सरहको causing death by careless or 
inconsiderate driving when under the influence of drink or drugs कसरुमा 
अिधकतम १४ वष�स�म कैद ह�ने । 

कृ�णबहादुर कँुवरसमेत िव�� नेपाल सरकार, सवारी �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६९, पृ� ७१७, संयु� इजलास 

83.   अ.बं. १८८ नं. अन�ुप सजाय घटाउन पाउने �यायाधीशको �विववेक�य अिधकार हो,प�को 
अिधकारको कुरा होइन । अ.बं. १८८ नं. अन�ुप सजाय घटाउनपुन� माग प�को कानूनी 
अिधकारिभ�को कुरा नभए पिन म�ुाको फैसला गदा� िनण�यकता�को िच�मा सजाय चक� 
भएको लागेमा कारण खोली सजाय घटाउन स�ने नै ह�दँा �यसतफ�  पिन िवचार गनु�पन� 
देिखन आउने । 

 उि�लिखत कानूनी �यव�था अनसुार अिभय�ुलाई कानूनले तोकेको भ�दा कम सजाय 
गन�लाई घिटत वारदातमा इ�साफ गन� हािकमको िच�मा भिवत�यको आशङ् का वाअपराध 
गरकेो अव�था यी दईु त�वम�ये कुनै एकको िव�मानता अिनवाय��पमा देिखएको ह�नपुन� । 

 फौजदारी अपराध पूण� ह�न अिभय�ुको आपरािधक मनसाय (Mens Rea) र आपरािधक 
काय�(Actus Reus) दोषय�ु ह�नपुन�  ह��छ । अथा�त कुनै पिन वारदातका लािग अिभय�ुले 
मनसाय �े�रत भई वारदात घटाउने योजना, षडय��, तयारीका चरणह� पारगरी आपरािधक 
काय�को चरणमा पगेुको ह�नुपन� । 

 बासलुो ज�तो धा�रलो जोिखमी हितयारले �हार गदा� मािनस मन� स�छ भ� ने पूवा�नमुान(fore 
see) गन� सिकने नै कुरा हो । सोिवपरीत �ितवादीबाट भए गरकेो काय�लाई 
दभुा�वनाय�ु (Malicious) काय� नै मा� नपुन� । 

 �ितवादीले मनसाय �े�रत भई पूव� योजना बनाई िनम�लाको ह�या गरकेो ह�न् भ�ने 
जाहरेवालालगायतका बिुझएका मािनसह�समेतबाट कही ँ कतै खिुलआएको अव�था 
देिखएको छैन । ��ततु वारदातका अ�य ��य�दश� सा�ीह�समेत नह�दँा �ितवादीले आ�नो 
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बयानमा लेखाएको घटना�म अनुसारको काय�लाई िव� वास मा� नुपन� नै देिखयो । 
घटना�मबाट �ितवादीले मतृकलाई बासलुोले �हार गरेको काय�मा आ�मर�ा (Self 
defense) को प�रवेश पिन ह�न स�छ िक भनी िवचार गदा� आ�मर�ाका लािग मतृक 
िनम�लाउपर हितयार �हार गरकेो ह� ँ भनी �ितवादीले �वयमले भ� न सकेको अव�था   
देिखदँैन । आ�नो बचाउका लािग भाउजूलाई घचेटी ढोका खोली भा�न स�ने ि�थित िथएन 
भनी भ� न स�ने अव�था पिन छैन । अ.बं. १८८ नं. अन�ुप सजाय घटाउदँा आ�मर�ाको 
हदबाट सो�न िम�ने अव�था नरहने । 

 �ितवादीमा आफूले गरकेो काय�का स�ब�धमा उ�प�न भएको प�ातापको भाव हो । मतृकउपर 
चोट �हार गरी िनज लडेपिछ ह�ने बेइ�जित सोची आफू बा�ँनकुो सार नरहने ठानी आफँैले 
आ�मह�या गन� िनण�यमा पगुी बासलुोले आ�नो टाउकामा हानेको र बेहोशभएको भ�ने 
िनजको भनाइ रहेको र अपराधबाट ब�न भा�ने उ�कने �य� न नगरी �वयम ्आ�मह�या गन� 
�य� न गन� �यि�ले िनयोिजत�पमा भाउजूको ह�यागन� काय� गरेको होला भनी अनमुान गन� 
सहज नह�ने । 

नर�े�िसंह धामी िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१७०, पृ� ७४०, संयु� इजलास 

84.   �माण ऐन, २०३१ को दफा १८ को कानूनी �यव�था अनसुार अदालतसम� परी�ण 
नभएको सा�ी �माणलाई �माणको �पमा �हण गरी �य�तो �माणलाई आधार बनाई 
फौजदारी अपराधमा कसरु ठह� याउन निम�ने । 

 अदालतसम� उपि�थत भई परी�ण नै नभएको सा�ी �माणको अभावमा अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको सािबती बयान र बरामदी मचु�ुकाको आधारमा मा� यी 
�ितवादीह�लाई दोषी मानी आपरािधक दािय�व बहन गराउन ु फौजदारी �यायको 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल ह�न जाने । 

 �ितवादीह�ले अिभयोग माग दाबीबमोिजमको कसरु गरकेो कुराको प�्ु याइ ँ वादी प�ले 
ठोस�पमा गराउन सकेको नदेिखएकोले शङ् काको सिुवधा �ितवादीह�ले पाउने । 

नेपाल सरकार िव�� भनुचुन भ�ने रोशनदास त�मासमते, नकबजनी चोरी 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१७२, पृ� ७५५, संयु� इजलास 

85.   �ितवादीले मािनस मन� स�छ भ�ने जानी जानी लापरवाही साथ िजप चलाएको कारणले 
दघु�टना भई मतृकको म�ृय ुभएको पिु� ह�न नसकेको अव�थामा दघु�टना भएपिछ �ितवादीले 
मतृकलाई बचाउन आ�नो कत��य िनवा�ह नगरी भागेको भ�ने आधारमा मा� सवारी तथा 
यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसरु अपराध गरेको भनी मा�न 
निम�ने । 

नेपाल सरकार िव�� ठगबहादरु काक�, सवारी �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१७३, पृ� ७६१, संयु� इजलास 
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86.   आिथ�क कारोबार गन� बैङ्क तथा िव�ीय स�ंथामा काय�र�  �ब�धक (काया�लय 
�मखु) आ�नो काम कत��य र िज�मेवारी�ित सचेत रहनुपन� कुरामा िववाद छैन । बैङ्कको 
नगद मौ�दात, नोटकोषलगायतका कोषको सरं�णको म�ुय िज�मेवारीमा रहकेो �ब�धकले 
िबदामा ब�दा वा आ�नो िज�मवेारी आफूभ�दा त�लो कम�चारीलाई ह�ता�तरण गदा� 
औपचा�रक �ि�या पूरा गनु�पन� । 

 बैङ्कज�तो आिथ�क कारोबार गन� िनकायका �ब�धक ज�तो िज�मेवार पदमा 
काय�र�  �ितवादीले आ�त�रक प�रप� जारी गरी एक िदनको लािग मा� िबदा ब�ने उ�लेख 
गरकेो र पूव��वीकृितस�म निलई सात (७) िदनस�म िबदा िलई उ� िबदाको �वीकृित 
पिछमा� गराएको देिख�छ । एक िदनको िबदाको िनि�त प�रप� जारी गरी सात (७) िदनस�म 
िबनाआधार कारण िबदामा ब�नु नै िनजमा बद ्िनयत रहकेो देिखने । 

 बैङ्कको �मखु �ब�धक पदमा काय�र�  �यि�ले आ�त�रक प�रप� जारी गरी सहायक 
�ब�धकलाई एक िदनको लािगमा� िज�मेवारी िदएको कुरा उ� प�रप�मा उ�लेख गरी लामो 
िबदा बसेको कुरालाई �वभािवक मा�न सिकँदैन । िबदा ब�दा िबदा �वीकृत गन� अिधकारीबाट 
�वीकृत गराई आफूसगँ भएको ढुकुटीको चाबी, नगद मौ�दात तथा नोटकोषको 
िववरणलगायतका यथाथ� िववरणसिहतका िज�मेवारीह� िनिम� भई काम गन� सहायक 
�ब�धकलाई �ि�यागत ढङ्गबाट ह�ता�तरण ह�नुपन�मा �ितवादीले उ� िज�मेवारी पूरा 
गरकेो देिखन नआउने । 

 बैङ्कका �ब�धकको मातहतमा रहकेा �ितवादी सिुनलकुमार राईउपर �ब�धकको 
अनपुि�थितमा काया�लयको काम �भािवत ह�न निदने कत��य र दािय�वसमेत रहकेोले एक 
िदनको लािगमा� �ब�धक िबदामा बसकेो अव�थामा बैङ्कको �ित�ामा आचँ आउन निदने 
तथा सेवा�ाहीलाई मका� पन� निदनको लािग आपसी िव�ास र सद ्भावमा काम गन�पन� 
अव�थाको िसज�ना भएको देिख�छ । सोहीअनुसार �ितवादी सिुवलकुमार राईले 
�ब�धकसमेतउपर िव�ास गरी िनजको अनुपि�थितमा िनिम� �ब�धक भई  काय� गरकेो र 
सो गन�पन� बा�यता िसज�ना भएको अव�थामा बैङ्ककै काय�  स�पादनको िसलिसलामा रकम 
िझकेको कारणबाटै िनजलाई दोषी ठहर गनु�  �यायोिचत नह�ने । 

नेपाल सरकार िव�� सिवलकुमार राई, ��ाचार 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८३, पृ� ८४९, संयु� इजलास 

87.   नाबािलका ब�चीको योिनमा आ�नो िलङ्ग रगडेर योिनमै वीय� �खलन गरी यौन आन�द 
िलएको अव�थामा सानो ब�चाको अिवकिसत योिनमा वय�क मािनसको उ�ेिजत िलङ्ग पूरा 
�वेश ह�न नसकेको कारणले मा�ै उ�ोग ठह� याउनेतफ�  नितजामा पु�दा िवधाियकाले 
जबरज�ती करणीको महलले पीडकलाई जनु सजायको �यव�था गरकेो हो �यसको औिच�य 
समा� ह�न जाने । 

 नाबालक र कम उमेरका बािलकाउपर ह�ने सबै करणीका वारदातमा उ�ोग ठह� याउन ु पछ�  
भ�ने कानूनले �यव�था गरकेो मा�न निम�ने । 
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 िलङ्ग नपसेकै कारणले मा� सबै म�ुामा उ�ोगस�ममा�को कसरु ठह� याउदँा िवधाियकाले 
प�रक�पना गरकेो ऐनको उ�े�य र म�सद मन� जाने । 

ब�ी ख�ी िव�� नेपाल सरकार, जबरज�ती करणी 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८६, पृ� ८७९, संयु� इजलास 

88.   �ितवादीको काय� िनर�तर नभई पिहले हातले घाटँी िथचेको पिछ हिँसया िझकेर तार काटेको 
�यसपिछ मा� मतृकको घाटँीमा बेरी कसेको देिखएको वारदात मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १४ नं. बमोिजम िनधा��रत त�कालको आवेश �े�रत ह�याको वग�मा पन�  नस�ने । 

 वारदात ह�दँा �ितवादी पूव� �रसइिब िलई अथवा पूव� मनसाय िलई मतृकको घरमा गएको 
अव�था नदेिखएको, मतृकले नै बोलाएर यी �ितवादी मतृकको घरमा गएको देिखएको, िनजले 
अनसु�धानको �ममा अनसु�धान अिधकारीलाई सहयोग गरेको दिेखएको, घटनाको 
व�तिु�थित, घटना घट्दाको सम� प�रि�थित तथा वारदात ह�दँा �ितवादीको उमरेसमेतलाई 
िवचार गदा� िनज �ितवादीलाई ऐनबमोिजम ह�ने हदैस�मको सजाय गदा� चक� ह�ने देिखएको र 
मलुकु� ऐन अ.ब.ं१८८ नं. बमोिजम १५ वष� कैद गदा�  �यायको उ�े�यसमेत प�रपूित� ह�ने । 

च�बहादुर डागँी िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८८, पृ� ८९५, संयु� इजलास 

89.   मतृकको शरीरको नाजकु भागमा जोिखमी हितयार खकुुरीले पटकपटक �हार गदा� मािनस 
मन� कुरा एकदम िनि�त कुरा भएकाले य�तो प�रणाम ह�ने काय�को जानकारी ह�दँाह�दँै सो गनु� 
मनसायिभ�ै पन� कुरा भएको र ग�भीर घाचोट serious injury पान� मनसायका साथ भएको 
�हारबाट मािनस मरमेा सो कसरु mans laughter वा culpable homicide नभ ैmurder 
ह�ने ह�दँा मतृकको �यान िलने मनसाय नरहेको भ�ने यी �ितवादीको पनुरावेदन िजिकरसगँ 
सहमत ह�न नसिकने । 

 मतृकले खकुुरी समाउन ुभ�दा पिह�यै �ितवादीले सो खकुुरी खोसी सकेपिछ पिन मतृकबाट 
�ितवादीको �यानमा त�काल खतरा रहकेो कुरा मा�न सिकंदनै । �यस अव�थामा यी 
�ितवादीले हारगहुार गरेर वा भा�ने उ�कने काम गररे वा �हरीसगँ सरु�ा िलएर आफूलाई 
बचाउनपुन� पिहलो काम कुरा गनु�पन� तर सो ह��जेल �यान जाने �बल स�भावना देिखएमा 
आ�मर�ाको लािग नभै नह�ने अ�य�त कम बल �योग गनु�पन�मा बडो �ूरतापूव�क मतृकलाई 
बो�न चटपटाउन निदई खकुुरीको अनग�ती �हार गरी मारेको वारदात आ�मर�ािभ� पन� 
नदेिखने । 

 आफूसम� आएक� मतृकलाई पूरा होसहवासमा रहकेा �ितवादीले िबनाकारण अथवा 
अ�य�त मामलुी कुरामा �ूरतापूव�क खकुुरीले अनग�ती हानी मारकेो ��ततु वारदात मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. को प�रिधिभ� पन� नदेिखने । 

 �ितवादी िच�बहादरु दनवुारलाई अिभयोगदाबी अनुसार �यानस�ब�धीको महलको १ र 
१३(१) न.ं को कसरुमा सोही १३(१) नं. अनसुार सव��वसिहत ज�मकैद, �ितवादीह� 
रामबहादरु दनवुार र ल�मी दनुवारलाई �यानस�ब�धीको महलको ४ नं. अनुसार ६ मिहना 
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कैद सजाय ह�ने ठह� याएको स�ुको फैसला सदर गरकेो पनुरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६५।३।२८ को फैसला िमलेकै देिखदँा सदर ह�ने । 

 प�रवित�त फौजदारी �यायको प�ृभूिममा �ितवादीलाई सव��वको सजाय गदा� �ितवादीमा 
आि�त �यि�ह�का अित�र� पीिडतले समेत कुनै राहत नपाउने र �यसबाट िनजह�को 
पिन बीच�ली ह�ने अव�था�ित कानूनले आखँा िच�लन िम�दैन । िव�का कितपय मलुकुमा 
पीिडतको �यान िलने �ितवादीबाट उसमा आि�तले �ितपूित� पाउने �यव�था रहेको 
प�र�े�यमा िब�कुल बे�लै कालख�डमा िनमा�ण भएको मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको 
१३ न.ं को सव��व पिन गन� �यव�थालाई हामीले यथावत् �पमा पालन गनु�  उिचत ह�दँैन । 
कानूनको ��येक कमी र दोषको अदालतले िनराकरण गनु�भ�दा यसमा िवधाियकाले �यान 
िदन ुशि� पथृक�करणको िस�ा�तअनकूुल ह��छ । तसथ� सव��वस�ब�धी वत�मान िविधशा� 
र कानूनह�को अ�ययन गरी मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ नं. को सव��व 
गनु�पन� �यव�थाको उपय�ुताको बारमेा िवचार गरी प�रमाज�न तथा प�रशीलन गन�का लािग 
नेपाल सरकार कानून तथा �याय म��ालय एवम ् नेपाल कानून आयोगसमेतलाई जानकारी 
गराइ िनजह�को �यानाकष�ण गराइिदने । 

िच�बहादुर दनुवार िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१९१, पृ� ९१९, संयु� इजलास 

90.   मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम सजायको राय �य� गदा� िविभ�न कारणह�म�ये 
के क�ता कारणह�को िव�मानता छ भ�ने कुराह� खलुाई �यायकता�ले सजाय घटाउने राय 
�य� गरकेो ह�नुपद�छ । िमिसलबाट देिखएको त�यलाई एकातफ�  प�छाएर �यायकता�लाई 
िच�मा लागेको भ�ने मा� आधारमा सजाय कम गन�  िम�दैन । साथै �यायकता�लाई िच�मा 
ला�ने भ�ने कुरा िनरपे��पमा मनोगत ह�न स�ैन । �यायकता�ले कानूनबमोिजम िनधा�रण 
भएको सजायलाई कम गदा� सजाय कम ह�नुपन� आधार र कारणह�को िव�ेषण गरी 
िन�कष�मा पगेुको ह�नुपन� ।  

 पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले �ितवादी भपुाल िल�बूलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) नं. बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह� याई मलुकु� ऐन, 
अ.ब. १८८ न.ं बमोिजम ५ वष� मा� कैद ह�न भनी जाहेर गरेको साधक रायको स�ब�धमा 
अ.बं. १८८ नं. को कानूनी �यव�था र सोको �योगका स�ब�धमा यस अदालतबाट िविभ�न 
म�ुामा िनधा�रण भएका आधार र कारणह�को िववेचना नै नगरी �ितवादीले िवगतमा गरकेो 
आपरािधक काय� र हाल ��तुत वारदातमा गरकेो काय�बाट ह�न गएको आपरािधक काय�को 
अव�था, ��ततु घटनाको प�रि�थित र वारदातको अव�था हदेा� भिवत�य हो िक ज�तो 
नदेिखएकाले य�तो पटकपटक �यान मान� ज�तो काय� गन� �यि�लाई कानूनले ह�ने 
सजायभ�दा घटी सजाय गदा� �याय, कानून एवम ् पीिडत र िनजको प�रवार�ित �याय नह�ने 
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ह�दँा अ�य लगाउ म�ुामा �य� भएको आधार उ�लेख गरी पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले 
�ितवादी भपुाल िल�बूको हकमा �य� गरकेो रायसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

नेपाल सरकार िव�� भपुाल िल�बू, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९१९९, पृ� ९९९, संयु� इजलास 

91.    लापरवाहीको मापद�डले नै �ितवादीलाई समेटेको छ । सवारी कसरुका कसरुदारलाई कडा 
सजाय गरी कसरुदारबाट थप कसरु नहो�  भ�ने प�रणाम �ा� गन�का लािग सजायको 
िनरोधा�मक िस�ा�तको �योग गनु� अिनवाय� ह�ने । 

 सवारी दघु�टनाको द�ुप�रणाम जनधनको ठूलो �ित भएको र जीवनको र�ा रा�य तथा 
फौजदारी �यायको मूल दािय�व भएकाले  यसमा काबभु�दा बािहरको प�रि�थित नदेिखएस�म 
दयामाया गनु�  भनेको जनसाधारणको जीवनर�ाको दािय�वबाट पि�छन ु हो । 

 जित �यान िलए पिन फरक पद�न, न सवारी अनमुितप� र� ह��छ न खासै आिथ�क भार 
पछ� , सजाय पिन साङ्केितक वा आलङ्का�रक मा� ह��छ भ�ने स�देश �वािहत ह�नु भनेको 
अराजकता र द�डहीनताको सू�पात ह�न ु हो । नेपालमा हवाई दघु�टना र सडक दघु�टनाको 
कहाली ला�दो अव�थाले नेपालको अ�तरा�ि��य छिव पूरै धिमिलएको छ । कानून र फौजदारी 
�यायको सही �योग गरेर यसलाई द�ु�साहन गनु�  अदालतको दािय�व हो । �ितवादी 
चालकको य�तो हकँाइलाई चरम अ�मता र गैरिज�मेवारीपूण� हकँाइ भ�नुपछ�  । यसबाट 
िनजको हकँाइको �तर स�म र सतक�  चालकको हकँाइको �तरभ�दा िन�कै त�लो रहकेो 
मा�नुपन� । 

 मतृकले चलाएको मोटरसाइकल �ितवादी चालकले देखेपिछ पिन �कलाई िनय��ण गन� 
नसक� उि�लिखत �क गलत साइडमा गई �खमा गई ठोि�कएको र सो दौरान  सडकमा २४ 
िफटस�म �ेकको डाम लागेको देिखनबुाट िनजको हकँाइको �तर स�म र सतक�  चालकको 
हकँाइको �तरभ�दा िन�कै त�लो रहेको भ�ने िन�कष�मा पिुगने । 

 �ितवादीले सवारी तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको 
कसरु गरकेो देिखदँा सोही दफा १६१(२) बमोिजम सजाय गनु�पन�मा सवारी तथा यातायात 
�यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) अ�तग�तको कसरु कायम गरी २९ िदन कैद र 
�.२,०००।- ज�रवाना गरी स�ु िज�ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी पनुरावेदन 
अदालतबाट भएको फैसला सो हदस�म निमलेकाले केही उ�टी भई �ितवादीलाई सवारी 
तथा यातायात �यव�था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोिजमको कसरुमा सोही दफा 
१६१(२) बमोिजम २ वष� कैद ह�ने । 

नेपाल सरकार िव�� कालु चौधरी, सवारी �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०७, पृ� १०९०, संयु� इजलास 

92.   मादक पदाथ� सेवन गरी उ�ेिजत अव�थामा वारदात �थलमा उपि�थत रहकेा यी �ितवादीले 
आफूले लगाएका कपडा खोली घटना�थलमा य�त� फालेको अव�थामा बरामद भएका र 
ज�तीमा आएका मािनसह�ले आफूलाई कुटिपट गरकेा भ�ने िनजको भनाइ रहकेो देिखदँा 
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�ितवादीको शरीरमा देिखएका चोटह� हानेको चोट हो भनी यिकन गन� नसिकने र सोही 
कारण आ�मर�ाका लािग आफूले हितयार चलाएको भ�ने �ितवादीको भनाइ बचाउको 
आधार ब�न नस�ने । 

च�िसंह ठग�ुना िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०८, पृ� ११०८, संयु� इजलास 

93.   कुनै कसरुका स�ब�धमा पिछ जारी भएको ऐनले चाहे �यो Condified नया ँ कानून होस ्
वा Consolidated कानून होस ् वा सशंोिधत दफा होस,् सजाय घटाएको वा अिभय�ुलाई 
सिुवधा िदएको छ भने कानूनमा �प��पमा अ�यथा �यव�था गरकेोमा वाहेक अ�य 
अव�थामा िस�ा�ततः �य�तो पिछ�लो कानून वा दफाको �योग गन� िम�ने नै ह��छ । �यसरी 
िनिम�त वा प�रमािज�त कानून ex-post facto law िभ� नपन� भएको ह�दँा र पनुरावेदन 
अदालतबाट फैसला ह�दँाका बखत िमित २०६३।७।१७ को सशंोधनले मलुकु� 
ऐन, जबरज�ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ३ बमोिजम १४ वष� वा सो भ�दा बढी १६ 
वष� भ�दा कम उमेरक� बािलका भए ६ वष�देिख १० वष�स�म सजाय ह�न स�ने कानूनी 
�यव�था िनधा�रण गरकेो देिखएकोले �ितवादीलाई ६ वष� कैद सजाय गन� गरकेो पनुरावेदन 
अदालतको फैसला प�रवत�न गनु�पन� अव�थाको नदेिखने । 

नेपाल सरकार िव�� रामबहादुर काक�, जबरज�ती करणी 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०९, पृ� १११६, संयु� इजलास 

94.   �ितवादीह� हालस�म पिन प�ाउ परेका अव�था नह�दँा िनज �ितवादीह� कहा ँ
छन् भ�नेस�म पिन स�ु अनसु�धान अिधकारी र म�ुा हने� िनकायले यिकन गन� नसक� िबना 
आधार र कारण म�ुा दायरस�म गरकेो देिखएकाले िनजह�को हकमा कसरु �थािपत ह�न 
स�ने अव�था नह�दँा िनज �ितवादीह� भूपे�� शाही र पेमा लामाले आरोिपत कसरुको 
दािय�वबाट उ�मिु� पाउने नै देिखने । 

 दशीको �पमा बरामदी ग�डाको खाग ग�डाको स�कली खाग होइन भनी िवशेष�ले िदएको राय 
स�ब�धमा िवचार गदा�, ��ततु म�ुामा सलं�न �ितवादीह�म�ये िनजह�को पर�पर बयान र 
सलं�नताको आधारमा हदेा� म�ुय आरोपी देिखएका �काश बुढा र दानिसहं चैिसरले बरामदी 
खागलाई मौकामा स�कली होइन भनी िजिकर िलन सकेको नपाइने । 

 आफूले �ा� गरको सो सामानलाई अनुपम  व�तकुो �पमा �वीकार गरी अि�तम 
अव�थास�म ओसार पसार र कारोबारको �यास गरकेो देिखने । 

 बरामदी खागलाई न�कली हो भनी सजायबाट उ�मुि� पाउनँ मौकामा िजिकर िलन सकेको 
पाइदँैन । पिछ खागको परी�ण ह�दँा खाग न�कली हो भिनए तापिन िवशेष�को ब�द 
सवालबाट भएको बकप� हदेा�  िनजलाई िजरह ह�न सकेको अव�था नदेिखएको र ग�डाको खाग 
न�कली हो िक ? भ�ने बयानको �ममा �� उठेपिछ म�ुा हने� अिधकारी वन अिधकृतको 
इजलासबाट जाचँ गन� पठाउने िविधवत् कुनै आदेश नभई �ितवादीह� �वयम ्ले जाचँ गराई 
पाउ ँभ�ने िनवेदनको आधारमा बीचबैाट जाचँ गन� पठाएको देिखने । 
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 �ितवादीह�ले ग�डाको खाग स�कली खागको �पमा अवैध कारोबारको काय� गरकेो 
प�र�े�यमा पिछ आएर एउटा िनवेदनको भरमा जाचँ गराउने माग गरकेो देिखदँा �यसमा 
िवव�धनको िस�ा�तसमेत आकिष�त ह�न स�ने अव�था ह�दँा, सो जाचँ परी�णलाई 
िववादरिहत �पमा �वीकार गन�  सिकने अव�था नदेिखने । 

�काश बुढासमेत िव�� नेपाल सरकार, ग�डाको खाग ओसार पसार 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२११, पृ� ११२८, संयु� इजलास 

95.   मतृक बो�न नस�ने ५ वष�य अपाङ्ग तथा अबोध बालक रहकेा र िनजले �ितवादीलाई केही 
गरे िबराएको देिखदँैन । य�तो अबोध तथा सबैको मायाका आकाङ्�ी बालक�ित 
�ितवादीलाई �रस उठ्न ु भनेको �ितवादीको िनद�यी �वभावको �ोतक हो । समाजमा यस 
�कारका अन�ुरदायी, �ूर तथा िह�ंक �यि�ह�लाई धम�को जामा पिहराउनु उिचत ह�दँैन । 
य�ता �यि� धम�का नाममा कलङ्क ह�न् । य�ता �यि� समाजको शाि�त सरु�ाका लािग 
अ�य�त खतरनाक ह�ने ह�दँा िनजह�लाई कडा द�ड�ारा िन��साही गन� तथा य�ता खाले 
अ� िनद�यी अपराधीह�मा �ासको स�देश जानका लािग फौजदारी �यायले �भावकारी 
भूिमका ख�ेन ुज�री छ । ��ततु वारदात भनेको जघ�य वारदातिभ�ै पन� देिख�छ । आङै 
िस�रङ्ग ह�ने यस िकिसमको कसरु गन� कसरुदारलाई �रयायत िदनका लािग मलुकु� 
ऐन, अ.ब.ं १८८ नं. को िनमा�ण भएको होइन । बालक म�रसेकपिछ पिन अब म� यो ठीक भयो 
भ�ने सोचाइ रा�ने �ितवादीलाई कम सजाय ह�नुपछ�  भ�ने िव�ान्  अिधव�ाह�को बहससगँ 
सहमत ह�न नस�ने । 

 मतृक अबोध बालकसगँ पनुरावेदक �ितवादीलाई िबनाकारण �रस उठेको र िवभ�स िकसमले 
ह�या गरेको ��ततु वारदातमा �यानस�ब�धीको महलको १४ नं. आकिष�त ह�ने अव�था 
नरहने । 

�मेबहादुर गु�ङ िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२१२, पृ� ११४४, संयु� इजलास 

96.   कसैबाट कुनै लाग ुपदाथ� फेला परेमा िनजले सो पदाथ� कानूनबमोिजम �ा� गरकेो वा राखेको 
हो भ�ने कुराको �माण िनजले नै पेस गनु�पन�, पेस गन�  नसकेमा र अ�यथा �मािणत भएमा 
बाहके िनजले यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने अपराध गरकेो मािनने �यव�था गरी �माणको भार 
�ितवादीमा राखेको देिखने । 

 औषधस�ब�धी अपराध िनरपे� दािय�वअ�तग�त पन� अपराध भएको ह�नाले जसबाट लाग ु
औषध बरामद भएको छ, िनजले सो लाग ुऔषध कानूनबमोिजम �ा� गन�  वा रा�न पाउने हो 
भनी त�यय�ु�पमा �मािणत गन� नसकेमा सोबाट िसिज�त दािय�वबाट उ�मिु� पाउन स�ने 
अव�था नह�ने । 

 उि�लिखत कानूनी �यव�था अनसुार आफू िनद�ष रहकेो �माण प�ु याउने भार �ितवादीमा नै 
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िनिहत रहकेोमा सो अनसुार यी पनुरावेदक �ितवादीले त�यय�ु �माण ��ततु गरी आफू 
िनद�ष रहेको कुरा �मािणत गन� सकेको नपाइने । 

मोहमद फैज िव�� नेपाल सरकार, लागु औषध सेतो हरेोइन 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२१३, पृ� ११५४, संयु� इजलास 

97.   फौजदारी अिभयोगमा वादी प�ले �ितवादीमािथ लगाएको कसरुलाई शङ्कारिहत तवरले 
�मािणत गन� भार वादी प�मा ह��छ । अपराध पिु� गन� �ममा शङ्काको ग�ुजायस रहनहु�दँैन । 
शङ्काको ि�थित उ�प�न भएको अव�थामा �यसको फाइदा अिभय�ुमा जाने । 

 वादी प�ले यी पनुरावेदक �ितवादीको सगँसाथबाट बरामद भएको लाग ु औषध िब�� 
िवतरणको लािग ओसार पसार, स�चय गरकेो कुरा स�ब�धमा शङ्कारिहत तवरले पिु� ह�ने 
गरी �माण पेस गरेको नदेिखदँा �ितवादीले अिधकार�ा� अिधकारी तथा अदालतमा 
आफूबाट बरामदी लाग ु औषध िब�� िवतरण, स�चय, ओसार पसार गन� काय�का लािग 
न�याई कुलतको बानी परकेाले सेवन गन�का लािग ख�रद गरीस�म �याएको हो भनी िलएको 
पनुरावेदकको पनुरावेदन िजिकर तक� स�मत�पमा पिु� भएको पाइने । 

मानबहादुर खड्का िव�� नेपाल सरकार, लागु औषध नाइ�ाभेट ट्याबलेट 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२१७, पृ� ११८१, संयु� इजलास 

98.   जबरज�ती करणीमा वीय� �खलन ह�नु �वभािवक ह��छ तर वीय� �खलन ह�नैपछ�  भ�ने 
अिनवाय�ता भने ह�दँैन । मलुकु� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
�प�ीकरणको (ग) मा “योिनमा िलङ्ग केही मा� �वेश भएको रहेछ भने पिन यस न�बरको 
�योजनको लािग करणी गरकेो मािननेछ” भ�ने �प� कानूनी �ावधान रहकेो देिख�छ । 
तसथ�, जबरज�ती करणीको िववादमा वीय�  �खलन पिन एउटा �माण हो तर वीय�  �खलन 
नह�दँैमा जबरज�ती करणी नह�ने भनी यसलाई अिनवाय�  त�वको �पमा कानूनले राखेको नभई 
योिनमा िलङ्ग केही भागमा� �वेश गर ेपिन जबरज�ती करणीको वारदात ह�न पया�� ह�ने । 
पीिडत बािलकाको Post Fourchette मा Redness देिखनुले योिनमा िलङ्ग रगडेको र 
केही मा�ा मै भए पिन �वेश गरेको मा�नुपन� नै   ह��छ । यस�कार, पनुरावेदक �ितवादीले 
अनसु�धानको िसलिसलामा आरोिपत कसरुमा सािबत रही गरकेो कागजलाई पीिडत 
बािलकाको Post Fourchette मा Redness देिखन ु र पीिडतले यी �ितवादीलाई िकटानी 
पोल गनु�बाट स�पिु� (Corroboration)  भई रहकेो यस अव�थामा �ितवािदले पीिडतलाई 
जबरज�ती करणी गरकेो नै देिखने । 

िव� भ�ने वीरबहादुर मगर िव�� नेपाल सरकार, जबरज�ती करणी 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२२०, पृ� १२२०, संयु� इजलास 

99.   जबरज�ती करणीको उ�ोगमा जबरज�ती करणीको महलमा �यव�था भए अनुसार सो� वष� 
नाघेक� केटी वा �वा�नी मािनसलाई जोरजलुमु गरी वा डर धाक देखाई वा अनिुचत �भावमा 
पारी करणीको �यास भएको ह��छ । यसमा सङ्घष�का िच� वा ल�ण देिखन पिन 
स�दछ, नदेिखन पिन स�दछ । तर यसको िवपरीत आसय करणीमा सङ् घष�का िच�ह� वा 
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ल�णह� देिखदँैन । यसमा �ी जाितको कुनै पिन अङ्गमा करणीको आसयले �पश� मा� 
नभई समातेको स�म ह�नपुन� देिख�छ । आसय करणीमा करणी गन� मनसाय ह��छ तर 
जबरज�ती करणीको उ�ोगमा जबरज�ती करणी गन� मनसाय ह��छ । तसथ� यी दवुैमा 
करणीको आसय त ह��छ तर जबरज�ती गरकेो ल�ण जबरज�ती करणीको उ�ोगमा मा� ह�न 
स�ने । 

च�दन कामती िव�� नेपाल सरकार, जबरज�ती करणी उ�ोग 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२२७, पृ� १२७५, संयु� इजलास 

100.  ठगीको कसरु गरेको भनी �माण �व�प जाहेरवालाले पेस गरकेो तमसकु कागजले 
�ितवादीउपरको आरोप ख�डन गन� अव�था िसज�ना भएमा �यायको रोहमा अदालतले �माण 
सङ् कलन र मू�याङ्कन गन� काय�मा प�ले सहयोग नगन� मा� नभई अदालत�ितको 
जनआ�थामा समेत िगरावट आउने कुरालाई िबस�न ह�दँैन । यसरी उ�मिु� िददँा पीिडतलाई 
�याय परकेो अनभूुित नह�ने । 

 ठगीको ३ नं. मा �योग भएको “ठिगने” र “ठगी गन�” श�दले नै ठ�ने काय�  अथा�त ठगीको 
कसरुको पूण�तालाई जनाउने ह��छ । तसथ� यस �यव�थाले ठगी गन� �यि�लाई कसरुबाट 
उ�मिु� िदन खोजेको अथ� लगाइनु मनुािसब ह�दँैन । कुनै काय� अपराध ह�ने भनी कानूनले 
प�रभािषत गरेको ह��छ भने �यसलाई ��य� वा परो��पमा घमुाउरो अथ� गरी अवैध 
िवषयलाई वैधमा �पा�तरण गन� �यास गनु�ह�दँैन । ठगीको ३ नं. को यस �यव�थाले ठिगने 
�यि�को धनलाई हद�याद वा अ�य कारणले अ�यायमा पन� स�ने स�भावनालाई रो�नका 
लािग सरुि�त र �यवि�थत गन� मा� खोिजएको भनी अथ� गनु�  उपय�ु ह��छ । ठ�ने उ�े�यरिहत 
भई िवश�ु�पमा कागज गरी वा नगरी लेनदेन गरकेो िवषयमा रकम िदने प�ले समयमा 
निदएमा वा िधङ्�याई गरमेा िनजलाई प�� भाखा तमसकु गराएको अव�थामा यो कानूनी 
�यव�था आकिष�त ह�न स�ने । 

मुरारी िघिमर ेिव�� नेपाल सरकार, ठगी 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२२८, पृ� १२८४, संयु� इजलास 

101.  छुराले मतृकलाई कुनै सवंेदनशील अङ्ग ज�तो टाउको, घाटँी, छाती, पेट कोखामा लागेको 
नभई हातमा लागेको अव�था छ । अ�यिधक रगत ब�नकुो कारणबाट म�ृयु भएको   देिख�छ । 
यसो हदेा� भिवत�य परेको होिक भ�ने ज�तो देिखए पिन छुरा ज�तो धा�रलो हितयार 
चलाउदँा मािनसलाई लागी मन� स�छ ज�तो देिखने ह�दँा �यानस�ब�धीको महलको ५ 
न.ं यहा ँला�न नस�ने । 

 प�रि�थितवश मतृककै काय�कारण िववादका �ममा चोट लागी वारदात घट्न गएको अव�था 
िवचार गदा� �ितवादीलाई ऐनबमोिजम सजाय िददँा चक� ह�ने िच�ले देिखदँा �ितवादी भरत 
िव.क.लाई िनजले गरकेो कसरुको �कृित अनसुार आवेश ��ेरत भ�दा कम भिवत�य भ�दा 
केही बढी कैद वष� ५ ह�न मनािसब देिखने । 

भरत िव.क. िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२३०, पृ� १३०१, संयु� इजलास 
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102.  �ितवादी प�ुकरराज नेपालले सूय�मान �े�बाट धरौटी िलन आदेश पचा� खडा गरकेो र सो 
आदेश पचा�बाट �. ५०,०००।- धरौटी माग गरकेोले सोही धरौटी बापतको रकम अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको कम�चारीले बरामद गरकेो र सो रकम धरौटीको रकम हो भनी 
�ितवादी प�ुकरराज नेपालले भनेको भनी बरामद गन� �हरी नायब उपरी�क गणेश च�दले 
िवशेष अदालतमा बकप� गरकेो देिखदँा �ितवादीबाट बरामद भएको �. ५०,०००।- घसुको 
लािग िलएको नभै सूय�मान �े�बाट धरौटी माग गरकेो र िनजको सहयोगी स�तोष 
�याङताङले सो रकम दाखेल गन� �याएको धरौटीको रकम �. ५०,०००।- देिखएको ह�दँा 
�ितवादीलाई अिभयोग दाबीबाट सफाइ िदनपुन� । 

पु�करराज नेपाल िव�� नपेाल सरकार, �रसवत 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२३३, पृ� १३२३, संयु� इजलास 

103.  �ताडीत मिहला�ारा भएको िहसंा र आवेश�े�रत ह�याबीच केही अ�तर रहकेो पाइ�छ । 
आवेश��ेरत ह�यामा त�कालै उठेको �रसको कारण मौकामा �हार गरी ह�या गरकेो ह�दँा 
�यसमा मनसाय त�वको अभाव रह�छ । BATTERED WOMEN SYNDROME 
(BWS) को दाबी िलइएको वारदात ह�या नै हो तर वारदातको कारक त�व भने मन� �यि� 
�वयम ् नै रहकेो ह�ने । 

 धरैे जसो BWS सिुवधा खोिजएको िववादमा वष�दँेिख �तािडत, घरलेु िहसंाको िसकार 
भएक� मिहला जो पितबाट द�ुय�वहारको िसकार िनर�तर भएका ह��छन्, चोट, �हार, ध�का 
(Trauma) बराबर पाउछँन,् बार�बार परप�ुषको ला�छना, द�ुय�वहार पाउछँन् वा �यान मान� 
ध�क�समेत पाउछँन् । िनजले उ� पीडक पित, �मेीको ह�या मौकामा गरेको नभई कैयौ ँ
िदनपिछ �यान जोगाउन वा पीडक िनदाएको वा नशा सेवन गरकेो बखत मौका छोपी गन� 
गद�छन् । य�तो ह�याको एकमा�  कारण आवेश, घणृा, �हारबाट मिु� वा पीडकले मान� 
डर, �ासबाट मिु� रहकेो ह�ने । 

 अदालतले अं.बं.१८८ नं. को  �योग कत��य �यान म�ुामा अव�था हेरी सजायमा छुट �दान 
गन� ग�र�छ । तर BWS भ�ने कुरा एक �कारले स�बि�धत मिहलाले पाउने कानूनी सिुवधा हो 
जहा ँमतृक पीडक ह��छ र मिहला �तािडत ह�दँा पीिडत भएक�     ह��छे । िनज मिहलाले गन� 
अपराध पीडाको उपज ह�न     आउँछ । अत: अं.बं.१८८ नं. ले मा� BWS को स�बोधन ह�न 
नस�ने ह�दँा यसको लािग छु�ै कानून�ारा स�बोधन ह�न आव�यक देिखने । 

 सबै त�यगत प�रि�थित र आ�नै लो�नेबाट ह�ने गरकेो घरलेु िहंसाबाट �तािडत भई घरको 
पा�रवा�रक वातावरण नै कलहमय भई आिजत अव�थामा पगुी आ�नै लो�नेलाई मानु�पन� 
अव�थामा �ितवादी पगेुको, िनजको दइु�  वटा नाबािलग छोरीह�समेत रहकेो र िनज 
नाबािलगह�को पालनपोषण, रखेदेख सरं�ण गनु�पन� त�यलाई समेत िवचार गदा�  िनज 
�ितवादीलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३(१) नं. बमोिजम सजाय गदा� चक� 
पन� देिखदँा �ितवादीको अशंभागको हकमा सव��व गनु�  नपन� र कैदको हकमा १० (दश) वष� 
सजाय ह�ने गरी �य� भएको पनुरावेदन अदालतको राय मनािसब देिखने । 
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 BWS को अव�था मलुुक� ऐन, अ.ब. १८८ न.ं को भ�दा फरकफरक रहकेाले �ितपािदत 
िस�ा�त, प�रवित�त स�दभ�, समयको माग र BWS को गा�भीय�तासमेतको आधारमा कत��य 
�यान म�ुामा BWS को परी�ण गन� र सो परी�ण �ितवेदन एवम ् िवशेष�को रायलाई 
सजायमा आिंशक छुट वा सजायबाट पूण� सफाइ िदनको लािग �माणमा �ा� य बनाउन 
उपय�ु �यव�था ह�न आव�यक  देिखने । 

नेपाल सरकार िव�� रािधका ��े, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४२, पृ� १४१७, संयु� इजलास 

104.  अनसु�धान तहिककातको िसलिसलामा कागज गराइएका �यि�ह� जबस�म अदालतमा 
आई आफूले बोलेका कुराह� खि�बर ह�ने गरी बकप� गद�नन् उ� �माणह�लाई �ा� 
भ�न  नसिकने । 

 कुनै पिन ह�याको आपरािधक काय� �मािणत ह�नको लािग सो काय� दिुषत मनसाय(Mens 
Rea) राखी पूव�योजना बनाई काय� (Actus Reus) ग�रएको ह�नपुद�छ । सो काय�को 
प�रणामको पूव�जानकारी (Foresightness of consequence)  र प�रणाम  घटाउने 
इ�छा (Desire of consequence) समेत भएको ह�नुपद�छ । कत��य �यान म�ुामा 
�ितवादीह��ारा ग�रएको काय�मा ती चार त�वह� रहकेा िथए भ�ने कुरा वादी प�ले नै ती 
कुरा �थािपत भएको �मािणत गनु�पन� । 

नेपाल सरकार िव�� रामई�र राय यादवसमते, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४३, पृ� १४३५, संयु� इजलास 

105.  �ितवादीह�ले आफूले ग�ती गरेको महससु गरी आफँै �हरीसम� उपि�थत भई �याियक 
कामकारवाहीमा सहयोग गरकेो भ�ने आधारमा स�ुले अ.बं.१८८ नं.को �योग गरी 
�ितवादीह�लाई ऐनबमोिजम सजाय गदा�  चक� पन� भनी जनही १०/१० वष�मा� कैद ह�ने 
ठह� याएको स�ुको राय समथ�न गरकेो पनुरावेदन अदालतको राय स�ब�धमा िवचार गदा� 
िनम�म तवरले कुटिपट गरकेो, घटनामा हिँसयासमेतका हितयार �योग भएको, अमानवीय 
तवरले रातारात लास जङ्गलमा लगी गािडएको र घटनाप�ात् यी �ितवादीह� लामो 
समयस�म फरार रहकेो देिखएको । 

 �यान मा�रसकेपिछ पिन कुनै पछुतो भएको नदेिखई िघसाद� जङ्गलमा लगी लास गाडी 
दबाउने �यास भएको देिखदँा यसरी अपराध गरकेो अव�थामा �ितवादीह�लाई दया, माया 
वा नरम िदल गनु�पन� कुनै आधार नदेिखने । 

कुमान गु�ङसमते िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४६, पृ� १४७१, संयु� इजलास 

106.  �ितवादीह�ले गटु बनाई सयंु��पमा गरकेो वारदातलाई सयं�ु वारदात भिन�छ । यसमा 
कसले बढी कुट् यो, कसले कम कुट् यो, कसको �हार �ाणघातक भयो अथवा कुनै कसैले 
कुट् दै कुटेन िक ज�ता कुरा कमन ल मा �ासङ्िगक ह�दँैनन् । �यान िलने अथवा साङ्घाितक 
कुटिपट गन� मनसाय भई सो स�दभ�मा समूहमा बसी एक अका�लाई उकासी हौसाई अथवा 
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हातै हाली कुटिपट गरमेा सबै �ितवादी समान�पमा सहभागी भएको मािनने र समान 
सजायका भागीदार ह�ने अव�था रहने । 

 पि�मा फौजदारी कानून र मलुुक� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १३ न.ं को फरक 
भनेको, १३ नं. आकिष�त ह�नको लािग  �ितवादीले मन� मािनसको िजउमा हात हालेको कुरा 
�मािणत ह�नैपन� देिख�छ । जनु कुरालाई कमन लले अिनवाय� मानेको छैन । जीउमा हात 
हालेको �मािणत भएको अव�थामा �ितवादीले एक म�ुका हा�यो वा धेरैपटक हा�यो, खकुुरी 
वा ब�दकु ज�तो साङ्घाितक हितयारले हा�यो वा सामा�य लौरो, छडी आिदले कुट्यो भ�ने 
कुरालाई पि�मा कानूनझ� उ� १३ नं. ले मह�वहीन कुरा मानेको देिखने । 

 �ितवादीले मतृकलाई कुटिपट गरी िसिक�त बनाएको र मतृकको म�ृयकुो प�रणामको बीचमा 
अ� कुनै �वत�� घटना घटेको र सो  कारण �भावकारी वा िनणा�यक�पमा मतृकको म�ृयकुो 
कारण भएको भ�ने कुनै पिन कुरा भए घटेको देिखदँैन । यी �ितवादीको सो फ�ट (fault) सगँ 
मतृकको म�ृयकुो स�ब�ध connection �थािपत ह�ने । 

 नारी आ�नो ग�रमा, �वत��ता र इ�जतको कुरामा लाि�छत ह�न चाहदँैनन् । यो उनीह�को 
शारी�रक �वाय�ता (autonomy) िभ� पन� कुरा हो । यी कुराह�मा उनीह� अ�य�त 
सवंेदनशील ह��छन् । पनुरावेिदका आफँैले मतृकसगँ वारदातको कारण िझकेक� वा िनह� ँ
खोजेक� छैनन् । वारदातले यो �प र प�रणाम िलने कुरा पनुरावेिदकाको पूव�जानकारीमा छैन । 
पनुरावेिदकाको गो�य कुरा �काशमा आउनकुो अथ� िनजको पा�रवा�रक जीवनमा सङ्कटको 
�हण ला�नु हो । यी कारणलगायत पनुरावेिदकाको नाबालक छोरी रहके� र पनुरावेिदकाले 
अदालतमा समेत साचँो कुरा गररे �याय स�पादनमा सहयोग गरेक� समेतको अव�थाले गदा� 
पनुरावेिदका थप सहानुभूितको पा� ह�ने । 

सीता भ�ने लालहीरा कामी िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४९, पृ� १५०५, संयु� इजलास 

107.  मान� मनसाय राखी, योजना बनाई जोिखमी हितयारले �हार गरी भएको ह�या आवेश �े�रत 
ह�याको कोटीमा पन� देिखदँनै । आवेश �े�रत ह�यामा पीिडतको कुनै काय�बाट �ितवादी 
उ�ेिजत भई आवेशमा आई आ�मिनय��ण गमुाई पीिडतको काय�को �िति�याको �पमा 
त�कालीन अव�थामा नै पीिडतउपर हमला गरकेो र सोही कारणबाट पीिडतको म�ृय ुभएको 
ह��छ । य�तो अव�थामा �ितवादीले आिंशक �ितर�ाको िजिकर िलन र �मािणत भएमा सो 
सिुवधा�ा� गन� । 

 भिवत�य ह�यामा �ितवादीले मािनसउपर ताकेर �हार गरकेो नभ ैसावधानीपूव�क कुनै काय� 
गदा� दभुा��यवस वा भिवत�यवस मािनसलाई ला�न गई सो कारणबाट मािनसको म�ृय ुभएको 
ह��छ । �य�तो अव�थामा मा� �यानस�ब�धीको महलको ५ न.ं आकिष�त ह�ने र �ितवादीले 
सो अ�तग�तको सिुवधा �ा� गन� । 

ईरमान तामाङ िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२५०, पृ� १५२०, संयु� इजलास 
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108.  सरकारवादी फौजदारी म�ुा भनेको वादी नेपाल सरकारको मा� सरोकार नभई पीिडत, पूरा 
समाज तथा अदालतलगायत मलुकुको �याय �णालीसगँ स�ब� रह�छ । कुनै �ितवादीलाई 
मोलािहजा गन� िहसाबले वादीले अनसु�धानमा लापरवाही गद�मा �य�तो ��येक लापरवाहीको 
सीधा प�रणाम �ितवादीको सफाइ ह�न नस�ने । 

 �यापार �यवसायमा संल�न अित �य�त �वभावका जाहरेवालाले आ�नो �यापार �यवसाय 
छोडी यो य�तो �रसइिब सा�नका लािग �ितवादीका िव�� मनगढ�ते �माण बनाउनपुरकेो 
हो सो कुरालाई �ितवादीले �प� गन� सकेको नदेिखने । 

 जाहरेवालाले मोबाइल गन� र पाउने एउटा दइुटा होइन अनेक� न�बर, सो भएको समय, िमित 
र अविध ज�ता यावत् कुरा कृि�म िनमा�ण गरे होलान् भ�ने कुराको अनमुान घटना�म र 
�यसको िसलिसलाको �वाभािवकतालाई िवचार गदा�  गन� निम�ने । 

झलनाथ �यौपाने िव�� नेपाल सरकार, मानव अपहरण ध�क� 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२५१, पृ� १५२९, संयु� इजलास 

109.  िववािदत Certificate �ितवादी आफूले िलएको नभई गाउकैँ दाइ नाता पन� �यि�ले 
िलइिदएको भनी �ितवादीले इ�कारी बयान गर े तापिन अिभय�ुले गरकेो �य�तो इ�कारी 
बयान त�यय�ु एवम ् ठोस सबदु �माणबाट समिथ�त ह�नुपद�छ । केवल आरोिपत कसरुमा 
इ�कार रहकैे कारणले मा� अिभय�ुलाई िनद�ष मा�न िम�दैन । िववािदत Certificate बाट 
िनज �ितवादीलाई बाहके अ� कसैलाई फाइदा ह�ने नदेिखने । 

 आफूलाई मा� फाइदा ह�ने र आफँैसगँ रहने कुरा अ� कसैले िकत� गरी िदएको भ�न िम�न े
अव�था नदेिखदँा आरोिपत कसरु िनज �ितवादीले नगरकेो एवम ् नगराएको भ�ने अव�था 
नह�दँा �ितवादीले मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलको १ नं. िवपरीतको कसरु गरकेो देिखने । 

 �ितवादीले पेस गरकेो Certificate बाट िबगो ख�ुने अव�था नदेिखएको र सो 
Certificate नेपाल सरकारको पूण� �वािम�व भएको स�ंथा ि�भवुन िव�िव�ालय, परी�ा 
िनय��ण काया�लयबाट जारी ह�ने Certificate भएकाले �ितवादीलाई उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाबमोिजम िकत� कागजको महलको ९ नं. बमोिजम �. ५०। ज�रवाना भई सरकारी 
कम�चारीको द�तखत िकत� गरेकोमा ऐजन महलको १२ नं. बमोिजम थप १ वष� कैद ह�ने । 

नेपाल सरकार िव�� यदकुुमार आचाय�, सरकारी छाप द�तखत िकत� 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६३, पृ� १७०५, संयु� इजलास 

110.  फौजदारी कसरु ज�तो ग�भीर िकिसमको अपराधमा त�यय�ु एवम ् ठोस सबदु �माणको 
आधारमा मा� कसरुदार कायम गनु�पन� ह��छ । त�यय�ु एवम ् ठोस सबदु �माणको अभावमा 
सहअिभय�ुले पोल गन� र सो पिु� नभएको र केवल हचवुाको आधारमा अिभयोग लगाउने 
प�ले अिभयो लगाएकै भरमा मा� कसदुार कायम गनु�  फौजदारी �यायको िस�ा�तको मम� र 
भावनािवपरीत ह�ने । 

�भातकुमार कुशवाहा िव�� नेपाल सरकार, हातहितयार खरखजाना 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६८, पृ� १७४६, संयु� इजलास 
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111.  लाग ु पदाथ�को उ�पादन, स�चय, िब�� िवतरण, िनकासी तथा पैठारीलाई लाग ु पदाथ� तथा 
मनो�ीपक पदाथ�को कारोबारको �पमा राखकेो र कारोबार र सेवन दवुै काय�लाई ऐनले िनषेध 
गद� सजायको �यव�था गरकेो र �यवसाय नै स�चालन गन� गरी अवैध�पमा ठूलो प�रमाणमा 
लाग ुऔषधको स�चय गन� काय� कारोबारको �पमा मािनने भए तापिन नशाको लत भएका 
�यि�ले सानो प�रमाणमा स�चय गरी िनषेिधत पदाथ� रा�ने काय�लाई कारोबारको 
काय�अ�तग�त रा�न िम�ने नदेिखने । 

 लाग ुऔषध �ितवादीले दवुै �योजनको लािग स�चय गन� स�ने ह�दँा �यसमा िनजको साथबाट 
बरामद भएको लाग ुऔषधको मा�ालाई म�ुय�पमा िवचार ग�रनपुन� । 

 लाग ु औषधको �कृित, प�रमाण, स�चय, ख�रद, िब��, ओसार पसार वा िनकासी पैठारीको 
उ�े�य, अिभय�ुको िगरोह वा सङ्गठन, अिभय�ुह�ले �योग गन� हातहितयार वा बलको 
�योग तथा नाबालकलाई आपरािधक काय�मा गराइएको सलं�नता, शैि�क सामािजक र 
सा�ँकृितक सङ्गठन ज�ता सं�थालाई मा�यम बनाई गरेको कारोबार, साव�जिनक पद धारण 
गरकेो �यि�ले आ�नो पदको द�ुपयोग गरी गरकेो कारोबारको आधारमा िनधा�रण ग�रने 
अपराधको मा�ा मािनने भनी �यव�था ग�रएको ह�दँा आरोिपत �यि� कसरुमा सलं�न रहदँाको 
स�पूण� अव�थाको िवचार गरी सजाय िनधा�रण ग�रनपुन� िवधाियक� मनसाय रहकेो देिखने । 

नेपाल सरकार िव�� राजेश खड्गीसमते, लागु औषध (नरिफन) 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२७४, पृ� १८००, संयु� इजलास 

112.  आफू अ�य� रहकेो भनी अ�य�को दाबी िलनेले कानूनतः आफू �यसरी अ�य� रहकेो पिु� 
गनु�पन� ह��छ । केवल लगाइएको आरोपबाट सफाइ पाउने उ�े�यले मा� अ�य� रहकेो िथए ँ
भ�ने कुरा तक� य�ु र �वीकाय� ह�न नस�ने । 

 �वा��य जाचँ �ितवेदनमा �ितवादीह�को शरीरमा नील, डाम तथा चोटपटक लागेको 
देिखदँैन । नील, डाम तथा चोटपटक लागेको नदेिखएको अव�थामा कुटिपटबाट बयान भएको 
हो भ�न िमलेन । डर, ध�क� र कुटिपटबाट बयान गराई सािबत गराएको भ�ने त�य �मािणत 
नभएबाट िनजह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� गरेको सािबती बयान �वे�छाको भई 
िनजह�को िव�� �माण ऐन, २०३१ को दफा ९ बमोिजम �माणमा िलन िम�ने । 

टीकाराम राईसमेत िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८३, पृ� १८९४, संयु� इजलास 

113.  मतृक नाथु चौधरीले वारदातबाट घाइते भएप�ात् िदएको िनवेदनसमतेमा आफू र 
�ितवादीबीच कुटिपट गनु�पन� पूव� �रसइबी िथयो भनी उ�लेख गन�  सकेको देिखदँैन । मतृक 
नाथु चौधरीको घरमा �ितवादी ि�वेणी पासी मिदरा िपई आई �ीमतीसगँ र�सी मागेको, र�सी 
िदन इ�कार गदा� �ीमतीलाई गालीगलौज र कुटिपट गन� थालेको, मतृकले �ितवादीलाई 
समा�न खो�दा भागेको र मैले लखेट्न छोडेपिछ केही समयपिछ फक� आई कुटिपट गरकेो 
भ�नेस�म उ�लेख गरकेो देिखदँा यसबाट पूव� �रसइबी रहेको र �यानै मानु�पन� िनयत भएको 
भ�ने कुरा नदेिखने । 
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 मतृकको शव परी�ण �ितवेदन, घा जाचँ फारामबाट धा�रलो हितयार �हार भएको घाउको 
�कृित देिखदँैन । �य�तो धा�रलो हितयार बरामद ह�न सकेको अव�था पिन छैन । 
जाहरेवालाले रडले हा�यो भनेकोमा सोसमेत बरामद भएको दिेखदँनै । मतृक �वयम ्ले 
मौकामा िदएको िनवेदनमा धा�रलो हितयारले कुटिपट गरकेो भनी उ�लेख गरकेो देिखदँैन । 
�यसरी टाउकोमा लागेको चोट रडको नभै अ�य कारणले समेत ला�न स�ने ह�दँा �ितवादीले 
रड �हार गरी लागेको समेत भ�न निम�ने । 

ि�वेणी पासी िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९०, पृ� १९५६, संयु� इजलास 

114.  कुटिपट गदा� मािनस मन� स�छ भ�ने कुरा सामा�य समझ भएको जोसकैुले सहजै अनमुान गन� 
स�नेमा सो �वाभािवक मानवीय सझुबझु चेतनालाई �याल नगरी �रसको आवेगमा कुटिपट 
गरकेालाई १३(३) वा ५ नं को कसरुको स�ंा िदन निम�ने  । 

 �ीमतीले म�ीतेल ख�याएको ��य� देखेको िवषम प�रि�थितमा आगो ला�न निदने उपाय 
अपनाउनुपन�मा सहजै आगो ला�न स�ने िकिसमबाट मतृक निजक गई लाइटर बािलएको छ । 
सामा�य समझ भएका �ितवादीलाई �यसरी लाइटर बा�दा मािनस मन� स�छ भ�ने 
अनिभ�ता िथयो भनी क�पना गन� नसिकने । 

 कुनै िनयत नै नभएको कप�रसेनह�बाट भएको जन�ितमा त �यान कसरु ठहर गन�  सिकने 
गरी corporate manslaughter ले समेत मा�यता पाएको िव� समदुायको फौजदारी कानून 
र �वयम् यस अदालतबाट �मब��पमा �यान म�ुाह�मा भएका �या�याह� र सिंवधानको 
धारा १०० मा उि�लिखत �यायका मा�य िस�ा�तबाट समेत वारदातलाई भिवत�यको स�ंा 
िदन नसिकने । 

 मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको १४ नं भनेको आिंशक �ितर�ाको िजिकर हो । यो 
�ितर�ा �ितवादीले नउठाएस�म अदालतले यसमा �वेश गन� निम�ने ह�दँा िजिकर 
�ितवादीबाट �यसको �माण सिहत आउनपुन� । 

नेपाल सरकार िव�� च��मान तामाङ िड�डोङ, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९३, पृ� १९७८, संयु� इजलास 

115.  सवारी चालक अनमुितप� �ा� गन�का लािग स�बि�धत िनकायबाट िलइने िलिखत 
एवम ् �योगा�मक परी�ाका िविभ�न �ि�याह� पूरा गरेप�ात् �य�ता परी�ामा उ�ीण� भएका 
�यि�ह�लाई मा� स�बि�धत आिधका�रक िनकायबाट सवारी चालक अनमुितप� �दान 
ग�रने �यव�था पिन सवारी तथा यातायातस�ब�धी कानूनमा उ�लेख भएको पाइ�छ । सवारी 
साधन चलाउने �यि�मा अिनवाय��पमा ह�नपुन� सोस�ब�धी �मता र यो�यताको सिुनि�तता 
गरी सवारी दघु�टनाबाट ह�न स�ने िजउ धनमािथको स�भािवत जोिखम हटाउनका लािग नै 
िवधाियकाले उि�लिखत कानूनी �यव�था गरकेो हो भ�ने कुरामा िववाद ह�न नस�ने । 

 सवारी चालक अनमुितप� �ा� नगरेको �यि�ले साव�जिनक सडकमा सवारी चलाउने काय� 
गनु� भनेको आफँैमा लापरवाहीपूण� काय� हो । साथै, �यसरी सवारी चालक अनमुितप� �ा� 
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नगरकेो �यि�ले चलाएको सवारी साधनबाट ठ�कर लागी वा िकची मािनसको �यान गएमा 
सो काय� �वतः लापरवाहीपूव�क ग�रएको काय�को प�रणाम�व�प भएको भ�ने मा�नपुन� । 

नेपाल सरकार िव�� िवजे�� पोडे, सवारी �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०४, पृ� २१२७, संयु� इजलास 

116.  आफँैले लगेक� मिहलाको ि�थितका बारेमा �ितवादी मौन रहकेो र पीिडतको अव�था 
�ितवादीको कारणबाट अ�ात रहकेो अव�था ह�दँा �यसरी अ�ात रहके� मिहलाका पित 
जाहरेवाला �वयम् ले िकटानी जाहेरी िदई अदालतमा गरकेो बकप�को घटना�मबमोिजम नै 
�ितवादीह�ले अिधकार�ा� अिधकारीसम� बयान गदा� �वीकार गरकेो अव�था ह�दँा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) बमोिजम वारदातका पीिडत �यि�ले वारदातप�ात् 
वारदातको िवषयमा �य� गरकेो कुरा �माणयो�य ह�ने ह�दँा �य�तो �माण �ा� नभएको भ�ने 
�ितवादीह�को िजिकर कानूनस�मत ्ह�न नआउने । 

 पीिडत मैया ँिगरीलाई भारतको वे�यालयमा लगी भा.�.२७,५००।– मा िब�� गरकेो भनी यी 
�ितवादीह� �हरीसम� आरोिपत कसरुमा मखु सािबत रहेका र अदालतमा बयान गदा� 
िववाह गरी काठमाड� लगेको भनी उ�लेख गरे पिन िनज पीिडतको हालको अव�था 
�ितवादीह�ले �काश नगरबेाट ललाई फकाई िववाह गन� झ�ुा आ�ासनमा पारी आ�नो 
क�जामा िलई िनज पीिडतको घरबाट छुटाई लगेको �ितवादीह�को उ� काय� िनरपे� 
दािय�वअ�तग�तको अपराध भएबाट आफू िनद�ष रहकेो भ�ने �माणको भार �ितवादीह�ले 
प�ु याउनपुन� । 

 �हरी र अदालतसम� �ितवादीह�ले गरकेो बयानबाट �ितवादीह�ले वादीलाई िववाह गन� 
�लोभन देखाई आ�नो क�जामा िलएपिछ िनजको अव�था हालस�म अ�ात रहकेो र 
�ितवादीह�ले �यसरी आफूले क�जामा िलएक� �यि�लाई �काश नपारबेाट �ितवादीह�कै 
काय�बाट िनजको अव�था अ�ात रहकेो र �ितवादीह�ले आ�नो िनद�िषता �थािपत गन� 
नसकेबाट �ितवादीह�ले दाबीबमोिजम कसरु गरकेो देिखन आउने । 

 दईुवटा वारदातमा एकसाथ म�ुा चलेको वा पिहलो वारदातमा थनुामा बसेको अव�थामा अक� 
म�ुा पिन चली फैसला भई फैसलाबमोिजम लागेको कैद सजाय ठेिकएको अव�था नभई 
पिहलो म�ुामा भएको फैसलाले लागेको कैद सजायमा िमित २०५४।८।९ देिख 
२०६३।९।२३ स�म कैदमा बसी कैदबाट छुटेपिछमा� अक� वारदातमा अनुस�धान भई िमित 
२०६४।५।१९ मा अिभयोग दायर भएको ह�दँा पिहलो म�ुामा भएको फैसलाले लागेको कैद 
भोग गरी कैदबाट छुिटसकेपिछ ��ततु वारदातमा म�ुा चली पिछ�लो म�ुामा भएको कैद 
सजायलाई कैदबाट छुिटसकेको पिहलो म�ुामा कैदमा बसकेो अविधसमेत गणना गरी सजाय 
िनधा�रण गन�  द�ड सजायको महलको ४१ नं. िवपरीत ह�न जाने । 

 पिहलो म�ुामा कैद भ�ुान भई कैदबाट छुटेपिछ अक� वारदातमा अिभयोग दायर भई भएको 
फैसलाबमोिजम कैद सजाय भोिगरहेको ह�दँा उ� सजाय िनधा�रण ग�रएको िनण�यलाई द�ड 
सजायको महलको ४१ नं.को �ितकूल मा�न िम�ने नदेिखने । 
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 बे�लाबे�लै वारदात भई चलेका बे�लाबे�लै म�ुामा फरकफरक िमितमा फैसला भएका र पिहलो 
म�ुामा लागेको कैद भ�ुान भएपिछ पिछ�लो म�ुा दायर भएको �य�तो ि�थितमा अिघ�लो 
म�ुामा ठहर भएको कैद सजायबमोिजम कैदमा बसकेो अविधलाई पिछ�लो म�ुामा लागेको 
कैद असलु गन� �योजनले गणना गन� िम�ने नदेिखने । 

 सजायको �यूनतम ् र अिधकतम ् हद ऐनले नै िनधा�रण गरी कसरुको अनुपातमा सजाय 
िनधा�रण गन� तजिबजी अिधकार अदालतलाई �दान गरेको अव�था ह�दँा कसरुको 
ग�भीरताको आधारमा सजाय िनधा�रण गनु�पन� । 

 दवुै म�ुा एकैसाथ दायर भएको वा एकैसाथ फैसला भएको अव�था भए ठूलो कैद सजायमा 
सानो कैद सजाय खािपएर एकैसाथ कैद भ�ुानी ह�ने कानूनी �यव�था भएकोमा एकसाथ म�ुा 
नचलेको र एकसाथ फैसला नभई पिहलो म�ुामा कैद भ�ुान भएपिछ दो�ो म�ुा चलेको 
ि�थित र जीउ मा�ने बे�ने काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ को दफा ८(१) ले अिधकतम ् र 
�यूनतम ् हदको सजायको �यव�था गरेकोमा �ितवादीह�लाई अिधकतम ् सजाय नगरी 
�यूनतम ् सजाय ठहर गदा�  कानून र �यायको उ�े�य पिन पूरा ह�ने र �ितवादीह�लाई पिन 
�ितकूल असर पन� जाने अव�थासमेत देिखन नआएबाट पनुरावेदन अदालतको फैसलालाई 
बेमनािसब भ�न िमलेन ।   

उ�व�साद आचाय� िव�� नेपाल सरकार, जीउ मा�ने बे�ने 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०८, पृ� २१५७, संयु� इजलास 

117.  �ितवादीह�ले खोलेको बैङ्क खातामा कसैले रकम ज�मा ग�रिदएको र सो खाताको रकम 
�ितवादीह�ले िझकेको भ�ने कुरालाई ठगी गरकेो भ�न िम�ने नदेिखने । 

 कसैउपर अिभयोग लगाउनमुा� पया�� ह�दँैन, सो �मािणत पिन ह�नपुन� �माण ऐन, २०३१ को 
दफा २५ अनुसार फौजदारी म�ुामा अिभयु�को कसरु �मािणत गन� भार वादी प�मा रहकेो 
ह��छ । �ितवादीह�ले आरोिपत कसरु गरेकै ह�न् भनी शङ्कारिहत त�यय�ु सबदु �माण 
वादी प�ले पेस गन� नसकेको अव�थामा शङ्का र अनमुानको भरमा मा� �ितवादीह�लाई 
सजाय ग�रनु �चिलत फौजदारी �यायको िस�ा�तसमेतको िवपरीत ह�ने । 

नेपाल सरकार िव�� ऋिषराम शमा�समेत, रकम उठाई िहनािमना गरी ठगी गरकेो 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३१०, पृ� २१७६, संयु� इजलास 

118.  सगैँ बसी र�सी खाएका मतृक र �ितवादी मा�ै रातको समयमा सगैँ साथै िहड्ँनु र साथै 
िहडँेकाम�ये एकजना सवा�ङ्ग नाङ्गै भई रगता�मे अव�थामा राजमाग�मा रहकेो क�भट�मा 
घाइते अव�थामा भेिटनु तथा अक� अथा�त पनुरावेदक �ितवादी घरमा गई स�ुन ु ज�ता 
काय�कारणसमतेबाट पनुरावेदक �ितवादीकै काय�बाट मतृकको म�ृय ु ह�न पगेुको त�यमा 
शङ्का गन� ठाउँ नरहने । 

मनोजकुमार जोशी िव�� नेपाल सरकार, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३१३, पृ� २२०७, संयु� इजलास 
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७. फौजदारी कानून : दुिनयावादी 
119.  िकत� कागजको २ नं. मा भएको �यव�था भनेको कुनै पिन वैधािनक िलखतको स�पूण� �यहोरा 

िकत� ग�रएको काय�सगँ स�बि�धत नभई �य�तो िलखतमा उ�लेख भएका कुराह� 
आिंशक�पमा िकत� ग�रएको काय�सगँ स�बि�धत भएको देिखने । 

 सो नं. मा �यु�, “सम�ुचा िलखत भने िकत� नगरकेो” भ�ने श�दावलीको �वाभािवक अथ� पिन 
�यही ह��छ । �यसका अित�र� �य�ता िलखतमा जिनएका कुनै कुरा िकत� गन� मनसायले 
स�याएको वा �यहोरा फरक पा�रएको र �य�तो काय�बाट कसकैो जीउ धन वा हक 
जान,े नो�सान ह�ने वा सो काय� गन� मािनस आफूलाई वा अ� कसैलाई फाइदा ह�ने काय� 
भएको ह�नुपन� । 

 छलकपटलाई ��य िदनको लािग कानून र �याय साधन ब�न ुह�दँैन । छलकपट र िथचोिमचो 
ज�ता िवकृित िव�� सरं�ण गन� नै कानूनको ज�म भएको हो । िछ�ा�वेषण गरी कसैलाई 
अनिुचत लाभ िदन �यायको �ादभुा�व भएको होइन । र�िचरा तक� लाई अिघ साररे �यायको 
मान मद�न गन� िम�दैन । म�ुाका स�पूण� व�तिु�थित र �माणको अ�ययन नगरी कानूनको 
उपे�ा गन� नसिकने । 

 �याय भ�ने श�दले अ�याय, अ�याचार र छलकपट ज�ता िवकृित िव�� र�ाकवचको 
अिभ�यि� िद�छ । �याय िनधा�को सारिथ हो, �याय अ�यायको प�रर�क हो । सम�मा �याय 
�यायकै लािग हो । �याय याि��क ह�न स�दैन । �यायमा याि��कतालाई कुनै �थान ह�न नह�ने । 

 अिधकृत वारेसनामा सरकारी काया�लयमा सरुि�त रहने िलखत होइन । य�तो िलखत भनेको 
�यि�को साथमा रहने िलखत हो । �यि�ले आ�नो िवशेष �योजनअ�तग�त कुनै म�ुा 
मािमलाको स�दभ�मा र अचल स�पि�को आ�नो �वािम�व ह�ता�तरण गन� स�ब�धमा 
आ�नो स�ामा अ� कसैलाई �ितिनिधको �पमा िनय�ु ग�रने िलखत नै अिधकृत 
वारेसनामाको िलखत हो । यो िलखतको �व�प र �कृितको आधारमा पिन �यि�को साथमा 
रहने िलखत  हो । तर, �यि�को साथमा रहने भए पिन य�तो िलखतमा सरकारी छाप र 
द�तखत भई अि�तयार�ा� अिधकारी�ारा �मािणतसमेत ग�रने ह�दँा अिधकृत वारसेनामाको 
िलखत सरकारी िलखत नै ह�ने । 

 अिधकृत वारेसनामा िकत� गरेको भ�ने िवषय �थम�ि�मा नै सरकारी म�ुास�ब�धी ऐनको 
अनसूुची १ िभ� पन� भएकाले नेपाल सरकार वादी भई म�ुा च�नुपन� भ�ने कुरामा िववाद 
नह�ने । 

 कुनै काय� िकत� ह�न चनुौती िदएको काय�बाट कसैलाई हािन र कसैलाई लाभ भएको �थािपत 
ह�नपुछ�  । िलखत स�याइनु वा केही थपघट ह�न ुनै �वतः िकत� ह�ने   होइन । लाभ र हािन भ�ने 
कुरा िमिसल सलं�न ��य�, परो� र प�रि�थितज�य �माणका आधारमा िनधा��रत ह�ने । 
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 िच� नबझेुको कुरामा पनुरावेदन गन� पाउने प�को नैसिग�क अिधकारलाई कानूनले िनधा��रत 
गरकेा अव�थामा बाहके ब�देज लगाउन ु�व�छ सनुवुाइको िस�ा�तको �ितकूल ह�न प�ुने । 

राधादवेी सुनुवार िव�� भगवती पडुासैनीसमेत, िकत� 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९१२३, पृ� २१८, संयु� इजलास 

120.  िववािदत तमसकुमा उ�लेख भएको िलखतको िमित हदेा� २०६० साल फागनु १६ गते रोज 
१ भनी उ�लेख भएकोमा वा�तवमा उ� िमित २०६०।११।१६ उ� िलखतमा उ�लेख भए 
मतुािबक रोज १ आइतबार नभई रोज ७ शिनबार परकेो भ�ने कुरा २०६० सालको पा�ोबाट 
देिखएकोले तमसकु खडा भएको िमितमा नै सशंयको अव�था देिखन आएको प�र�े�यमा उ� 
िलखत करकापबाट तयार भएको भ�ने देिखने । 

रामजी�साद कुशवाहा िव�� िवजय�साद यादव, करकाप 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१९४, पृ� ९५६, संयु� इजलास 

121.  लेनदेन म�ुाको िमित २०६०।११।१६ को िलखत यी पनुरावेदकले �वे�छाबाट सही छाप 
ग�रिदएको नभै िनजलाई अपहरण गरी �ितवादीह�ले आ�नो क�जामा राखी करकापबाट 
जबरज�ती सही गराएको िलखत भ�ने कुरा पिु� ह�ने । 

 आफू�ारा जबरज�ती कपाली तमसकु ले�न लगाएका ह�न् भनी िमित २०६१।७।२५ मा 
िज�ला �हरी काया�लय, बारामा कागज गरकेा र िववािदत तमसकुमा उ�लेख भएको 
िलखतको िमित हेदा� २०६० साल फागनु १६ गते रोज १ भनी उ�लेख भएकोमा वा�तवमा 
उ� िमित २०६०।११।१६ उ� िलखतमा उ�लेख भए मतुािबक रोज १ आइतबार नभ ैरोज 
७ शिनबार परेको भ�ने कुरा २०६० सालको पा�ोबाट देिखएकाले तमसकु खडा भएको 
िमितमा नै सशंयको अव�था देिखने । 

रामजी�साद कुशवाहा िव�� िवजय�साद यादव, करकाप 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२५३, पृ� १४५६, संयु� इजलास 

122.  कुनै वारदात लटुिपट ह�न बाली धनमाल नगद िज�सी जबरज�ती खोसी लैजाने वा कुनै 
िकिसमसगँ नो�सान गराइिदने ि�या ह�नपुन� वा �य�तो ि�याको लािग धरपकड् वा भनाभन 
झगडा लछारपछारसमेतको ि�या ह�नुपन� कुरा लटुिपटको पूव�सत�को �पमा रहकेो देिखने  । 

 �यि�वादी भई चलेको लुटिपट ज�तो म�ुामा सरकारवादी अ�य फौजदारी म�ुामा ज�तो 
वारदातको दसी �माण बरामद गरी �य�तो दसी �माणबाट वारदात पिु� गन� सिकने �� 
नआउने ह�दँा य�तो �कृितको म�ुामा वारदात पिु� गन� िव�सनीय आधार �य�तो घटनाको 
सा�ीले बकेका कुरालाई नै �हण गनु�पन� ह��छ । लटुिपट चोरीको वारदात भ�दा िभ�न 
�कृितको ��य� हात हालाहाल लुछाचडुी गरी ग�रएको ह��छ । आफँै ��य� लटुिपटमा सलं�न 
नभएको �यि�ले अका�को हकको कुनै व�त ु लटुिपट गरी लगेको थाहा पाए ँ भ�ने उ�लेख 
गनु�बाट लटुिपट �थािपत गन� आधार ह�न नस�ने । 

िभखनीदेवी भसुकुलीया िव�� िब�टु यादव, लुटिपट 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२७१, पृ� १७८०, संयु� इजलास 
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८. काय�िविध कानून : देवानी 
123.  कुनै ज�गा वा घर स�ब�धमा आ�नो हकिभ�को हो भनी नालेस आदेश गन�ले आ�नो हकदैया 

रहकेो कुरा �माणबाट �थािपत गन� स�नुपद�छ वा आ�नो हक अित�मण ह�न था�यो र अ�य 
अित�र� उपचारको कानूनी बाटो नभएको वा भएपिन अ�या� र �भावकारी नभएको भनी 
कानूनी वा सवंैधािनक हकको �चलनको िनिम� नेपालको अ�त�रम संिवधान,२०६३ को 
धारा १०७(२) अनु�प सव��च अदालतको असाधारण अिधकार ��ेिभ� माग गद� �वेश गन� 
सिक�छ । �यसरी �वेश गन� िनवेदकले आ�नो हक भएको कुरा सव��थम�थािपत गन� 
स�नुपन� ह��छ । ज�गा वा घरमा कसकैो हक ह�न दता�, ितरो र भोग यी तीन िकिसमका 
�माणह� हे�रने । 
िहरादेवी सापकोटासमेत िव�� िज�ला �शासन काया�लय, नवलपरासीसमते, उ��ेषण / 

परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९११३, पृ� १०७, संयु� इजलास 

124.  अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान आयोग ऐनको दफा २८ बमोिजम िदइएको सझुाव आफ� मा 
िनण�य होइन, सझुावको उपय�ुताको िवषयमा स�बि�धत काया�लय वा स�ंथाका 
पदािधकारीले मू�याङ्कन गरी उपय�ु देिखएको सझुावअनुसार गन�  स�ने नै ह��छ । तर 
आयोगबाट लेखी आएको भ�नेमा� आधार �हण गरी िनण�य ग�रएमा भने �यसको वैधतामा 
�� उठ्न स�छ । िकनभने कुनै पिन िनण�य आधार र कारणसिहतको ह�नुपद�छ । आधार 
कारणिबनाको िनण�यले वैधािनकता पाउन नस�ने । 

 कुनै पिन स�ंथासगँ आ�नो सं�थाको उ�े�य पूित�का लािग के क�तो जनशि� आव�यक 
पद�छ भ�ने कुराको िन�य�ल गन� स�ने अिधकार िनिहत रहकेो ह��छ । य�तो 
अिधकारअ�तग�त सं�थाको आव�यकताअन�ुपका जनशि� आपूित�का लािग �य�ता 
जनशि�को यो�यता िनधा�रण गन�, जनशि� आपूित�को लािग आव�यक पाठ्य�म िनधा�रण 
गन� र परी�ा �णाली िनधा�रण गन�समेतको अिधकार अ�तिन�िहत ह�ने । 

 एउटा िविश� सेवा �दान गन� �वाय� एव ंसगंिठत स�ंथाले आ�नो आव�यकताको पिहचान 
आफँै गन� पाउनपुद�छ । स�ंथाको सांगठिनक �व�प, काय� �कृित, िज�मेवारीसमेतका 
आधारमा जनशि�को आकार र �य�ता जनशि�को लािग आव�यक पन� शैि�क 
यो�यता, तािलम, अनभुवसमेतका िवषयमा िनण�य गन� अिधकारबाट कुनै पिन स�ंथालाई 
वि�चत ग�रन नह�ने । 

 अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान आयोग ऐनको दफा १२क, १२ख र २८समेतले 
आयोगलाई कानूनको वैधता परी�णको अिधकार �दान गरकेो नपाइने । 

 सिंवधानको धारा १२० ले आयोगको काम, कत��य र अिधकार तोकेको भएपिन �यसमा कह� 
पिन कानून बदर गन�  स�नेसमेतको अिधकार �दान गरकेो भने नपाइने । 

 ऐनले �दान गरकेो अिधकार��ेको �योग गदा� �यसले िनि�त गरकेो �ि�याको अवल�बन गनु� 
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अप�रहाय� ह��छ । कुनै अिधकारी वा िनकायले गरेको काय�का स�ब�धमा �� उठेको 
अव�थामा �थमतः सो काय� उिचत वा अनुिचत के हो भ�ने िन�कष�मा प�ुनुपन� 
ह��छ, �यसपिछमा� सो काय�बाट उ�प�न भएको द�ुप�रणाम स�याउने कुरा आउँछ । यिद 
काय� कानूनअन�ुप नै देिखएमा �यसको प�रणामलाई मू�याङ्कन गन� अिधकार आयोगलाई 
नरहने । 

 ऐनको दफा २८ ले �दान गरकेो अिधकार सझुावस�ममा सीिमत रहकेो छ, �यसलाई �याियक 
पनुरालोकनको अिधकार��ेसरह मानेर आयोगले िजिकर िलन निम�ने । 

 सवंैधािनक िनकायले आ�नो सिंवधान�द� काम, कत��य र अिधकारको �याल नगरी अ�य 
िनकायको �े�ािधकारिभ�का िवषयमा �वेश गन� हो भने सिंवधानवाद र कानूनको शासनका 
�थािपत मा�यताह� ख�बिलन प�ुने र �वे�छाचा�रताले ��य पाउने । 

 आयोगले ऐनको दफा २८ बमोिजम भनी प�रषदक्ो कम�चारी �शासन िविनयमका 
�ावधानह�लाई खारजे गन�  र हटाउन भनी िनद�शन िददँा आ�नो संवैधािनक एवं कानूनी 
सीमा ब�ुन सकेको नपाइने । 

 अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगलाई नेपाल �वा��य अनसु�धान प�रषद्को कम�चारी 
�शासन िविनयम, २०६७ को िविनयम २.५(१) को �ितब�धा�मक वा�याशंमा रहेको 
करारमा काय�रत् कम�चारीले �थायी पदमा आवदेन गदा�  उमेरको हदब�दी नला�नेस�ब�धी 
�यव�था खारजे गन� र ऐ िविनयमको िविनयम २.६ अ�तग�तको अनुसूची २ को िस.नं. ४, ५, 
६, ७, १०, ११, १२ मा रहकेो ख�ुला �ित�पधा�बाट पूित� ग�रने पदको आव�यक �यूनतम ्
यो�यता महलमा उ�लेिखत केही वष�को काय� अनभुवस�ब�धी �यव�था हटाउने गरी िनद�शन 
िदन पाउने अिधकार रहकेो भ�ने देिखन नआउने । 

िवजयकुमार झासमेत िव�� अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग, टंगालसमते, उ��ेषण 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९११७, पृ� १४३, पूण� इजलास 

125.  सबै �ि�या पूरा भई सफल उ�मेदवारलाई िनयुि�प� िदई िनजलाई काममा लगाई 
सकेपिछमा� �रट िनवेदन दायर गरी िनवेदकले आ�नो िजिकरलाई कानूनी�पमा भ�दा पिन 
आफूमा� यो�य र उपय�ु रहेको भनी आ�मपरक ढङ्गले पिु� गन� खोजेको �तीत ह�ने । 

 कुनै पिन कानूनी �यव�थाको लाभ आफूलेमा� पाउनपुद�छ भनी कसैले पिन मा�यता रा�न ु
ह�दँैन । न त कानूनी �यव�थाको �या�या आ�नो अनकूुलमा� ह�नुपद�छ भ�ने अप�ेा नै गन� 
ह��छ । कुनै कानूनको सवंैधािनकताको �� उठी बदर नह�दँा स�म �य�तो कानूनअन�ुप 
भएका काय�ह� �वतः वैध मािनने । 

 यसरी एउटै �ि�यामा आफूसमेत सहभागी भई असफल भएपिछमा� सो �ि�याबाट 
लाभाि�वत �यि�को यो�यता, अनुभवका साथै �ि�या िनधा�रक कानूनी �यव�थासमेत उपर 
�� उठाउने िनवेदकलाई अदालतले सहयोग गन�  स�ने अव�था नदेिखने । 

रामकुमार महतो िव�� नेपाल सरकार, उ��ेषण 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९११८, पृ� १५७, पूण� इजलास 
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126.  अदालती ब�दोव�तको २०८ नं. को उ� �यव�थाबाट आरोिपत �यि�लाई �ितवाद गन� 
आ�नो हकमा �माण ��ततु गन�बाट रोिकएको नभै उ� �यव�थाले �ितवाद नगन� प�ह�का 
स�दभ�मा मा� पनुरावेदन नला�ने भनी �यव�था गरकेो देिखने । 

 �ितवाद नगन� प�को स�दभ�मा समेत �याियक िन�कष�मा प�ुनपुन� अव�थामा वादी प�बाट 
��ततु भएका �माणह� एवम ्म�ुाको िनण�य गनु�पन� िवषयको स�ब�धमा ब�ुनुपन� �माणको 
मू�याङ्कन एवम् परी�ण गनु�पन� नै ह��छ तर �वे�छाले �ितवाद नै नगरी ब�ने प�को 
स�ब�धमा िनजको नाउमँा जारी भएको समा�ान इतलायनामा रीत पूव�कको भए नभएको हेरी 
�याय िन�पण गनु�पन� भएपिन जनु प�ले �वे�छाले �ितवाद नगरी बसकेो छ �य�तो प�लाई 
पनुरावेदन गन� अवसर �दान गन�पन� कुरालाई काय�िविधगत �याियक �ि�याको �ि�ले 
समिुचत मा�न नसकने । 

 अदालती ब�दोव�तको २०८ नं. अनसुार पनुरावेदन नला�ने �यव�था �वे�छाले �ितवाद 
नगन� प�ह�को स�ब�धमा भएको र �यसबाट म�ुामा ब�ुनपुन� �माण ब�ुनपुन� भ�ने नभ ै
स�बि�धत �माणह�को मू�याङ्कनबाट �याय िन�पण गनु�पन� कुरामा एवम् �व�छ सनुवुाइ 
ह�नपुन� कुरामा समेत बाधा पगेुको नदेिखनाले काय�िविधगत कानूनलाई �यवि�थत गन� भएको 
उ� �यव�थालाई बदर गन� पन� भनी परेको िनवेदन दाबी अनसुार उ��ेषण आदेशसिहतको 
�रट जारी गरी रहन नपन� । 

िहमेशकृ�ण खरले िव�� नेपाल सरकार, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३०, पृ� २८९, िवशेष इजलास 

127.  कुनै काय�का लािग स�बि�धत प�लाई तोिकएको िदनमा स�बि�धत प� स�बि�धत ठाउमँा 
उपि�थत ह�दँैन वा उपि�थत भएरपिन मचु�ुकामा सहीछाप गन� इ�कार गरकेो कारणले मा� 
�ि�यागत �िुट नदिेखएको अव�थामा �य�तो काय� गैर नह�ने । 

 िववादमा �ितवादी बाहके उनाउ �यि� रहकेो नदेिखएको र म�ुाका स�बि�धत प�ह�ले 
अदालतबाट तोक� पाएको डोरको तारेख िलएको अव�थामा सूचना नै नपाएको भ�ने अथ� गन� 
निम�ने । 

शोभाल�मी थांजुसमते िव�� पशुपित�साद ब�यालसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३५, पृ� ३३६, संयु� इजलास 

128.  कुनै पिन म�ुा च�दाच�दैको अव�थामा त�काल ग�रने अ�तरकािलन �कृितका आदेश 
फैसलासरहका नभई �यस बेलाको औिच�यको आधारमा ग�रने त�कालका लािग िदइने 
अ�तरकालीन आदेश ह�ने । जसले सबुद �माण सकंलन र परी�णपिछ ितनको मू�याङ्कनका 
आधारमा ह�ने फैसलालाई �भाव पान�  नस�ने । 

 अ�तरकालीन आदेश�ारा ग�रने रो�काको आदेश िववादमा आएको चल अचल स�पि� 
आव�यकता अनुसार �ितउ�र नपरेस�मका लािग वा म�ुा िकनारा नभएस�मका लािग 
यथाि�थितमा रा� ने कानूनी संय�� मा� हो । य�तो �कारको आदशेले अि�तम फैसलाले 
बोलेसरह सवारी साधन िललाम गन� भनी बो�न िम�ने नदेिखने । 
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 जफत ग�रएको भिनएको सवारी साधनको �पमा रहेको �या�टर म�ुा च�दाच�दैको �ममा 
रहकेो िज�सी सामान भएको र �य�तो सवारी साधनलाई म�ुाको अि�तम िकनारा भए ज�तो 
म�ुा िवचाराधीन भएको अव�थामा िललाम गन� वा नगन� भ�ने कुराको िन� य�ल अ�त�रम 
आदेशले गन�  काननुत: िम�ने ह�दँनै । फैसला ह�नअुगावै उ� सवारी साधन िललाम ग�रएमा 
पिछ म�ुाको अि�तम फैसला ह�दँा जफत नह�ने ठह� याएमा सवारी धनीलाई अपूरणीय �ित 
प�ुन स�ने । 

सुरजबाबु प�थसमते िव�� पुनरावेदन अदालत, पोखरासमते, उ��ेषण 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६३, पृ� ३७८, संयु� इजलास 

129.  वादीले िदएको िफरादप� िज�ला अदालतबाट �कािशत सूचना �यादमा िनवेदकको ठेगाना 
मकवानपरु िज�ला, हटे�डा नगरपािलका वडा नं. ८ पशपुितनगर भनी उ�लेख ग�रएको 
देिख�छ । तर िनवेदकले िनवेदनमा आ�नो ठेगाना लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ तपािहती भनी उ�लेख गरकेो र  िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
िनजको नाग�रकताको �ितिलिपबाट समेत िनजको ठेगाना लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ तपािहती भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा िनवेदकको ठेगाना 
िफरादमा उि�लिखत ठेगाना एकै रहेछ भनी मा�न निम�ने । 

 िनवेदकको ठेगाना तथा बाबकुो नाम नै गलत उ�लेख भएको अव�थामा िज�ला अदालतबाट 
िनवेदकको नाममा �कािशत सूचनाले सही�पमा स�बि�धत प�ले जानकारी पाउन स�छ 
भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

 वादीले िफरादमा उ�लेख गरकेो ठेगाना राखी गोरखाप� राि��य दैिनकमा सूचना �कािशत 
गरी जारी भएको भिनएको �यादबाट िनवेदकले आ�नै नामको �याद हो भनी यिकन ह�न तथा 
िनजले जानकारी पाएको होला भनी अदालतबाट अनमुान गन� निम�ने । 

 �याद तामेली नै कानूनबमोिजम रीतपूव�कको ह�दँैन भने �य�तो तामेली �यादको आधारमा 
भएको फैसलासमेतबाट �ाकृितक �यायको िस�ा�तको हनन भएको नै स�झनुपन� । 

 आ�नो म�ुामा कानूनबमोिजम �ितवाद गन� पाउने हकलाई कसैले हनन् गन� स�ैन । यसरी 
�ितवाद गन� पाउने �य�तो कानूनी हक �ाकृितक �यायको िस�ा�तमा आधा�रत रहने ह�दँा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको िवपरीत ह�ने गरी भएको काम कारवाहीले वैधता �ा� गन� 
नस�ने । 

 कुनै पिन �याियक �कृितको िनण�य गदा� �याय स�पादन गन� िनकाय सदा िन�प� ह�नुपछ�  र 
हरके प�लाई पूण� र �व�छ�पले सनुवुाइ गन� यथे� मौका िदनपुद�छ भ�ने �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त हो । �यायको सारभूत आव�यकता �ाकृितक �यायको िस�ा�तलाई उपे�ा गन�  
नह�ने । 

 िनवेदकको नाममा गोरखाप� राि��य दैिनकमा �कािशत सूचना र सोको आधारमा एकतफ� 
सनुवुाइ गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६९।१२।२७  को फैसला 
रीतपूव�कको मा�न निम�ने ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।  
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 मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको २०८ न.ं बमोिजम फैसला भएको ६ मिहनािभ�ै �ितउ�र 
िलई उपि�थत भएका यी िनवेदकको नाममा �कािशत उ� सूचना �यादलाई रीतपूव�क तामेल 
भएको मानी सनुवुाइको मौका निदई भएको िज�ला अदालतको आदेश र उ� आदेश सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको आदेशसमेत उ��षेणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

भाइराम खड्के िव�� �ानु वै�समेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१७५, पृ� ७८१, संयु� इजलास 

130.  �ितवादी बनाइएक� िपया�रया देवीलाई बझुी �ितवादी पाव�तीदेवीका छोराह� िजते��, उपे�� 
र लोके��समतेलाई �ितवादी कायम ग�रएको भए पिन िनजह�सगँ तायदाती मािगएको 
नदेिखएको र य�तै वादीक� आमा कलावती र दाजु भाइह�समेतसगँ फाटँवारी मािगएको 
नदेिखनाले �व. लालबाबकु� प�नी पाव�तीदेवीबाट अशं पाउने भनी ठहर गरेपिछ िनजका 
छोराह� िजते��, उपे�� र लोके��बाट समेत र वादीक� आमा कलावती र वादीका अ�य 
दाजभुाइह� मोहन, सोहन र मह�े�लाई समेत मलुकु� ऐन, अ.बं. १३९ नं. बमोिजम नबझेुको 
भए बझुी िनजह�समेत सगोलका अिंशयार ह�न् होइनन् यिकन गरी �याियक िन�पण 
गनु�पन�मा सोबमोिजम ब�ुनपुन� �माण ब�ुदै नबझुी भएको पनुरावेदन अदालत, हटे�डाको 
फैसलामा �माणको मू�याङ्कनको रोहबाट �िुटपूण� देिखदँा बदर ह�ने । 

िजत�े��साद चौधरी िव�� मंगल�साद फौजदार, अशं 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८१, पृ� ८३४, संयु� इजलास 

131.  पनुरावेदनप�मा कुनै रीत नपगेुको भएमा प�लाई जानकारी गराई मौकामा दरपीठ गरी िफता� 
िदनपुन�मा सो �ि�या अवल�बन नगरी पनुरावेदनप� �वीकार गरी दता� गनु�का साथै प�लाई 
ता�रखमा राखी कारवाही अगािड बढाएको िमिसलबाट देिख�छ । अदालतले पनुरावेदन द�तुर 
मा� िलई पनुरावेदनप� �वीकार गरकेो अव�थामा कारवाहीका �ममा ब�ुदै जादँा थप कोट� 
फ� ला�ने देिखएमा कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा १४ बमोिजमको आदेश गरी कोट� फ� 
दािखला गराउन स�नेमा प�लाई कोट�  फ� बझुाउने मौका नै निदई बझुाउनपुन� कोट� फ� 
दािखला नगरी पनुरावेदन दता� गराएको भ�ने आधारमा मा� पनुरावेदन खारजे गन� गरकेो 
देिख�छ । यसरी अदालत �वयम ्को भूलबाट प�को हक हनन ह�न नस�ने भ�ने कानूनका 
सव�मा�य िस�ा�त िवपरीत पनुरावेदन अदालतबाट भएको फैसला िमलेको नदेिखने । 

 कोट� फ� ला�ने म�ुामा घटी वा नपगु कोट�  फ� �याएको रहेछ भने पनुरावेदन दता� गदा�को 
अव�थामा नै घटी वा नपगु कोट� फ� जे जित बझुाउनपुन� हो सोही समयमै दािखल गन� लगाई 
मा� म�ुा दायर गनु�पछ�  भ�ने कानूनी �यव�था रहकेो देिख�छ । यिद सोही समयमा दािखल 
गन� नसक� प�ले समय माग गरेमा १५ िदनको समय िदई कोट�  फ� दािखल गन� लगाउने र सो 
समयमा पिन कोट�  फ� दािखल नगरमेा मा� म�ुा ला�न नस�ने कानूनी �यव�था रहकेो पाइने । 

 म�ुाका प�लाई कुनै जानकारी नगराई वा �याद नै निदई कोट� फ� ऐन, २०१७ को दफा 
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१४(३),(४) को सो �यव�थातफ�  �यान नै निदई प�ले कोट�  फ� दािखल नगरकेो भनी �थम 
�ि�मै खारजेी फैसला गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको फैसला िमलेको नदेिखने । 

पदमबहादुर कंवर िव�� रामबहादरु कंवर, अशं 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८२, पृ� ८४२, संयु� इजलास 

132.  घर वा काया�लयको ठेगान नभएको �यि�को हकमा भने स�भवतः राि��य दैिनक पि�कामा 
�कािशत सूचनाले पिन �ाकृितक �यायको िस�ा�तलाई अनुशरण गरेको मा�न सिकएला तर 
यस मु�ामा िवप�ी काया�लय �वयम ्ले िनवेदकह�को काया�लयमा प�ाचार गरेको कुरा प�बाट 
ख�ुन आएको देिख�छ । िवप�ी नया ँ सहरी िवकास आयोजना सम�वय काया�लयले 
िनवेदकह�लाई कारवाही गन�का लािग लेखी पठाउदँा िनवेदकको ठेगाना उ�लेख गरकैेले 
िनवेदकह�को काया�लयको ठेगाना िवप�ीह�लाई अवगत रहेकै देिखने । 

 राि��य दैिनक गोरखाप�मा �कािशत सूचनाबाट �ाकृितक �यायको िस�ा�तको प�रपालन 
ह�ने कुरालाई ठेगाना �� नभएका �यि� फम� आिदको हकमा  अपवादको �पमा मा�न सिकए 
पिन �य�ता कुरालाई सामा�यतया �वीकार गन� सिकँदैन । यस म�ुामा �यस �कारको 
अपवादको अव�था िव�मान रहकेो देिखने । 

 कानूनले �यव�था गरकेो ��येक कुरा बा�या�मक ह��छ । �यसमा पिन �याद सूचना र �याद 
तामेल गनु�पन� �ाकृितक �यायस�ब�धी काय�िविधको �यव�था �व�छ �यायको आधार�त�भ 
भएकोले यसमा ह�ने सामा�य तलमािथ वा िवचलन मनािसब ह�दँैन । यस म�ुामा 
िवप�ीह�लाई िनवेदकह�को काया�लय वा घरको ठेगाना थाहा रहकेो अव�थामा सो 
ठेगानामा सूचना जारी नगरी िवप�ीले नेपाल राि��य दैिनक गोरखाप�मा �प�ीकरण पेस 
गन�का लािग �कािशत गरकेो सूचनाबाट �ाकृितक �याय िस�ा�तको प�रपालन भएको मा�न 
निम�ने ।  

सरोज ब�नेतसमते िव�� नपेाल सरकार, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१९०, पृ� ९०९, संयु� इजलास 

133.  वादीह�ले �ितवादीह�समेतउपर िदएको धम�लोप म�ुाको िफरादप�मा हामीसमेतको हक 
ला�ने ज�गाह� िनजी गठुी स�चालन गरी आएका िथय� भनी �� उ�लेख गरबेाट र केही ज�गा 
सयं�ु दता� गरी स�ाप�ासमेत गरेबाट गठुी ज�गाको बारमेा वादीह�लाई मौकैदेिख यावत 
कुराको जानकारी रहकेो देिखने । 

 अदालतले �� िवषयमा मा� िनण�य गन� हो । वादीह�लाई एकैपटक अब�डा ज�गा ब�डा गरी 
मा�नलाई वा गठुी ज�गामा पिन िनजह�लाई गिुठयार कायम गरी मा�नलाई के बाधा िथयो सो 
त�य वादीह�लाई पूव� म�ुाह� च�दा वा दता� दा.खा. स�ाप�ा गदा� थाहा नभई यो म�ुा दायर 
गन� बेलामा मा� कसरी थाहा ह�न आयो �ितवादीह�बाट ग�भीर जालझेल भयो वा अ� कुनै 
कारण र�ो यसको िच�ब�ुदो कारण वादीह�बाट आउन सकेको नदेिखने । 

 एकै पटक दाबी िलई सबै कुरामा िनण�य िलन स�ने ि�थित रहदँारहदँै सो नगरी पटकपटक 
एउटै िवषयमा नािलस गदा� र अदालतले समय �म लगाउदँा �याय�ाही�ित अ�याय ह�न जाने 
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ह�दँा य�तो कामकारवाही मलुकु� ऐन, अ.बं. ७३ र ८५ नं को सव�था �ितकूल ह�ने । 

 २०२५ सालमा िलखत खडा गरी छु��िभ�न भएको कुरामा मखु िमलेको र �यसपिछ 
पटकपटक अब�डा रकैर र गुठी ज�गामा म�ुा परी हारजीत भएको र कितपय ज�गा सयं�ु 
दता�समेत भएको अव�थामा पनुः तायदाती फाटँवारी िलई िफरादीह�को २ भाग छुट्याई पाउ ँ
भ�ने वादीदाबी प�ुन नस�ने । 

 अदालतले कानून र अ�य िनकायको �े�ािधकारको स�मान गनु�पछ�  । मालपोत काया�लयको 
अिधकार��ेिभ�को ��ततु िववादमा सीध ै��ततु नािलसबाट िववादको िछनोफानो गदा�  उ� 
काया�लयको अिधकार�े� शू�यमा प�रणत ह�ने । 

हमेलाल खोसीसमते िव�� मेनका खोसी, अब�डा ज�गा ब�डा ग�रपाउँ 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१९२, पृ� ९३५, संयु� इजलास 

134.  मोही को हो भ�ने कुरा नै �प� गन� नस�नेले मोहीबाट यो य�तो काम भयो भनी भनेको 
कुरामा भर गनु�  उिचत नह�ने । 

 मोही भागे बेप�ा भएको िनवेदनमा� परकेो सोभ�दा पिहले ज�गाधनीले मोहीह�ले ज�गा 
नजोती आफ� ले ज�गा जोतेको भ�ने आधारमा लगत क�ाको माग गरकेोले िवप�ी ज�गाधनीले 
��ततु िवषयमा उजरुी गरकेो अव�थामा उजरुी पनु�भ�दा पिहलाको सरजिमनलाई �माणमा 
िलई िनवेदकको मोही लगत क�ा गरेको िवप�ी काया�लयको िनण�यमा �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ५४ र मलुकु� ऐन, अ.बं.१८४क र १८५ नं. समेतको �ुिट रहकेो देिखने । 

 दाबी भ�ने कुरा सशंोधन वा फेन� पाइदँैन । यस म�ुामा िवप�ी ज�गाधनीले म�ुा गनु�पन� 
कारण (cause of action) र सोको िदन, िमितसमेत नखलुाई मोहीह�ले ज�गा नजोती 
आफूले ज�गा जोतेकोले लगतक�ा गरी पाउ ँभनी दाबी िलएकोमा �यसमा आमूल प�रवत�न 
गरी मोहीह� ज�गा जो�न छाडी १५।१६ वष� अिघदेिख भागी बेप�ा भएको भनी िब�कुल नया ँ
दाबी िलएको देिख�छ । सो दफा २६(१)(ग) बमोिजम मोही लगत क�ाको लािग मोही भागे 
बेप�ा भएको २५ िदनिभ� ज�गावालाले िलिखत सूचना िदनपुन� हद�यादको अव�था 
बा�या�मक भएकोमा मूल उजरुीमा मोहीह� भागे बेप�ा भएको भ�ने कुरा उ�लेख नै छैन भने 
पिछ�लो िनवेदनमा कुन साल मिहना गतेबाट भागे बेप�ा भएको सोबारे कुनै कुनै कुरा 
उ�लेख छैन । सबै मोहीह� एकै वष� र िदनसमयमा भागी बेप�ा भए भ�ने कुरा अ�य�त 
कपटपूण� ह�ने । 

 भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) (ग) मा कुनै मोहीले ज�गा छोडी भागेमा वा बेप�ा 
भएमा वा तोिकएबमोिजम कूत नबझुाई मोिहयानी हक समा� भएमा सो कुराको ज�गावालाले 
िलिखत सूचना तोिकएको अिधकारीछेउ २५ िदनिभ� िदनुपद�छ र तोिकएको अिधकारीले सो 
कुरा जाचँबझु गरी दफा २५ को उपदफा (४) को ख�ड (ख) बमोिजम दता� िकताबमा 
स�याउनुपद�छ भनी उ�लेख भएकोमा उि�लिखत मोहीह� ज�गा छोडी भागेको हो वा बेप�ा 
भएको हो वा के भएको हो सो कुरालाई �प� गररे मा� कारवाही चलाउनुपन� दािय�वलाई 
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िवप�ी ज�गाधनीले पूरा गनु�पन�मा सो पूरा गरकेो पाइदँैन । ज�गा छोडी भा�न ुर बेप�ा ह�नमुा 
फरक ह��छ । �यि� मा� पिन बेप�ा ह�न स�ने ह�दँा बेप�ा ह�ने मोहीको घर�ार हरअव�थामा 
समा� ह��छ भ�ने होइन । सामा�यतया काबभु�दा बािहरको कारणबाट �यि� बेप�ा ह��छ भने 
�यि�ले भा�ने काम जानी बझुी गछ�  । ज�गा छाडी भा�ने �यि� जीिवत रहने र अ�य� बसोबास 
गन� स�भावना कायम रह�छ भने बेप�ा �यि� जीिवत रहेको स�भावना �ीण ह��छ । यस�कार 
यी दईुमा ताि�वक िभ�नता रहकेो अव�थामा ती सब कुरालाई �� नगरी सबै कुरा 
एकआपसमा िमसािमस गरकेो िवप�ी ज�गा धनीको कामकारवाही �मा�मक दिेखने । 

 मोही भागे वा बेप�ा भएको भ�ने कुरामा ज�गाधनी नै अड्न सकेको देिखदँनै । भूिमसधुार 
काया�लयले िलिखतजवाफ िदएर िनण�यको औिच�य िस� गन� स�नपुन�मा िलिखतजवाफस�म 
पिन िदएको देिखदँैन । आफू किह�यै घर�ार छाडी भागेको वा बेप�ा नभएको भ�ने 
िनवेदकको �रट िजिकरलाई िवप�ी ज�गाधनीले अ�यथा िस� गन� नसकेको । 

 िनवेदकलाई ब�ुदै नबझुी यावत कारवाही गपुचपु�पमा भएको, सोको जानकारी िनवेदक 
मोहीले उ�लेख गरेको िमितभ�दा पिहले भएको नदेिखएको, कारवाहीको उठान �याद ै
कपटपूण� भई यसबाट miscarriage of justice भएकाले �याियक �व�छता र िविधको 
शासनको स�मान र �वे�छाचा�रता तथा �याियक अराजकताको समाि�को लािग पिन 
िववािदत िनण�य कायम रहन नस�ने ह�दँा �याद बदरमा आउनपुन�, िवल�ब ला�ने ज�ता 
िवप�ीह�को तक� को कुनै औिच�य नह�ने । 

सैनी उरामन िव�� भूिमसुधार काया�लय, मोरङसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१९३, पृ� ९४४, संयु� इजलास 

135.  एउटै अदालतमा परेका दईु म�ुाह�म�ये �याद तामेल ह�दँा एउटामा �ितवादी र �ितवादीको 
घर फेला पन� र अक�मा फेला नपन� ह�न स�ैन । बेरीतपूव�क तामेल भएको बेप�े �याद बदर 
गरी पनुः इतलायनामा �याद िदने गरकेो आदेश कानून र �ाकृितक �यायको िस�ा�त अन�ुप 
भएको नै देिखने । 

अिनतादवेी शाही िव�� पनुरावेदन अदालत, पाटनसमते, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०५, पृ� १०७४, संयु� इजलास 

136.  मोही हक अशंब�डा वा अपतुाली पन� हक होइन । मोहीयानी हक जो मोही हो �यसैको मा� 
  ह��छ । केवल परलोक भएपिछ मोहीका एकासगोलका �यि�ह�म�ये ज�गाधनीले प�याएको 
�यि�मा सन� हो । मोहीको आ�नो मोिहयानी हक कसैसगँ फैसला, िमलाप� वा िडसिमस 
गराई समा� गराएमा मोिहयानी हकमा अशंहक र अपतुाली हक नला�ने ह�नाले मोही परलोक 
भएपिछ उसका एकासगोलका प�रवारम�ये ज�गाधनीले प�याएको अव�थामा हक ह�न स�नेमा 
�यि�ले आ�नो ह�दँै नभएको हक जाने भयो भनी नािलस गन� हक नरहने । 

छठु�साद जयसवार िव�� असफ� कापड यादव, िनण�य बदर 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२३१, पृ� १३१०, संयु� इजलास 
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137.  भ�सार ऐन, २०६४ को दफा १९(१) मा “दफा १८ बमोिजम ��ापनप� पेस भएपिछ 
स�बि�धत भ�सार अिधकृतले सो ��ापनप�मा घोिषत माल व�त ुकानूनबमोिजम पैठारी वा 
िनकासी गन� पाइने माल व�त ुहो वा होइन भ�ने स�ब�धमा जाचँ गनु�पन� छ । �यसरी जाचँ गदा� 
भ�सार अिधकृतले आव�यकता अनुसार स�बि�धत माल व�तकुो भौितक जाचँ गन�  वा गन� 
लगाउन स�नेछ” भ�ने �यव�थाबमोिजम ��ततु स�दभ�मा भ�सार अिधकृतबाट उ� सपुारी 
िनकासी तथा पैठारी गन� �ितब�ध लगाएको व�तिुभ� पन� हो वा होइन सो स�ब�धमा जाचँ 
गरी िनण�यमा प�ुनुपन� । 

 भ�सार ऐन, २०६४ को दफा १९(२) मा “उपदफा (१) बमोिजम जाचँ गदा� �य�तो माल व�त ु
िनकासी वा पैठारी गन� नपाइने वा �ितबि�धत भएको पाइएमा �चिलत कानूनबमोिजम 
अनसु�धान वा कारवाहीका लािग स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीसम� पठाउनुपन�छ” भ�ने 
�यव�था अनुसार भ�सार अिधकृतले िनकासी गन� �याएको सपुारीको स�ब�धमा 
उपदफा (१) बमोिजम जाचँ गदा� �ितबि�धत भएको अव�थामा मा� थप अनसु�धान वा 
कारवाहीको लािग स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीकोमा पठाउनपुन�मा �य�तो िनकासी गन� 
�ितब�ध लागेको सपुारी हो वा होइन भ�ने स�ब�धमा अिधकार�ा� िनकाय िवराटनगर 
भ�सार काया�लयले िनण�य गनु�पन�मा �य�तो िनण�य नगरी रहेको अव�थालाई कानून�ारा 
िनधा��रत �ि�या प�ु याएको भ�न निम�ने । 

िवनोदबहादुर कँुवर िव�� म�ज ुथापा, उ��षेण / िनषेधा�ा / परमादशे 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२३५, पृ� १३४६, संयु� इजलास 

138.  मालपोत काया�लय ज�तो अध��याियक िनकायबाट स�पि�का िवषयमा परकेो िनवेदनउपर 
फगत २०३८।१०।०४ को िनण�यानसुार �यि� िवशेषको नभई खच�री खरबारी कायम छ भनी 
उ�लेख देिखदँा एक प�ट िनण�य भइसकेको ज�गामा सोही तहबाट पनु: िनण�य गन� निम�ने 
�यहोरामा�को आधार िलई दता� गन� इ�कार गरकेो �यायोिचत मा�न  निम�ने । 

 िववािदत िक.नं. १०११ को ज�गा दता� गनु�  वा नगनु�पन� स�ब�धमा स�ब� �माणको 
मू�याङ्कन नै नगरी िनण�याधार िलइएको िमित २०३८।१०।०४ को िनण�यका स�ब�धमा 
��यथ� वादीलाई कुनै �कारले जानकारी गराएको नदेिखएको अव�थामा ज�गा ज�तो 
सा�पि�क अिधकारका िवषयमा परकेो वादीको िनवेदनमै तोकसरह गरी कुनै �� 
आधार, �माण र कारणसिहतको िनण�य भएको िमिसलबाट नदेिखदँा मालपोत 
काया�लय, गोरखाको िमित २०३८।१०।०४ को िनण�य िमिसल, अिभलेखसमेत एिकन 
गरी, स�ब� �माण बझुी कानूनबमोिजम िनण�य िन�पण गनु�  वा�छनीय देिखने । 

मालपोत काया�लय, गोरखा िव�� गोपाल गु�ङ, ज�गा दता� 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४१, पृ� १४१०, संयु� इजलास 

139.  कुनै पिन म�ुामा वादी �ितवादीबीच मखु निमली सबुद �माण बुझी िववािदत िवषयमा हक 
िनि�त गनु�पन� ह�न आउछँ भने �य�तो म�ुामा हक बेहकको �� समावेश भएको मा�नुपन� । 

 िववािदत ज�गामा वादी वा �ितवादीम�ये कसको हक प�ुने भ�ने िववाद उ�प�न  भएको 
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अव�थामा हक बेहकमा िनण�य गन� अिधकार मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत काया�लयलाई 
िदएको नदेिखने । 

वै�नाथ राउत अिहर िव�� तलुसीभ� ��े, ��ेफल सुधार 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२५२, पृ� १५४०, संयु� इजलास 

140.  सज�िमनको आधारबाट मा� मोिहयानी हक �ा� गन� नस�ने भए पिन यसले यथाथ�मा ज�गा 
जो�ने को हो भनी देखाएको वा�तिवकतालाई सहज नकान�  सिकँदैन । �यसै गरी जोत 
छोडप�को घरसारको कागजबाट मा� पिन मोिहयानी हकको �ाि� ह�न स�ैन । मोिहयानी हक 
िलनिुदन ुगद�मा एकबाट अक�मा �वतः मोिहयानी हक नसन� भएबाट कानूनबमोिजम मोिहयानी 
हक �ा� गन� वा छोड्ने �ि�या कानूनले नै िनधा��रत गरकेो ह�दँा सोही �ि�याबाट मोिहयानी 
हक छोड्ने वा �ा� गन� अव�था ह�ने । 

 घरसारको कागजको आधारबाट मोिहयानी हक छोड्ने �ि�याबाट मोिहयानी हक एउटाबाट 
सरी अक�मा नजाने भए पिन य�तो �यवहारबाट वा�तिवक ि�थितको बोध गद�न भ�न  
निम�ने । 

दशराम साह�खल िव�� िनरज च�धरसमते, मोही कायम 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९२, पृ� १९७२, संयु� इजलास 

141.  काय�िविधगत �यव�थाले त�लो तहबाट भएको आदेशका स�दभ�मा सारवान्  िवषयव�तलुाई 
तलमािथ ह�ने गरी आदेश जारी गनु�  िम�दैन । अशं म�ुाको स�दभ�मा मानो छु��एको िमित 
िनधा�रण गन� िवषय काय�िविधगत िवषय नभई सारवान्  िवषय हो भ�ने ���पमा देिखन  
आउने । 

 मानो छु��एको िमितको िनधा�रणबाट अंिशयारह�बीचमा कितपय स�पि�मा अंश ला�ने र 
कितपय स�पि�मा अंशब�डा नला�ने ह�नस�दछ । य�तो सारवान्  �कृितको िवषयमा 
मािथ�लो तहको अदालतले आदेश गदा� कानूनको �प� उ�लङ्घन भएको अव�थामा मा� 
आदेश िदन स�ने  हो । अ.बं. १७ न.ं को �यव�थाले काय�िविधगत �िुट भएको अव�थामा 
उ� �िुट स�याउन आदेश िदन स�ने । 

 �याियक मन �योग ग�रएको सारवान्  �कृितको आदेशमा पनुरावेदनको रोहबाट मािथ�लो 
तहको अदालतबाट Correction ह�न स�ने नै भएबाट केवल काय�िविधगत �िुट स�याउने 
�योजनका लािग �यव�था भएको मलुकु� ऐन, अ.ब.ं १७ नं. को �यव�थालाई सोही�पमा 
िलन ुर ब�ुनपुन� । 

सुिनता  अ�वाल िव�� काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहलसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९५, पृ� २००९, संयु� इजलास 

142.  नगरपािलका ��ेिभ� पन� घरको हकमा स�बि�धत �ािविधकको मू�याङ्कन �ितवेदन न ै
आव�यक रहकेो कुरालाई  कानूनले ��्याएकोमा  नगरपािलकाको प�लाई नै �ािविधकको 
मू�याङ्कन �ितवेदन भनी अथ� गन�  निम�ने । 

 प�चिकत� मोल कायम गदा� िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम 
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७५(५)(झ) अनसुार अदालत रहेको गाउँ िवकास सिमित वा नगरपािलकाको एकजना र 
निजकको कुनै एक अड्डाको �ितिनिध सा�ी राखी प�चिकत� मोल कायम गनु�पन�छ भ�ने 
िनयमले तोकेको अिनवाय�  �ि�यालाई पूरा नगरी प�चिकत� मोल कायम गरकेो काम 
कारवाहीमा उि�लिखत कानूनी �ावधानह�को �िुटसमेत िव�मान रहको देिखदँा िज�ला 
अदालत तहिसलबाट भएको प�चिकत� मू�याङ्कन िनयमस�मत नदेिखने । 

 िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५(५)(झ) को �ि�यागत �िुट गरी िज�ला 
अदालत तहिसल शाखाबाट भएको प�चिकत� मू�याङ्कनलाई सदर गरकेो िज�ला 
अदालतको आदेश सो आदेशलाई सदर गरकेो पनुरावेदन अदालतको आदेशसमेतका स�पूण� 
आदेशह� र काम कारवाहीसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

िहरादेवी ��े िव�� पसा� िज�ला अदालतसमेत, उ��ेषण 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३११, पृ� २१९०, संयु� इजलास 

९. काय�िविध कानून : फौजदारी 
143.  िवधाियकाले �प��पमा कुनै म�ुाबाट कैद सजाय भएकोमा थनुामा नरहकेोले अक� कसरु 

गरमेा थप कैद ठे�नपुन� गरी कानूनी �यव�था गरकेो देिखइरहकैे अव�था छ । सोको अित�र� 
पिछ�लो म�ुाबाट सफाइ पाइरहकेो अव�थामा सफाइ पाउने फैसलाले लगत कायम नगन� 
ह�दँा पिहले नै ठहर भएको अक�  म�ुाको लगत आ�नो फैसलाको तपिसल ख�डमा स�याउन 
िम�ने अव�था नरहने । 

 िनवेदन िजिकरअन�ुप पिछ�लो म�ुामा सफाइ पाए पिन �यस म�ुामा बसकेो पिहलेको कायम 
लगतबाट कैद लगत क�ा ग�रने अथ� लगाइएमा भगौडाह�ले पिहले ठेिकएकै कैद सजाय 
भ�दा कम सजाय ह�न स�ने अपराध गदा� �यस म�ुाबाट सफाइ पाएमा पिहलेको ठेकेको कैद 
लगतमा क�ा ह�ने र �यसको िवपरीत सजाय ह�ने ठहरमेा पिन पिहलेकै ठेिकएको कैदभ�दा बढी 
कैद नठेिकने अव�था भई दवुैतफ�  उसको नो�सान नह�ने ह�दँा �य�तो अपराध गन� उ��े�रत 
ह�न जाने ि�थित रह�छ । एक स�य समाजमा अमन चयन र शाि�त स�ुयव�था कायम ह�न 
अपराधीलाई अपराध गन�बाट हतो�साह गन�पन� कानूनी �यव�था ह�नुपन�मा छुट ह�ने िकिसमको 
अपराधो�मखु कानून पिन रहनहु�दँैन र �य�तो �या�या ग�रनु नह�ने । 

 फैसला भई सजाय भएकोमा कैद नब�दै वा थुना कैद बसेको अव�थामा वा भागेको 
अव�थामा अक� कसरु गरेमा थप सजाय कैद ठे�ने �यव�था द�ड सजायको महलको ४१ 
न.ं मा देिखदँा एउटा म�ुामा लागेको कैद पिछ परकेो अक� म�ुामा सफाइ भएकोमा पिछ�लो 
म�ुामा पपु��मा रहेको अविधपूव�को म�ुामा भएको सजायमा िमलान गरी कैद लगत कटाइ पाउ ँ
भनी िनवेदकले िलएको िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

जयनारायण म�डल िव�� पुनरावेदन अदालत, राजिवराजसमते, ब�दी ��य�ीकरण 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१८४, पृ� ८६३, संयु� इजलास 
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144.  अदालतको फैसलाले लागेको ज�रवानासमेत ितन� बझुाउन नस�ने भनी यी िनवेदकले उ� 
फैसलामा उ�लेख भएको रोशन �े� आफू रोशन �े� नै भएको र आफूलाई सजाय भई बे�ज ु
भएको कुरा �वीकार गरकेो उ� कागजको �यहोराबाट देिखएको छ । फैसलाले लागेको 
ज�रवाना त�काल बझुाउन नस�ने पिछ दािखल गन� भनी कागज गरकेो देिखएको र िमित 
२०६९।९।८।१ मा �य�तो िलखत गरी फैसलाबमोिजमको ज�रवानासमेत �वीकार गरकेो 
त�यिवपरीत ह�ने गरी िमित २०७०।७।५ मा आएर ब�दी ��य�ीकरणको िनवेदन दायर गरी 
उ� कागजमा उ�लेख गरकेो �यहोरा ख�डन गन� स�ने अव�थासमेत नरहने । 

 िज�ला अदालतसम� कागज गदा� लागेको ज�रवाना त�काल बझुाउन नस�ने पिछ दािखल 
गन� भनी कागज गरी लागेको अिभयोगलाई �वीकार गरी फैसलाबमोिजमको ज�रवानासमेत 
�वीकार ग�रसकेको अव�थामा सो त�यिवपरीत ह�ने गरी दायर गरकेो ब�दी ��य�ीकरणको 
िनवेदन ख�डन गन� स�ने अव�थाको िव�मानता नह�दँा िनवेदकको मागबमोिजम ब�दी 
��य�ीकरणको आदेश जारी गरी िनजलाई थनुाम�ु गनु�पन� अव�था नदेिखने । 

रोशन ��े िव�� काठमाड� िज�ला अदालत, बबरमहलसमते, ब�दी ��य�ीकरण 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०१, पृ� १०१९, संयु� इजलास 

145.  �ितवादीलाई भएको सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय सव��व र ज�मकैद दईु अलग अलग 
सजायको संय�ु �प हो । सव��वहरणतफ� को सजायमा आिथ�क िवषयव�तकुो �ाधा�यता 
रहने र �ितवादीको सा�पि�क अिधकारमा रा�यले कानूनतः �ितब�ध गरी िनजको स�पि� 
रा�यकोषमा दािखल गराइने काय� ग�र�छ भने ज�मकैदमा �यि�गत �वत��तालाई 
कानूनबमोिजम वि�चत ग�र�छ । ��ततु म�ुामा िनवेदकलाई कैद िम�हा ग�रएकोमा 
�ितवादीको वैयि�क �वत��ता वि�चत ग�रएको ज�मकैदको सजायबाट मा� छुट 
िदएको  मा�नुपछ�  । जसबाट आिथ�क द�डको �व�पमा रहेको सव��वको सजायबाट पिन 
�वतः िम�हा पाउने भ�ने अथ� गन� निम�ने । 

 नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १५१ मा मि��प�रषदक्ो िसफा�रसमा 
रा��पितले सजाय माफ� गन�  स�नेछ भ�ने �यव�था छ । ��ततु म�ुाका �ितवादीलाई 
सव��वसिहत ज�मकैद ह�नेगरी सव��च अदालतबाट अि�तम फैसला भएकोमा िववाद छैन । 
उि�लिखत सवंैधािनक �यव�थाको काया��वयन �व�प मि��प�रषदक्ो िसफा�रसबमोिजम 
िनज िनवेदकको बाकँ� रहकेो कैद िम�हा ह�ने िनण�य ह�नलेु सव��च अदालतबाट भएको 
अि�तम फैसलाउपरको पनुरावेदनको �तर �हण गरेको वा उ� फैसला स�याएको वा 
उ�ट्याएको अथ�मा िलन िम�दैन, न त िनज िनवेदकलाई अदालतले िनधा�रण गरकेो 
दािय�वको औपचा�रकतामा प�रवत�न नै गरकेो मा�न िम�ने । 

 कैद िम�हा िदनलेु केबल द�ड काया��वयनको िसलिसलामा सधुारा�मक प�ितलाई अनशुरण 
गन�का लािग कैदीको आचरणमा सकारा�मक प�रवत�न आएको देिखदँा र भिव�यमा रा�ो 
आचरणमा ब�ने भ�ने अथ�मा �ितवादीलाई िनधा�रण भइसकेको सजायमा केही छुट िदएको 
अव�थास�म हो र िनवेदकलाई भएको स�पूण� सजायबाट उ�मिु� िदइएको भ�न निम�ने । 
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 फौजदारी कसरुमा अदालतबाट कानूनबमोिजम सजाय गनु� वा उ�मिु� िदनु र सो सजायमा 
रा�� �मखुबाट केही �रयायत िदन ु अलग अलग अव�था ह�न् । सव��व गन�तफ�  कारवाही 
अगािड नबढाउने वा सो सव��व हरणको फैसला काया��वयन नगन� हो भने सजाय नै नभए 
सरह वा अपराधै नगर ेसरह अपराधीलाई उ�मिु� िदएको ठहन� । 

 ज�मकैदमा रा�यबाट छुट पाएको भरमा अक� �कृितको सव��वको सजायबाट पिन उ�मिु� 
पाउने भ�ने अथ� गन� निम�ने । 

 कैदको सजाय माफ� पाएकोमा सव��व पिन माफ� पाएको भ�ने िनवेदकको िजिकर तक� सङ्गत 
नभएको ह�दँा ज�मकैद माफ� पाउनलेु सव��व पिन माफ� पाएको मा�न निम�ने । 

 मि��प�रषदक्ो िसफा�रसबमोिजम िनजलाई उ� सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय भएको 
अव�थामा ज�मकैदको सजायबाट मा� माफ� िदने िनण�य भएको ह�दँा सव��वहरण गन�तफ� को 
कारवाहीलाई कानूनिवपरीत भयो भनी भ�न निम�ने । 

र�ने�र�साद िसंह िव�� नेपाल सरकार, उ��ेषण / अिधकारपृ�छा 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०२, पृ� १०२८, संयु� इजलास 

146.  िवश�ु आपरािधक �कृितको ��ततु �रट िनवेदनसगँ स�बि�धत �यान मान� उ�ोग म�ुा 
सरकारबाट कुनै उिचत आधार र कारणबेगर नै िफता�  िलने िनण�य ग�रएको देिखदँा �ितपािदत 
निजर िस�ा�तको िवप�ी नेपाल सरकारबाट �प� उ�लङ्घन ह�न गएको अव�था देिखने । 

 आफँैले चलाएको म�ुामा �ितवादी फरार भई �याियक �ि�यामा असलं�न रहने वा �यसबाट 
भा�न उ�कन कोिसस ग�ररहेकै बेला एवम्  सरकारवादी फौजदारी म�ुा दायर गन� वादीको 
भूिमकामा रहकेो सरकारले म�ुा िफता� िलने िनण�य िल�छ भने �यस अव�थामा म�ुा चलाउने 
सरकारी िनण�यउपर नै �� उठाउने अव�था आउन स�छ । य�तो दोहोरो मापद�ड अपनाउन 
सरकारको िनिम� सहुाउने कुरा  ह�दँैन । सरकारले म�ुा चलाउदँा वा िफता� िलदँाको 
अव�थामा समेत हमेशा �व�छता (Fairness) को ��याभूित िदइरहनपुन� । 

 बा�यकारी �भाव वा आकष�ण वा आ�त�रक �वाथ� संयोजनको कारणले कानूनबमोिजम 
म�ुा  चलाई िवचाराधीन रहकैे अव�थामा �यसको �वाभािवक �याियक प�रणाममा प�ुन निदई 
ह�त�ेपकारी सोचका साथ �वयम ् िज�मेवार काय�कारी िनकायले अदालतले म�ुा िफता� 
स�ब�धमा अपनाउनुपन� गरी िवकास गरकेो सामा�य िस�ा�त एवम ्माग�दश�नको िवपरीत 
अपवादा�मक शैली अपनाउछँ भने सरकारले म�ुा चलाएका अ�य �ितवादीह�ले सरकारी 
अिभयोजनको वा�छनीयता र �वीकाय�ता  जोिखममा पन� जाने । 

 म�ुा िफता� िलनेस�ब�धी �चिलत कानून एवम ् यस अदालतबाट �ितपािदत निजर 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल रहेको िनण�य कायम रहन नस�ने भई उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
ह�ने । 

शािलकराम जमक�ेल िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमते, 
उ��ेषण / परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०४, पृ� १०४९, संयु� इजलास 
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147.  �रट िनवेदकह� भारतीय नाग�रक रहकेो भ�ने आधारमा िनजह�लाई अ.बं. ११८ को देहाय 
३ नं.बमोिजम पपु��को लािग थनुामा रा�ने गरी काठमाड� िज�ला अदालतबाट िमित 
२०७१/५/२ मा आदेश भएको देिखए तापिन अ.ब.ं ११८ को देहाय ३ न.ं को कानूनी 
�यव�थामा “नेपालमा �थायी बसोबास नभएको कुनै अिभयु� त�काल �ा� �माणबाट ६ 
मिहना वा सो भ�दा बढी कैदको सजाय ह�न स�ने अपराधको कसरुदार हो भ�ने िव�ास गन� 
कुनै मनािसब आधार भएमा अड्डाले िनजलाई थुनामा राखी म�ुाको पपु�� गनु�पछ� ” भ�ने 
रहकेो छ । �रट िनवेदकह� नेपालमा �थायी बसोबास नभएका भारतीय नाग�रकह� भए पिन 
िनजह�उपर लगाइएको चोरीको अिभयोग दाबीमा िनजह� चोरीको पटके कसरुदार ह�न् भ�ने 
नदेिखने । 

 कानूनी �यव�थाअनसुार पिहलो पटक साधारण चोरी गन�उपर चोरीको १२ नं. बमोिजमको 
अिभयोग दाबी भएको म�ुामा अ.ब.ं ११८(३) को कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने 
अव�था  देिखदँैन । य�तो अव�थामा रहेको अिभय�ुको स�ब�धमा म�ुाको पपु�� गन� 
स�ब�धमा अ.बं. ११८ को देहाय ५ नं. समेतलाई िवचार गरी कानूनबमोिजम गनु�पन� । 

 थनुामा रा�ने अि�तयारी भएकै भए पिन कुनै पिन �यि�लाई पपु��को लािग नै िकन 
नहोस् थनुामा रा�दा कानूनसङ्गत आधार र कारण ह�नैपछ�  । कानूनको जथाभावी �योगले 
�यायलाई परािजत गछ�  भ�नेतफ�  सचेत रही �यायकता�ले �याियक िववेक प�ु याएर काय�  
गनु�पन� । 

आन�द �वालासमेत िव�� काठमाड� िज�ला अदालत, काठमाड�समेत, ब�दी ��य�ीकरण 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२२४, पृ� १२५२, संयु� इजलास 

148.  एउटै अिभयोगप�बाट चलेको म�ुामा दईु वा सोभ�दा बढी ऐन लगाई कैद सजाय भएकोमा 
ऐनले नै कैद सजाय खा�ने �यव�था नगरेस�म कैद सजाय खा�न िम�ने अव�था नरहने । 

 दईु वा सोभ�दा बढी ऐनअन�ुप सजाय गरकेो अव�थामा जनु ऐनको कैद सजाय सबै भ�दा 
ठूलो छ �यही ऐनको कैद सजाय मा� ह��छ । अ�य ऐनबाट भएको कैद सजाय, सजाय पाउनेले 
भो�न पद�न र कैद सजायको खत खा�न पिन िम�दैन । धेर ैकलमको कैद ठे�नपुन� अव�थामा 
जनु कलमको कैद सबैभ�दा ठूलो छ सो हद नना�ने गरी कैद ठेिकने । 

 एउटै अिभयोगप�बाट तीन कलममा िनवेदकह�लाई कैद सजाय भएकोमा नेपाल  नाग�रकता 
ऐन, २०६३ को दफा २१(१) ले जनही १३ मिहना कैद गन� नै तीन कलमको सबै भ�दा ठूलो 
कैद सजाय भएको ह�दँा सोही ऐनबाट  ह�ने सजाय मा� ह�नुपन� र अ�  ऐनको खत खा�न 
िम�ने अव�था रहने । तसथ�, १३ मिहना नना�ने गरी कैद ठे�नपुन�मा नाग�रकता ऐन, २०६३ 
को दफा २१(१) बमोिजमको १३ मिहना, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोिजमको ६ 
मिहना र मलुकु� ऐन, िकत� कागजको महलबमोिजमको १ वष� कैद अविध जोडी २ वष� ७ 
मिहना कैद ठे�ने काय�  कानूनस�मत नदेिखने  । 
समीर खाँनसमेत िव�� काठमाड� िज�ला अदालत, काठमाड�समेत, ब�दी ��य�ीकरण 

नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४५, पृ� १४६५, संयु� इजलास 
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149.  ��ेािधकार  कहा ँ र कसको ह�ने भ�ने कुरा कानूनले जे िनि�त गरकेो छ, �यही नै ह�ने कुरा 
हो, प�ह�को भनाइको आधारमा �े�ािधकार यिकन नह�ने भनी िनवेदकले िजिकर िलएकै 
आधारमा िविधवत् �यस कानूनको �या�या ह�नपूुव� नै िज�ला अदालतमा परकेो म�ुाको 
औिच�य नै समा� ह�ने गरी मािथ�लो िनकायबाट त�कालै ह�त�ेप गन� वा�छनीय नह�ने । 

मोितलाल पोखरले िव�� पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमते, ब�दी ��य�ीकरण 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६७, पृ� १७४०, संयु� इजलास 

150.  अदालतको फैसलाले ठहरकेो कैद सजाय भ�ुान गनु�  िनवेदकको दािय�व हो भने फैसलाले 
कसरुदार ठह�रएको �यि�बाट तोिकएको सजाय असलुउपर गरी कानूनी रा�यको 
अवधारणाबमोिजम िज�मेवारी वहन गनु� िवप�ी अदालतको पिन दािय�व हो । अदालतले ठहर 
गरकेो सजाय काया��वयन नह�ने हो भने अदालतको फैसला िन��भावी भई द�डहीनताले 
��य पाउछँ । फैसला अि�तमताको िस�ा�तले पिन स�म अदालतबाट एक पटक भएको 
फैसला अि�तम भएर बसकेो अव�थामा काया��वयनयो�य ह�ने । 

 ब�दी ��य�ीकरणको म�ुाबाट फैसला बदर गन� निम�ने भई िज�ला अदालतबाट जबरज�ती 
करणी म�ुामा िनवेदकलाई ४ वष� कैद सजायसमते ह�ने ठह� याई भएको फैसला अि�तम भएर 
बसकेो अव�थामा सो फैसला काया��वयनको �ममा बे�ज ु कैद लगत असलु गन� गराउन े
�योजनको लािग िनवेदकलाई िदइएको कैदीपजु�मा कुनै कानूनको �िुट नदेिखएको अव�थामा 
कानूनस�मत कैदीपजु�ले िनवेदकको सिंवधान�द� �वत��पूव�क िहड्ँडुल गन�  र �वे�छापूव�क 
सनुवुाइको मौका पाउने सवंैधािनक हकमा आघात पगेुको भनी मा�न र अथ� गन�  निम�ने । 

िमचङु गु�ङ िव�� काठमाड� िज�ला अदालत, काठमाड�समते, ब�दी ��य�ीकरण 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८४, पृ� १९०७, संयु� इजलास 

151.  एउटै वारदातमा सलं�न रहकेा कसरुदारउपर िभ�निभ�न अिभयोग दायर भई िभ�निभ�न कैद 
सजाय भएमा �य�ता कसरुदारलाई �य�ता िभ�निभ�न कसरुमा भएको कैद सजायम�य े
सबैभ�दा ठूलो कैदको सजाय मा� गनु�पन� । 

 एउटै मािनसलाई एउटै वारदात र एउटै कागजका आधारमा दईु छु�ाछु�ै िनकाय िज�ला 
अदालत र िज�ला �शासन काया�लयमा दईु छु�ाछु�ै म�ुाह� चली कैद सजाय भएकोमा 
द�ड सजायको महलको ४१ न.ं अन�ुप दवुै कलमको कैद ठे�नु पदा� जनु कलममा कैदको 
सबभ�दा ठूलो हद ह��छ, सो हद नना�ने गरी कैद ठे�नपन� ह�दँा यी िनवेदकको हकमा दईु 
छु�ाछु�ै  म�ुाबाट कैद ठेिकएकोमा जनु ठूलो हदको कैद हो सोभ�दा बढी कैद सजाय ह�ने 
अव�था देिखन नआउने । 

 कानूनले �ितब�ध नगरकेो िवषयमा ज�रवानाबापतको कैद भनी पथृक�कृत गनु�  उपय�ु ह�दैँन । 
य�तो कैद अ�य कानूनबमोिजम ह�ने कैदका अित�र� थप कैद हो भ�ने पिन देिखदँैन । 
ज�रवानाबापतको कैद पटक खा�ने वा अ�य ऐनबाट भएको सजायमा थप ह�ने नभएकाले यो 
छु�ै कैदको हद छु�ै थपी हद ना�ने गरी गनु�पछ�  भ�न निम�ने । 

 िनवेदकलाई जबरज�ती चोरी उ�ोग म�ुामा भएको ज�मा ३ वष� ५ मिहना १४ िदन कैद 
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हातहितयार खरखजाना म�ुामा भएको ४ वष� कैदभ�दा सानो रहकेो देिखएको र ती दवुै म�ुा 
एउटै वारदातसगँ स�बि�धत देिखन आएकाले द�ड सजायको महलको ४१ नं. मा भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजम ठूलो कलमको कैद हातहितयार खरखजाना म�ुामा ठहर भएको ४ 
वष� कैदको हदस�म मा� ठेिकनपुन� । 

अिधव�ा सरुशे महतो िव�� पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत, ब�दी ��य�ीकरण 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८६, पृ� १९२२, संयु� इजलास 

152.  आफूले आ�नो कुरा भ�ने मौका पाएको समयमा अदालतमा उपि�थत भई �ितवाद 
गनु�पद��यो । अनुस�धानको �ममा आफू थुनामा पछु�  िक भनी गैर हािजर भएको, अदालतबाट 
�रट िनवेदकलाई कसरुदार ठहर फैसला भएप�ात् पिन �रट िनवेदक आफँै अदालतमा 
उपि�थत भई �ितवाद गरेको अव�था छैन । अदालतबाट भएको फैसलालाई काया��वयन गन� 
िसलिसलामा �रट िनवेदक प�ाउ परपेिछमा� �रट िनवेदन दता� गराएको देिखदँा य�तो 
अव�थामा अदालतबाट भएको फैसला र आदेशलाई अ�यथा भ�नपुन� देिखन नआउने । 

 अदालतको फैसला अनसुार फैसला काया��वयनको िसलिसलामा �रट िनवेदक प�ाउ परी 
अदालतले गरकेो फैसलाको क�रब २ वष�प�ात् ��ततु �रट िनवेदन गरकेो देिखदँा िनवेदन 
मागबमोिजमको आदेश जारी ह�ने अव�था नदेिखने । 

गेर ेथापा �े�ी िव�� शा�ता थापा ��ेीसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९१, पृ� १९६५, संयु� इजलास 

१०. उ�ोग, वािण�य र कर 
153.  िचया बगानमा काय�रत् मजदरुह�ले पा�र�िमक विृ�लगायतका िविभ�न माग राखी सो 

मागलाई स�बोधन गन�  नेपाल सरकारका �ितिनिध, िनवेदक �यव�थापक तथा मजदरुसमते 
भई पटकपटक छलफल भएको त�यलाई िनवेदकले िनवेदनमा नै �वीकार 
गरकेो, पटकपटकको छलफलबाट पिन �म ऐन, २०४८ को दफा २१(२) बमोिजम 
पा�र�िमक िनधा�रण सिमित गठन ह�न नसकेको अव�थामा सोही ऐनको दफा २१(५) 
बमोिजम पा�र�िमक िनधा�रण गन�  �म िवभागको माहािनद�शकको सयंोजक�वमा 
काय�दलसमेत गठन गरी सोही काय�दलको िसफा�रसको आधारमा िचया बगानमा काय�रत् 
मजदरु कम�चारीह�को �यूनतम ् पा�र�िमकको िनधा�रण नेपाल सरकारले गन� नस�ने भनी 
भ�न निम�ने । 

भ��साद अिधकारीसमते िव�� नेपाल सरकारसमेत, उ��ेषण 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९११५, पृ� ११९, संयु� इजलास 

154.  मलुकु� ऐन, अ.बं. १८८ नं. बमोिजम कम सजायको राय �य� गदा� िविभ�न कारणह�म�ये के 
क�ता कारणह�को िव�मानता छ भ�ने कुराह� खलुाई �यायकता�ले सजाय घटाउने राय 
�य� गरकेो ह�नुपद�छ । िमिसलबाट देिखएको त�यलाई एकातफ�  प�छाएर �यायकता�लाई 
िच�मा लागेको भ�ने मा� आधारमा सजाय कम गन� िम�दैन । साथै �यायकता�लाई िच�मा 
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ला�ने भ�ने कुरा िनरपे��पमा मनोगत ह�न स�ैन । �यायकता�ले कानूनबमोिजम िनधा�रण 
भएको सजायलाई कम गदा� सजाय कम ह�नुपन� आधार र कारणह�को िव�ेषण गरी िन�कष�मा 
पगुेको ह�नुपन� । 

 पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले �ितवादी भुपाल िल�बूलाई मलुकु� ऐन, �यानस�ब�धीको 
महलको १३(१) न.ं बमोिजम सव��वसिहत ज�मकैदको सजाय ह�ने ठह� याई मलुकु� ऐन, 
अ.ब.१८८ न.ं बमोिजम ५ वष� मा� कैद ह�न भनी जाहेर गरकेो साधक रायको स�ब�धमा 
अ.बं.१८८ नं. को कानूनी �यव�था र सोको �योगका स�ब�धमा यस अदालतबाट िविभ�न 
म�ुामा िनधा�रण भएका आधार र कारणह�को िववेचना नै नगरी �ितवादीले िवगतमा गरकेो 
आपरािधक काय� र हाल ��तुत वारदातमा गरकेो काय�बाट ह�न गएको आपरािधक काय�को 
अव�था, ��ततु घटनाको प�रि�थित र वारदातको अव�था हदेा�  भिवत�य हो िक ज�तो 
नदेिखएकाले य�तो पटक पटक �यान मान� ज�तो काय� गन� �यि�लाई कानूनले ह�ने सजाय 
भ�दा घटी सजाय गदा� �याय, कानून एवम् पीिडत र िनजको प�रवार�ित �याय नह�ने ह�दँा 
अ�य लगाउ म�ुामा �य� भएको आधार उ�लेख गरी पनुरावेदन अदालत, धनकुटाले 
�ितवादी भपुाल िल�बूको हकमा �य� गरकेो रायसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

नेपाल सरकार िव�� भपुाल िल�बू, कत��य �यान 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९११९, पृ� १६४, संयु� इजलास 

155.  पेसा �यवसायको �वत��तालाई वाि�छत हदस�म मा�यता िदन पन� भएपिन �य�तो उ�ोगको 
उ�पादनशील गितिविध, बजार �यव�थापन, उपभो�ा िहत र साव�जिनक �वा��य आिद 
कुरालाई िवचार गररे �य�तो �यवसायलाई िनय��ण गन� रा�यले कानून िनमा�ण गरी आव�यक 
िनय��ण गन�  र िववेकसङ्गत बनाउन स�ने । 

 सतु�ज�य पदाथ� (िनय��ण र िनयमन गन�) ऐन, २०६८ मा उि�लिखत अिधकाशं कानूनी 
�यव�था साव�जिनक �वा��यको प�मा ग�रएको देिखएको र �यसको काया��वयनबाट 
उ�ोगह� वा उ�पादकह�मा केही �ािविधक, �ि�या�मक र जन�वा��यका सरोकारज�य 
मापद�डह�ले गदा�  कितपय �ितकूल �यावहा�रक किठनाई आउने कुराको िनवेदकले िजिकर 
िलएपिन �याियक पनुरालोकनमाफ� त असवंैधािनकताको ��बाहेक अ�य औिच�यको ��मा 
�वेश गरी हने�  िम�नेसमेत नदेिखने । 

 देशको कानून देशले म�जरु गरकेो कुनै अ�तरा�ि��य महासि�धको ह�बह� देखािसखी गरकेो 
िलखत ज�तो ह�नुपछ�  भ�नु पिन अनिुचत ह��छ । WHO Frame Work Convention on 
Tobacco Control (FCTC) महासि�धलाई नेपालले पारीत ग�रसकेको भ�ने आधारमा 
ससंद् ले रा��को आव�यकता र औिच�यताका आधारमा कानून िनमा�ण गरी जारी गन� 
�ि�यालाई नै काया��वयन गन� निदई रो�न मनािसब नह�ने । 

 उ�ोगी, �यवसायी वा पेसाकम� जो सकैुले पिन सिंवधानको अधीनमा रही जनिहत र 
साव�जिनक िहतको िव�� नह�ने गरी हक �चलनको माग� �श�त गन� स�ने ह��छन् तर 
सवंैधािनक सीमा, मू�य मा�यता र अपे�ाह�लाई सरं�ण गन� साव�जिनक िहत िव�� तथा 
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साव�जिनक �वा��य�ितकूलका गितिविधलाई िनय��ण गन� र साव�जिनक �वा��यको 
िवषयमा आव�यक िवधाियक� �ब�ध गन�  स�ने कुरालाई अ�यथा भ�न नसिकने । 

 राि��य उ�पादनमा उ�पािदत ह�ने सतु�ज�य पदाथ�बाट बनेका व�तहु�मा कित �ितशत 
चेतावनीमूलक स�देश वा िच� अङ्िकत ह�ने भ�ने कुरा फरक फरक कुरा भई यी �णालीगत 
िविवधता अ�तग�त रहने कुरा ह�न् । �णालीगत िविवधता ��येक रा��का आ–आ�ना कुराह� 
ह�न् । आ�त�रक�पमा उ�पािदत य�ता व�तहु�को म�ुय भागमा कित �ितशत चेतावनीमूलक 
स�देश वा िच� अङ्िकत गन� वा �यव�था गन� भ�ने कुरा हा�ो मौजदु आव�यकताका 
आधारमा तय ग�रने । 

 समाजको पछौटेपन, �वा��य�ितको सचतेनाको अभाव तथा यवुाप�ुताबीच सतु�ज�य पदाथ� 
सेवनको बढ्दो आकाङ्�ाका कारण य�ता व�तहु�को �योग र उपभोगसमेत िदनानिुदन बढ्द ै
छ । सतु�ज�य पदाथ�को उपयोगमा कमी, �वा��य�ितको सचतेना, सतु�ज�य पदाथ�को 
सेवनबाट परेको असरका बारमेा �थानीय�तरमा सचतेनाका प� कमजोर छन् । य�तो 
िदनानिुदन बढ्दो सम�यालाई स�बोधन गनु� रा�यको अहम दािय�व ह�न आउछँ । यो 
उदासीनतालाई बोकेर ब�न ु रा�यको िनरीहता हो भने सव�साधारणको �वा��य िहतलाई 
�यानमा राखी लागू ग�रएको  ऐनको काया��वयन रो�न चनुौती िदन ु आफँैमा उदेकला�दो र 
हा�या�पद तक�  ह�ने । 

 सतु�ज�य पदाथ�को लेबलु वा �याकेटको बािहरी भागमा ७५% चेतावनीमूलक स�देश वा िच� 
अङ्िकत ह�नपुन� गरी �यव�था गदा� सव�साधारण जनताले सतु�ज�य पदाथ�को सेवनबाट पन� 
स�ने असरको बारमेा थाहा पाउने ह�दँा ��ततु �रट िनवेदकका उ�ोगी �यवसायीह�ले यसमा 
िवरोध गन�  िम�दैन । उपभो�ाको अनिभ�तालाई �यवसायको लाभ र अवसर बनाउन नह�ने । 

संजीव केशवासमते िव�� नेपाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९१२०, पृ� १७३, संयु� इजलास 

156.  सिंवधानले नै माग�दश�न गरअेनु�प िनयमनका सत�ह� तो�ने गरी बनाएका कानूनले पेसागत 
�वत��तामा अनिुचत ब�देज लगाएको मा�न िम�दैन । तर सिंवधानले नै तोिकिदएको 
िनयमनका सत�ह�को मम� र भावनािवपरीत नाग�रकको पेसा तथा रोजगार गन� �वत��तालाई 
सङ् कुिचत पान� �वे�छाचारी�पमा सत�ह� तोकेर कानून बनाउन िम�दैन । 

 िनमा�ण �यवसायीले आ�नो िनमा�ण �यवसायको इजाजत नवीकरण गराउने �योजनका लािग 
िनमा�ण �यवासायीह�को पेसागत संगठनको �पमा रहकेो नेपाल िनमा�ण �यवसायी महासघंको 
सद�यता िलन ु अिनवाय� ह�ने गरी सत� तो�ने काय�ले संिवधान�द� नाग�रकको पेसा एवम ्
रोजगारीको हकलाई सङ् कुचन गराउने ह�दँा �य�तो सत� अनिुचत िकिसमको सत� हो भ�ने कुरा 
�प� ह�ने । 

 िनमा�ण �यवसाय इजाजतप� नवीकरण गराउन नेपाल िनमा�ण �यवसायी महासघंको सद�यता 
िलई �य�तो सद�यता िलनुपन� बा�यकारी �यव�था िनयममा रा�न सिकने अिधकार िनमा�ण 
�यवसाय ऐन, २०५५ को कुनै पिन �ावधानले िदएको नदेिखने । 
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 पेसा तथा रोजगारीको �वत��ता सिंवधान�द� मौिलक हक एवम ् कानून�ारा �यवि�थत 
कानूनी हक भएकोमा आम नाग�रकको िहतअनकूुल बनाउन वा �यवसायसगँ िसधै स�ब�ध 
रहकेो िवषयमा िनयमन गन�बाहके अ�य कुनै स�ंथाको सद�यतासगँ जोडेर पेसागत 
�वत��तालाई ह�त�ेप गन� िम�ने नदेिखने । 

 पेसागत संगठनको �पमा स�ंथािपत उ� नेपाल िनमा�ण �यवसायी महासघंको सद�यता िलने 
वा निलने भ�ने कुरा स�बि�धत �यवसायीको �वेि�छक अिधकार हो । अनसूुचीको �यव�था 
हरेफेर गन� स�ने अिधकारको नाममा िनमा�ण �यवसायी महासघंको सद�यता बा�या�मक ह�ने 
सत� थप गरी िनमा�ण �यवसायी इजाजतप� नवीकरण नगन� �ायोजन गनु� कानूनस�मत मा�न 
सिक�न । 

िशवच�� पौडेल िव�� नपेाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३१, पृ� २९६, िवशेष इजलास 

157.  एकाघर सगोलका म�ुय �यि�ले आ�नो घर �यवहार स�चालनको लािग िलएको ऋणमा 
सगोलका अ�य अिंशयारको समेत दािय�व ह�ने भएपिन आ�नै घर �यवहारबाहके अ�य �यि� 
वा अक� �यि�को स�ंथा वा क�पनीको कारोबारको लािग प�रवारको कुनै सद�यले 
�यि�गत�पमा ग�रिदएको जमानतमा �य�तो जमानत ग�रिदने �यि�को प�रवारका 
सद�यसमेतमा जमानतको दािय�व बहन गराउन निम�ने । 

 प�रवारका सद�यबाहके अक� �यि� वा �य�तो अक� �यि�का नामको स�ंथाले िलएको 
ऋणमा कुनै �यि�ले प�रवारका सद�यको म�जरुी िबना �यि�गत�पमा जमानत िदएमा सो 
जमानत िदने �यि� �यि�गत�पमा मा� जवाफदहेी ह��छ । �य�तो ऋण निलने नखाने 
अव�थाका जमानी िदनेको �यि�को प�रवारका सद�यमा जमानतको दािय�व वहन गराउनु 
�यायपूण� नह�ने । 

 ऋणको �थम दािय�व स�बि�धत ऋिण ह�ने र त� प�ात् जमानी िदने �यि�मा ह��छ सोबाहके 
ऋणको सावँा �याज असलु नभएको भ�ने अथ� गरी जमानत निदने अ�य �यि�को ज�गा तथा 
घर रो�का रािखरहन ुकानून �ितकूल ह�ने । 
रतनकुमार खेतानसमते िव�� राि��य वािण�य ब�क, के��ीय काया�लयसमते, परमादेश / 

िनषेधा�ा 
नेकाप २०७१, अङ्क ३, िनण�य न�बर ९१३३, पृ� ३२२, संयु� इजलास 

158.  िव�ीय म�य�थताको काम गन� स�ंथास�ब�धी ऐन, २०५५ को दफा २४ बमोिजमका आयमा 
सोही ऐनको दफा ३१ बमोिजम िदन सिकने कर छुट ज�ता कानूनी �ि�यागत काय� पूरा 
नगरी स�ंथाले �ा� गरकेो आयलाई करयो�य आय कायम गरी १२ वष�को आय एकैचोटी 
िनधा�रण ह�ने भनी भए गरकेा �य�ता िनण�यह�लाई कानूनस�मतको िनण�य मा�न निम�ने । 

 कुन आय करयो�य आय हो र कुन आय करछुटयो�य आय हो भ�ने कुराको िनण�य गन� 
स�बि�धत अिधकारीस�म छ तर कानून िवपरीत गएर िनण�य ग�र�छ र िनण�यािधकारीका 
िनण�यमा कुनै कानूनी ��मा िववाद रहकेो देिख�छ भने �य�तो कानूनी ��को िनराकरण 
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�रट��ेबाट नह�ने भ�न निम�ने । 

 िनवेदक स�ंथा मनुाफारिहत सं�थाका �पमा �थािपत भए पिन िनज सं�थाले दात ृ
िनकायबाट अनदुान�व�प च�दा, उपहार, �ितफल र अ�य योगदानह� �ा� गनु�को साथ 
साथै िव�ीय कारोबार गरी सो िव�ीय कारोबारबाट आय आज�न गरकेो देिखदँा मनुाफारिहत 
स�ंथाका �पमा �थापना भए पिन �यापा�रक कारोबार गरकेो �य�तो अव�थामा मनुाफारिहत 
भ�ने िबि�कै स�पूण� आयमा कर छुट ह�ने भ�न नह�ने । 

 कर छुटका आ�नै सीमा ह��छन् । �यो सीमाभ�दा बािहर गएर न त रा�यले कर लगाउन 
स�दछ न त आय �ा� गन� �यि� वा स�ंथाले इ�कार गन� नै । कर छुटको �माणप� जारी 
ह�दँैमा करम�ु ह�न नस�ने िवशु� �यापा�रक कारोबार गरी आय आज�न गरकेो छ भने �य�तो 
अव�थामा सो स�ंथाले �ा� गरकेो आयलाई करको दायरामा �याउन ुह�दैँ ह�दँैन भ�ने तक�  गनु� 
करका मू�य मा�यता र िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

 मनुाफा�रहत स�था भ�ने िबि�कै �यापार �यवसायलाई छुट भनेको होइन । िव�ीय कारोबार 
गनु� िवश�ु सेवामूलक मा� नभई नाफामूलक �यापार �यवसाय पिन हो । मनुाफा पिन �यापार 
�यवसायबाट ह��छ भने �य�तो रकम कररिहत ह�न स�दैन । �यसकारण िव�ीय कारोबारबाट 
�ा� आयमा स�पूण� कर छुटको दाबी गन� र छुट िदन िम�ने नदेिखने । 

 म�य�थताको काम गन� स�ंथास�ब�धी ऐन, २०५५ को दफा ३१ बमोिजम करयो�य आय 
भएको तर �य�तो रकममा नेपाल सरकारले पूण� वा आिंशक�पमा आयकर छुट िदन स�नेमा 
सो भए गरकेो देिखन नआउने । 

 नेपाल सरकारबाट कर छुट पाएको बाहेक अ�य कुनै िवश�ु �यापा�रक वा िव�ीय कारोबार 
गरी सो मा�यमबाट आय आज�न गरी खूद मनुाफा गरकेो छ भने �य�तो खदु मनुाफा रकम 
कररिहत ह�न नस�ने । 

 िनवेदक कर नला�ने स�ंथाका �पमा दता� भएको �माणप� आफँैले जारी गरकेो �माणप� 
नहेरी मनुाफारिहत हो होइन, स�ंथाले गरकेो आयम�ये कुन कुन रकम करयो�य आय हो र 
कुन कुन आय कर नला�ने आय हो भ�ने कुरातफ�  िव�ेषण र िववेचना गरी कर िनधा�रण 
गनु�पन�मा सोतफ�  िवचार नगरी नला�ने रकममा समेत कर लगाउने गरी िवप�ी आ�त�रक 
राज�व काया�लयबाट जारी ग�रएका िनण�य एव ंकर िनधा�रण आदेश एवम प�ह� उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर ह�ने । 
िपता�बर�साद आचाय� िव�� नेपाल सरकार, अथ� म��ालयसमेत, उ��षेण / परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१४३, पृ� ४२२, संयु� इजलास 
159.  बैङ्क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५६(३) र (४) तथा मालपोत 

ऐन, २०३४ को दफा ८ख.(३) समेतमा रहकेो कानूनी �यव�था अनसुार बैङ्क तथा िव�ीय 
स�ंथाले कुनै �यि� सं�था वा िनकायबाट िधतो िलई ऋण �वाह गरमेा �य�तो िधतो कुनै 
�यहोराले अ�य� हक ह�ता�तरण ह�न नस�ने गरी रो�का रा�न स�बि�धत काया�लयमा लेखी 
पठाउन स�ने र बैङ्क वा िव�ीय स�ंथाले �यसरी रो�का रा�नका लािग लेखी पठाएपिछ 
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रिज��ेसन, दािखल खारजे गन� िनकायले रो�का राखी िदनपुन� बा�या�मक कानूनी �यव�था 
रहकेो । 

 एउटा �योजनका लािग रो�का रािखएको स�पि� सो �योजन समा� नभई अक� �योजनका 
लािग पनुः रो�का रा�दा पिहले रो�का रािखएको �योजन नै िनरथ�क वा �योजनहीन ह�ने गरी 
दोहोरो रो�का रा�न नह�ने ।   

 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख.बमोिजम रो�कासमेत राखेकोमा बैङ्कको ऋण च�ुा 
नगरकेो कारणले बैङ्क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ बमोिजम िललाम िब�� 
गनु�पूव� म�यमा�चल �े�ीय िश�ा िनद�शनालयको प�बाट सोही घर ज�गा पनुः रो�का 
रािखएको देिखदँा �यसरी दोहोरो रो�का रा�ने काय� मालपोत ऐन, २०३४, बैङ्क तथा 
िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ र मािथ उि�लिखत म�ुामा यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल देिखने । 

 िनवेदक बैङ्कले बैङ्क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७(४) बमोिजम 
िललाम सकार गन� सिुनलभ� �े�का नाउमँा दाखले खारेज गरी िदन लेखी पठाई सकेपिछ 
दािखल खारेज गन� अिधकार�ा� िनकाय मालपोत काया�लय, चाविहलले दफा ५७(५) 
बमोिजम दािखल खारजे गनु�पन� ह��छ । तर सोबमोिजम नगरी म�यमा�चल ��ेीय िश�ा 
िनद�शनालयको िमित २०६६।९।१४ को प�ानसुार रो�का रहकेो भनी िललाम सकार गन� 
�यि� सिुनलभ� �े�का नाउमँा दािखल खारेज गन� इ�कार गन� िवप�ी मालपोत काया�लय, 
चाविहलको काय�  मालपोत ऐन, २०३४ तथा बैङ्क तथा िव�ीय स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ 
अनकूुल नदेिखने । 

 यसरी िनवेदकले ऋण �वाह गदा� िव�ालयबाट िलएको िधतो िललाम गरी दवुै बैङ्कको ऋण 
च�ुा गन�मा िनवेदक बैङ्क, िवप�ी िव�ालय र िश�ा म��ालय तथा नेपाल रा�� बैङ्कसमेत 
सहमत नै रहकेो ि�थितमा उ� िधतो राखेको घर ज�गा फुकुवा गरी िनवेदक बैङ्कले िललाम 
गरअेनसुार िललाम सकार गन� �यि�का नाउमँा दािखल खारजे गदा� िनवेदक र िवप�ी 
कसैलाई पिन मका� पन� वा �ित ह�ने वा कानूनी अिधकार हनन्  ह�नेसमेत नदेिखने । 

 िनवेदक बैङ्कबाट िवप�ी िव�ालयले िलएको कजा� भाखािभ� नितरकेोले बैङ्क तथा िव�ीय 
स�ंथास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७बमोिजम िललाम िब�� गदा� सबैभ�दा बढी रकम 
कबलु गन�का नाउमँा दािखल खारजे गन� मालपोत काया�लयमा पठाएकोमा िवप�ी म�यमा�चल 
��ेीय िश�ा िनद�शनालयको प�बाट रो�का रहकेो भनी दािखल खारेज गन� इ�कार गरकेो 
मालपोत काया�लय, चाविहलको काम कारवाही कानूनअनकूुल नह�नकुा साथै उ� 
िललामस�ब�धी काय�बाट िवप�ी ऋणी िव�ालयको हक िहतमा पिन कुनै �ितकूल असर पन� 
नदेिखएको समेतका आधार कारणह�बाट दोहोरो रो�का रा�न पठाउने म�यमा�चल �े�ीय 
िश�ा िनद�शनालयको प� र सोसगँ स�बि�धत काम कारवाहीसमेत उ��ेषणको आदेश�ारा 
बदर ह�ने । 

शोभनदेव प�त िव�� मालपोत काया�लय, चाबिहलसमते, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१५६, पृ� ६१७, संयु� इजलास 
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160.  पनुरावेदन अदालतबाट भएको करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(१)(२) अ�तग�तको आदेश 
अ�तरकािलन आदेश भएको र सोबमोिजम आदेश जारी गन� अदालतले इ�कार गरकेो 
अव�थामा सो आदेशउपर पनुरावेदन ला�ने �यव�था उ� करार ऐन, २०५६ मा भएको 
पाइदँैन । अ�तरकालीन आदेशउपर पनुरावेदन ला�ने िस�ा�त र �चलन पिन छैन । �य�तो 
अ�तरकालीन आदेशउपर पनुरावेदन स�ुने अदालतमा मलुुक� ऐन, अ.बं. १७ नं. को 
िनवेदनस�म िदन पाउनेमा पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदन गनु�  भनी सनुाएको आधारमा मा� 
पनुरावेदनको अिधकार िसज�ना ह�दँैन । पनुरावेदन ला�ने वा नला�ने भ�ने स�बि�धत कानूनमा 
नै �यव�था ह�नुपद�छ । पनुरावेदन अदालतले पनुरावेदन िदन जान ु भनी सनुाए पिन ऐनले 
नला�ने पनुरावेदन िलन र स�ुन पिन िम�ने ह�दँैन । 

िवराट थापा िव�� नेपाल बङ्गलादेश ब�क िल., िबजलुीबजारसमेत, उपयु� आदेश जारी 
ग�रपाउँ 

नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१५७, पृ� ६३०, संयु� इजलास 
161.  िवगतका आ.व.मा भएका खच�ह� तत ्तत् वष�ह�मा नै खच�क�� गनु�पन� ह��छ । िवगतका 

आ.व.मा भएको खच� यस आ.व. २०६०।०६१ मा खच�क��को माग गरकेो र सोलाई उिचत 
मानी राज�व �यायािधकरण, िवराटनगरबाट खच�क�� गन� गरी भएको िनण�यबाट आयकर 
ऐन, २०५८ को दफा १३ को ��य� ग�भीर कानूनी �िुट ह�न गएको देिखने । 

 कुनै कागज �माणमा िलनलाई सो कागज िमिसल संल�न ह�नपुन� ह��छ । िमिसल संल�न नै 
नरहेको िबल भरपाइलाई िबल भरपाइ छ भनी सोअन�ुपको रकम आय िनधा�रण गदा� क�� 
गन� निम�ने । 

 इजलाससम� ��य�ीकरण भएको भए के कित कुन �माण ��य�ीकरण भए र कुनकुन िबल 
भरपाइह�बाट के कित रकम क�� ह�नुपन� हो सो आ�नो िनण�यमा िनण�यकता�बाट उ�लेख 
ह�नपुन� । 

 �याियक िनण�य आ�मिन� तवरबाट ग�रनहु��न अिपत ु व�तिुन� आधारबाट ग�रनुपद�छ । 
िमिसल सलं�न नरहकेो िबल भपा�ईलाई िनण�यकता�ले ��य�ीकरण भयो भ�न ुनै पया�� ह�दँैन । 
��य�ीकरण के कसरी र कित भयो भ�ने कुरा उ� िनण�यमा �� देिखन ुपिन पद�छ । फगत 
��य�ीकरण भयो भनी �यसको अि�त�व र �यसबाट स�तिु� ह�नपुन� कारण नदेखाई खच� 
िम�हा िदने गरी ब�ुनुपन� �माण नबझुी नब�ुने �माण बझुी ��य� �टुी भएको िनण�य 
कानूनबमोिजम भएको भ�न निम�ने । 

ढुि�डराज पोखरले िव�� गो�डने �लोव िलकस� �ा.िल., िवराटनगरसमते, आयकर 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६१, पृ� ६६६, संयु� इजलास 

162.  सरकारको नीित तथा िनण�यह�लाई बाधाको �पमा देखाई ��यथ� �रट िनवेदकबाट 
पनुरावेदक िवभागको प�ानुसार इजाजतप� द�तरु, धरौटी रकम एवम ् बैङ्क �यार�ेटी 
बापतको रकमसमेत दािखल गन�लगायतका आव�यक �ि�याह�समेत स�प�न भइसकेको 
अव�थामा वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन� इजाजतप� िदन इ�कार गनु�  भनेको 
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वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(२) को �ितकूलको काय� ह�न जाने । 

 कानूनबमोिजम काम गनु�पन� साव�जिनक िनकायले िनवेदकको हकमा कानूनी कत��य पूरा गन� 
नसकेको देिखएको अव�थामा �रट िनवेदन मागबमोिजम परमादेशको आदशे जारी गन� गरी 
भएको पनुरावेदन अदालतको इ�साफलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

पूण�च�� भ�राई िव�� हीरालाल शाह, परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६२, पृ� ६७३, संयु� इजलास 

163.  पनुरावेदक वादी बैङ्कसगँ ��यथ� �ितवादीले सेवामा �वेश गदा� ४ वष�स�म सेवा गन� 
सत�नामा गरी सो अविध पूरा नगद� बैङ्कको सेवा गन� छाडी अ�य बैङ्कमा सेवा गन�  गएको 
देिखई सोही ऐनको दफा ७४ मा करार गन� प� करारबमोिजम दािय�व पूरा गनु�पन�छ भ�ने 
उ�लेख भएबमोिजम ��यथ� �ितवादीले सत�नामाअनसुार सवेा पूरा नगरी बीचमा नै सेवा 
छोडी गएको देिखदँा सत�अनसुार सेवा गरकेो नदेिखने । 

 �ितवादी बैङ्कमा सेवा �वेश गदा� नै सत�नामा गरी �वेश गरकेोमा बीचमा सेवा गन� छाडेमा 
सो सत�नामामा उ�लेख भएको �ावधानअनुसार �ितपूित� ितनु�पन� । 

�मोदराज शमा� िव�� राजीव गजुरले, करारबमोिजम �ितपूित� रकम िदलाई पाउँ 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१६५, पृ� ६९३, संयु� इजलास 

164.  �रट िनवेदक प�रयोजना र िवप�ी ठेकेदार क�पनीबीच भएको स�झौताबमोिजमको काय� 
स�प�न भएको भनी प�रयोजनाको तफ� बाट �माणप� िदइसकेपिछ स�झौताबमोिजमको काय� 
स�प�न भइसकेको मा�नुपन� ह��छ । प�रयोजनाले तोिकिदएको समयाविधिभ�ै िवप�ी 
क�पनीले काय� स�प�न गरकेो भनी सोको �माणप�समेत पाएको अव�थामा स�झौतामा 
िनधा��रत समयाविधिभ� काय�स�प�न नभएको भ�न निम�ने । 

 �रट िनवेदक प�रयोजनाले िवप�ी क�पनीबाट तोिकएको समयिभ�ै काय�स�प�न भएको भनी 
�माणप� िदएप�ात् Liquidated damages for non-completion of the work within 
the time schedule specified in the contract भनी हजा�ना (Liquidated damages) 
लगाउने गरकेो काय� िमलेको   देिखएन । यस अव�थामा �रट िनवेदक प�रयोजनाले 
हजा�ना (Liquidated damages) बापत कुनै रकम क�ा गन� निम�ने भएकाले प�रयोजनाले 
क�ा गरकेो रकम िवप�ी ठेकेदार क�पनीले भ�रपाउने ठहराएको म�य�थको िनण�य र सो 
िनण�य सदर गरेको पनुरावेदन अदालतको िनण�यलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

�वुराज थापा िव�� पुनरावेदन अदालत, बटुवलसमते, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१७६, पृ� ७८७, संयु� इजलास 

165.  वादीले िदएको िफरादप� िज�ला अदालतबाट �कािशत सूचना �यादमा िनवेदकको ठेगाना 
मकवानपरु िज�ला, हटे�डा नगरपािलका वडा नं. ८ पशपुितनगर भनी उ�लेख ग�रएको 
देिख�छ । तर िनवेदकले िनवेदनमा आ�नो ठेगाना लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ तपािहती भनी उ�लेख गरकेो र  िनवेदनसाथ पेस गरकेो 
िनजको नाग�रकताको �ितिलिपबाट समेत िनजको ठेगाना लिलतपरु िज�ला, लिलतपरु 
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उपमहानगरपािलका वडा नं. २२ तपािहती भ�ने उ�लेख भएको देिखदँा िनवेदकको ठेगाना 
िफरादमा उि�लिखत ठेगाना एकै रहेछ भनी मा�न निम�ने । 

 िनवेदकको ठेगाना तथा बाबुको नाम नै गलत उ�लेख भएको अव�थामा िज�ला अदालतबाट 
िनवेदकको नाममा �कािशत सूचनाले सही�पमा स�बि�धत प�ले जानकारी पाउन स�छ 
भनी मा�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

 वादीले िफरादमा उ�लेख गरकेो ठेगाना राखी गोरखाप� राि��य दैिनकमा सूचना �कािशत 
गरी जारी भएको भिनएको �यादबाट िनवेदकले आ�नै नामको �याद हो भनी यिकन ह�न तथा 
िनजले जानकारी पाएको होला भनी अदालतबाट अनमुान गन� निम�ने । 

 �याद तामेली नै कानूनबमोिजम रीतपूव�कको ह�दँैन भने �य�तो तामेली �यादको आधारमा 
भएको फैसलासमेतबाट �ाकृितक �यायको िस�ा�तको हनन् भएको नै    स�झनपुन� । 

 आ�नो म�ुामा कानूनबमोिजम �ितवाद गन� पाउने हकलाई कसैले हनन् गन�  स�ैन । यसरी 
�ितवाद गन�  पाउने �य�तो कानूनी हक �ाकृितक �यायको िस�ा�तमा आधा�रत रहने ह�दँा 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तको िवपरीत ह�ने गरी भएको काम कारवाहीले वैधता �ा� गन� 
नस�ने । 

 कुनै पिन �याियक �कृितको िनण�य गदा� �याय स�पादन गन� िनकाय सदा िन�प� ह�नुपछ�  र 
हरके प�लाई पूण� र �व�छ�पले सनुवुाइ गन� यथ�े मौका िदनपुद�छ भ�ने �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त हो । �यायको सारभूत आव�यकता �ाकृितक �यायको िस�ा�तलाई उपे�ा गन�   
नह�ने । 

 िनवेदकको नाममा गोरखाप� राि��य दैिनकमा �कािशत सूचना र सोको आधारमा एकतफ� 
सनुवुाइ गरी भएको काठमाड� िज�ला अदालतको िमित २०६९।१२।२७  को फैसला 
रीतपूव�कको मा�न निम�ने ह�दँा उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ।  

 मलुकु� ऐन, अदालती ब�दोव�तको २०८ नं. बमोिजम फैसला भएको ६ मिहनािभ�ै �ितउ�र 
िलई उपि�थत भएका यी िनवेदकको नाममा �कािशत उ� सूचना �यादलाई रीतपूव�क तामेल 
भएको मानी सनुवुाइको मौका निदई भएको िज�ला अदालतको आदेश र उ� आदेश सदर 
गन� गरकेो पनुरावेदन अदालतको आदेशसमेत उ��षेणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

भाइराम खड्के िव�� �ानु वै�समेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१९६, पृ� ९७०, संयु� इजलास 

166.  कानूनी �यव�थामा �योग भएको “�चिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन” भ�ने 
श�दावलीको शाि�दक �या�या गदा� यसले आयकर ऐन, २०५८ को मािथ उि�लिखत 
�यव�थालाई ��तुत स�दभ�मा िन��भावी गराएको देिखने । 

 गाडीलाई िधतो राखी कजा� िलएका ऋणीले बैङ्कलाई बझुाउनपुन� पूरै िक�ता रकम 
नबझुाएपिछ बैङ्कले िललामी �ि�या अपनाई सो सवारी साधन बैङ्कले नै सकार गरकेो 
देिख�छ । यसरी िधतो रािखएको सो सवारी साधन ऋणीको �वािम�वमा रहेको नभई बैङ्ककै 
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�वािम�वमा रहकेो प�रि�थितमा उ� सवारी साधनको मा�यमबाट राज�व अनसु�धान 
िवभागले राज�व असलुी गन�  स�ने अव�थासमेतको िव�मानता नदेिखने । 
खमुराज पु�जाली िव�� का�मा�डप डेभलपम�ेट ब�क, के��ीय काया�लय, पाको �यूरोड, 

उ��ेषण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२००, पृ� १०१४, संयु� इजलास 

167.  केही गन� वा नगन�को लािग दईु वा दईुभ�दा बढी प�ह�को बीचमा भएको काया��वयन यो�य 
स�झौताले करारको �पमा मा�यता पाउन स�ने देिख�छ । सोअनुसार वैध करारको लािग 
स�झौता वा सहमित ह�नु मा�ै पया�� नभई सोको लािग आव�यक सत�ह� पूरा भएको ह�न ु 
पद�छ । उ� �यव�थाअनुसार कानूनी उ�े�य पूरा गन�को लािग प�ह��ारा काया��वयन गन� 
स�ने स�झौतालाई मा� करारको स�ंा िदन सिकने । 

 स�झौता वा सहमितप�मा �योग भएको वा�याशं वा भाषा अ�प� भएमा यसका प�ह�म�ये 
कसको अिधकार तथा दािय�व के कित तथा के क�तो हो भनी एिकन गन� गा�ो ह�ने भएकाले 
स�झौताका सत�ह� �प� ह�नपुद�छ । अ�प� स�झौताबाट कानूनी मा�यता�ा� करारको 
िसज�ना भएको मा�न नसिकने । 

 करार कानूनको मह�वपूण� िस�ा�तको �पमा रहेको “No consideration no 
contract” भ�ने िस�ा�तअनुसार वैध करारको लािग �ितफल (consideration) को 
आव�यकता पद�छ । सो िस�ा�तअनुसार करारनामाको लािग �ितफल एउटा आव�यक 
एवम्  अिनवाय� त�वको �पमा रहने । 

 करारअ�तग�त दवुै प�ले एक अक�सगँ �ित�ा (promise) गरेको ह��छ । करारअ�तग�त ग�रने 
�ित�ाको प�रणाम�व�प प�ले केही चीज गमुाउछँ र केही चीज�ा� पिन गद�छ । यी गमुाइने र 
�ा� ग�रने केही चीजलाई नै करारको �ितफल मािनने । 

िच�बहादुर काक� िव�� मिनराम अ�वाल, करारबमोिजम रकम िदलाई पाउँ 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६४, पृ� १७१२, संयु� इजलास 

168.  िनवेदकले ठूला करदाताको िनण�यउपर यसभ�दा पिहले पनुरावेदनको उपचार �हण 
ग�रसकेकोमा सोही ि�थित र सोही आधारमा िववािदत िनण�यउपर पिन साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त उपचारमा जानपुन�मा �रटमा �वेश गरेको िमलेको नदेिखने । 

 वैकि�पक उपचार रहेस�म �रट �े�ािधकार सामा�यतया आकिष�त ह�दँैन । एउटै िवषयव�तमुा 
एकैपटक दईु िनकायले हात हा�दा �याियक अराजकतासमेत जि�म�छ । िववािदत िवषयको 
वैकि�पक उपचारको माग� अि�तम भई बसकेो र िववािदत िनण�यमा कानूनको घोर �ुिट भएको 
भ�ने कुरा �प� देिखएमा मा� �रट ��ेािधकार आकिष�त ह�ने कुरालाई अपवादको �पमा 
िलइने । 

बुि��साद आचाय� िव�� ठूला करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, लिलतपुरसमेत, उ��षेण / 
�ितषेध / परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६५, पृ� १७२३, संयु� इजलास 
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169.  बैङ्कले िनधा��रत कानूनी �ि�या (Due Process of Law) बमोिजम आ�नो लेना रकम 
असलुउपर ग�रसकेको अव�थामा सरु�णबापत रहकेो स�पि� बैङ्ककै नाममा रही अ�य 
ते�ो �यि�को नाममा गई नसकेको भ�ने आधारमा मा� �रट िनवेदन मागबमोिजम बैङ्कले 
िनखनाई िदनुपन� गरी �रट जारी गन� िम�ने अव�था नदेिखने । 

वम�साद मा�के िव�� नेपाल बङ्गलादेश ब�क िल., िबजलुीबजारसमते, िनषधेा�ा / 
परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९७, पृ� २०२०, संयु� इजलास 
170.  कुनै पिन �यि� वा स�ंथाले आफूले ऋण िलदँा कवलु गरेअनसुारको समय अविधिभ� ऋण 

बझुाउन बा�य ह��छ । ऋण िलँदा कबलु गरकेो सत� अनुसार ऋण ितन� िधङ्�याई गरेर ब�ने 
कसैलाई पिन कानूनले सहयोग गन�  स�ैन । िनधा��रत समयिभ� आफूले िलएको ऋण रकम 
च�ुा नगन�को िधतो रहकेो स�पि� िललाम गरी आ�नो ऋण असलु गन� ऋणदातालाई 
कानूनले अिधकार �दान गरकैे ह��छ । ऋण रकम नबझुाउनेको स�पि� िललाम गररे आ�नो 
ऋण असलु गन� कुरालाई गैरकानूनी भ�न निम�ने  । 

 ऋणीलाई ऋण ितन� सहज, सरल र सिुवधा ह�ने गरी ऋण �दान गन� सं�थाह�ले िविभ�न 
सह�िलयत पिन �दान गरकेो ह�न स�छ तर �य�तो सह�िलयत कानूनी अिधकारको �पमा नभई 
सिुवधाको �पमा मा�ै उपभोग गनु�पन� ह��छ । �य�ता सिुवधा उपभोग गन� वा नगन� कुरामा भने 
ऋणी �वत�� ह��छ र यिद �य�तो सिुवधा �दान गदा�गद� पिन सोको िनधा��रत समयिभ� पिन 
ऋण रकम च�ुा ग�रदैँन भने ऋणीको िधतो प�ने अिधकार ऋणदातालाई ह�ने । 
शिशभूषण मि�लकसमते िव�� राज�ी सेिभङ् ए�ड को-अपरिेटभ िल., �धान काया�लय, 

मलङ्गवासमेत, िनषेधा�ा / परमादशे 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०९, पृ� २१७१, संयु� इजलास 

११. रा��सेवक कम�चारी 
171.  शाि�त सरु�ासगँ स�बि�धत सवंेदनशील अङ्गको सेवाको �शासन सयं��लाई राजनीितक वा 

�शासिनक �विववेकको अधीनमा राखी तदथ�वादी र मौकापर�त ढङ्गले स�चालन गन� 
सोच मा�ै पिन अवा�छनीय ह�ने । 

 �हरी सेवामा सेवा �वेशदेिख विृ� िवकास र सेवाबाट अवकाशस�मका कुराह� �प��पमा 
सपु�रभािषत, सिुनि�त र िनिद�� बनाई रा�न र अ�योलको अव�था हटाई स�ुप� बनाउन जो 
चािहने �यास अिवल�ब गनु�पन� । 

 �हरी ऐन, २०१२  जनु प�रवेशमा आएको िथयो, सो स�दभ�मा र प�रवेशमा हाल �यापक 
प�रव�तन भई वत�मानमा भएको प�रवत�नको नया ँआलोकमा �हरी कम�चारीह�को सेवा सत�का 
�यव�थाह� हने� ज�री देिखने । 

 आधिुनक समयका हरके सेवा वा सगँठनमा पारदिश�ता एव ं िन�प�तामा जोड िदइएको 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

169 

शासक�य शैली िवकिसत भइरहकेोमा इ�छानसुारको अविधस�म सेवामा बहाल रा�ने गरी 
अिनि�तता बढाउने खालका �यव�थालाई िनर�तर गनु�को औिच�य नदेिखने । 

 �हरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका िवषयमा �प� कुनै �यव�था ग�रएको देिखदँैन । 
िनयमावलीमाफ� त ग�रएका �यव�थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन �यास अिन म�ुा 
मािमलाले पिन िच� बझुाउन सकेको नदेिखदँा य�तो ि�थितको अ��यका लािग �हरी सेवाको 
सारभूत िवषयअ�तग�त पन� िनयिु� यो�यता, िनविृ�भरण, अवकाशस�ब�धी �यव�था आिद 
कुराह� िनयमावलीको �यव�थाअ�तग�त नराखी ऐनकै �यव�थाअ�तग�त रािखएमा कानूनमा 
�प�ता र िनि�तता रहने भई काया��वयनमा  �भावका�रता रहन स�ने अपे�ा गन� सिकने 
ह�दँा �हरी ऐनमा नै िवधाियक� िहसाबले पनुरालोकन गरी उपयु�� सबै कुराह�को स�बोधन 
गन� �यव�था गन� ज�री ह�ने । 

मदनबहादुर खड्कासमते िव�� नपेाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९०९९, पृ� १, िवशेष इजलास 

172.  िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम १०० (१) मा “िश�कले आ�नो पदमा बहाल गरकेो 
िमितदेिख नेपाल सरकारले तोिकिदएबमोिजमको तलब भ�ा पाउने छ” भ�ने तथा सोही 
िनयमावलीको िनयम १०१(१) मा “िश�कले ��येक मिहना भ�ुान गरपेिछ तलब भ�ा पाउने 
भए सोसमेत पाउनेछ” भ�ने कानूनी �यव�था अनुसार िनवेिदकालाई िश�क पदमा िनयिु� 
पाएको िमितबाट िनज सो पदमा बहाल रहेस�म कानूनबमोिजम तलब भ�ा उपल�ध 
गराउनुपन� कानूनी दािय�व स�बि�धत िनकायको ह�ने ।  

 िव�ालयमा हाजीर भई काय�रत् रहकेो अविधको तलब भ�ा िनवेिदकाले पाउनेमा तलब भ�ा 
उपल�ध नगराएको िवप�ीह�को �य�तो काय�लाई कानूनस�मतको काय�  भ�न निम�ने ।  

अ�णकुमार चौधरीसमते िव�� �रकुं झा, परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०१, पृ� १६, संयु� इजलास 

173.  िव�ापन गरी पदपूित� भई िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को 
�ितब�धा�मक वा�याशंले गरकेो �यव�थाबमोिजमको काय� स�प�न भइसकेको ह�दँा यसरी एक 
पटकमा� �योग ह�न स�ने गरी ऐनले गरकेो �यव�था नै काया��वयन भई उ� �यव�था 
िन��योजन भइसकेको अव�थामा �य�तो िन��योिजत कानूनी �यव�था बदरको माग गनु�  
औिच�यपूण� नदेिखने । 

 िश�ा ऐन, २०५९ दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को �यव�था लागू ह�दँाका 
अव�थादेिख सेवारत् अ�थायी िश�कह� र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको 
िव�ापनबमोिजम िश�क पूित� गदा� िश�क पदबाट हटेका �यि�ह�लाई िनजह�ले स�ंथालाई 
गरकेो सेवा तथा स�ंथाको आव�यकतासमेतलाई िवचार गरी माग भएको िव�ापनमा 
िनजह�को यो�यताका आधारमा एक पटक उ�मेद ्वार ह�न कुनै मौका नै �दान ग�रनहु�दँनै भ�ने 
कुनै तािक� क आधार ह�न नस�ने । 

 पिहला गरकेो सेवालाई कदर गद� �ित�पधा��मक परी�ामा सामेल ह�न एक पटक मौका िदएको 
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तर �ित�पधा��मक परी�ामा उ�ीण� ह�नैपन� ह�नाले उमेरको अनिुचत लाभ िलएको भ�न 
निम�ने । 

 उ�मेद ्वार ह�न एक पटक �दान ग�रएको �य�तो मौका कुनै �यि� वा वग� िवशेषको प�मा 
ग�रएको नदेिखएको अव�थामा उ� �यव�थाको औिच�य र वैधतालाई अ�वीकार गनु�पन� 
अव�था नह�ने । 

कमल�साद खितवडासमते िव�� नेपाल सरकार 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१४२, पृ� ४१३, िवशेष इजलास 

174.  िनजामती कम�चारीका स�तितलाई उपल�ध ह�ने छा�विृ� नेपाल सरकारले उपल�ध गराएको 
आिथ�क अनदुानबाट स�चािलत भएकोले �य�तो छा�विृ� िवतरण गदा� छा�विृ�स�ब�धी 
ऐन, २०२१ र छा�विृ� िनयमावली, २०६० ले �यव�था गरकेो समानुपाितक समावेशी 
िस�ा�तलाई अवल�बन गनु�पन� ह��छ । �य�तो कानूनी �यव�थालाईबेवा�ता गन� वा �य�तो 
�यव�थाको �ितकूल ह�ने गरी छा�विृ� िवतरणस�ब�धी िनद�िशका बनाउन वा छा�विृ� 
िवतरण गन�  निम�ने । 

 काय�कारी अिधकारको �योग गरी कुनै आदेश, प�रप� वा िनद�िशका जारी गदा� नेपाल 
सरकारले �चिलत संिवधान, ऐन वा िनयमावलीअनकूुल ह�ने गरी जारी गनु�पन� र ती कानूनी 
�यव�था�ितकूल जारी गरकेा �य�तो आदेश, प�रप� वा िनद�िशका कानूनस�मत नह�ने भई 
बदरभागी ह�ने कुरामा िववाद ह�दँैन । तर उ� िनद�िशकामा नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान,२०६३ को धारा २१, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) र 
छा�विृ�स�ब�धी ऐन (सशंोधन सिहत), २०२१ तथा छा�विृ�स�ब�धी िनयमावली (ते�ो 
सशंोधन), २०६० समेत अनकूुल रहकेो देिखदँैन । उ� िनद�िशकामा छा�विृ�स�ब�धी 
ऐन, २०२१ को दफा ३क. र छा�विृ�स�ब�धी िनयमावली, २०६० को िनयम १०क.ले 
तोिकएबमोिजम समानुपाितक समावेशी ह�ने गरी कुनै आर�ण ग�रएको देिखदँैन । तसथ� उ� 
िनद�िशका छा�विृ�स�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा ३क र छा�विृ�स�ब�धी 
िनयमावली, २०६० को िनयम १०क(१) र (२) को �यव�था र कानूनअनकूुल रहकेो  
नदेिखने । 

 काय�कारी अिधकारको �योग कानून�ितकूल गरी जारी ग�रएको सो िनद�िशका उ��ेषणको 
आदेश�ारा बदर गरी िदएको छ । अब नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा 
२१, िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७), छा�विृ�स�ब�धी ऐन (सशंोधन 
सिहत),२०२१ को दफा ३क र छा�विृ�स�ब�धी िनयमावली (संशोधन सिहत), २०६० को 
िनयम १०क(१) र (२) को कानूनी �यव�थाअनकूुल ह�ने गरी अक� िनद�िशका वा िनयमावली 
जे जो बनाउनपुन� हो बनाई सो छा�विृ�को िवतरणमा समानुपाितक र समावेशी ह�ने गरी लागू 
गनु� भनी परमादेशसमेत जारी ह�ने । 

स�तोष यादव िव�� नेपाल सरकार, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ४, िनण�य न�बर ९१४६, पृ� ४५८, संयु� इजलास 
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175.  िनजामित सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ को कानूनी �यव�था राजप� अनङ्िकत 
कम�चारीको बढुवास�ब�धी िवशेष �यव�था भएकोले सो दफा �ेणीिवहीन कम�चारीको हकमा 
आकिष�त ह�ने अव�था नह�ने । 

 िनजामती सेवाका पदह�को िनयिु�, बढुवा स�वा के कसरी गन� भ�ने सम� �यव�था रा�यले 
िनजामती सेवाको स�चालन र �यव�थापन गन� िसलिसलामा समयसमयमा अवल�बन गन� 
नीितमा भरपन� िवषय भएको ह�दँा िनवेदकले माग गरकेो ��तुत िवषय नीितगत िवषय होइन 
भनी मा�न निम�ने । 

 िनवेदनमा घमुाउरो भाषाको �योग गरी करारमा काय�रत कम�चारीह�को सिंवधान�द� हकमा 
आघात प�ुने स�भावना तथा अनमुानको भरमा िनता�त िनजी धारणा बनाई धारा १०७(१) 
को अलावा धारा १०७(२) को समेतको माग दाबी िलएको िनवेदन दाबीको आधारमा अदालत 
�वयंले िनवेदकको दाबी खोजिबन गरी औिच�यको आधारमा सिंवधानको धारा १०७(१) को 
असाधारण अिधकार��े अ�तग�त �याियक पनुरावलोकन गन�  निम�ने । 

 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (५) बमोिजम सेवा करारमा िलने काय� 
कुनै धम�, िलङ्ग, वण�, जातजाितको आधारमा छनौट गन� वा नगन� कुराको आधारमा वग�करण 
गरकेो नभै सव�सामा�य �यव�था भएको देिखएको र करारबाट सवेा आपूित� गन� नीितगत �� 
भएकोले टड्कारो�पमा कसैसगँ लि�त नभएको तट�थ �यव�थालाई भदेभावपूण� 
मा�न निम�ने । 

 सामािजक �यायको अिभ�न अङ्गको �पमा रहकेो सामािजक सरु�ाले लोक क�याणकारी 
रा�यको अवधारणालाई साथ�क त�ुयाउदँछ । समाजका हरके प�मा �याय �दान गन� 
उ��ेयका साथ िवकिसत यो मा�यताबाट नै समाजमा पूण� एवम ्वा�तिवक समानता कायम 
ह�न स�छ । वत�मान राि��य एवम ् अ�तरर्ाि��य प�रि�थित पिन मानव अिधकार एवम ् 
सामािजक �याय�ित संवेदनशील ब�दै गएको अव�थामा िनजामती सेवा अ�तग�त करारमा 
काय�रत कम�चारीको सामािजक सरु�ाको िवषयलाई �भावकारी त�ुयाउन ु लोकताि��क 
शासन �यव�था अनकूुल नै ह�ने । 

देवी�साद दाहाल िव�� नपेाल सरकार, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१५४, पृ� ५९१, िवशेष इजलास 

176.  पेसा �यवसायको �वत��ता नाग�रकलाई रा�यको िव�� �ा� ह�ने �वत��ता हो भने 
रोजगारीको हक रा�यले आ�ना नाग�रकलाई �दान गन� वा उपल�ध गराउने हक हो । 
पेसा, रोजगार, उ�ोग र �यापार गन� पाउने �वत��तालाई सदैव िनरपे� अिधकारको �पमा 
हने� र दाबी गन� पिन िम�दैन । यसलाई सापेि�त अिधकारको �पमा हे�रन ुपन� । 

 िनवेदकह� िनजामती सेवामा बहाल रही संिवधान र कानून�ारा �दान ग�रएबमोिजम पेसा 
तथा रोजगारीको हकको उपयोग गरी रहेको पाइ�छ । पेसा तथा रोजगारीको हकलाई ब�देज 
ह�ने गरी कानून सशंोधन भएको नभई िनजामती सेवा ऐनमा बढुवा (विृ� िवकास) स�ब�धी 
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�यव�थामा केही सशंोधन मा� भएको काय�लाई रोजगारीको हक नै कुि�ठत भएको अथ� गन� 
निम�ने 

 कुनै पिन �यि� वा समूहलाई कानूनको �योग वा �यवहारमा समानता अवल�बन गनु�  नै 
समानताको �येय भएकोले फरक ि�थित भएको अव�थामा एउटै ि�थितमा प�ु याउन ु वा 
प�रणाममा समानता खो�न ु पिन समानताको अक� प� मािन�छ । कानूनको �ि�मा समान 
�यवहार गनु�  �ि�यागत समानता हो भने प�रणाममा समानता �ा� गनु�  सारवान् समानता हो । 
समानह�का बीच समान �यवहार गनु� र असमानह�का बीच असमान �यवहार गनु�  नै 
समानताको सार ह�ने । 

 समानताको यस िस�ा�तले प�रणामलाई गौण र �ि�यालाई जोड िददँै सबैलाई कानूनको 
अगािड समान मा�ने भएकोले सवंैधािनक िविधशा�मा यसलाई औपचा�रक समानता 
(Formality equality) को िस�ा�त पिन भिन�छ । 

 िनवेदकह�लाई िवशेष बढुवाको िवषयमा िवभेद ग�रएको भ�ने िनवेदन दाबी भए पिन 
िनजामती सेवा ऐनको िववािदत �यव�था खारजे गदा� यी िनवेदकह��ित पूवा��ह रािखएको वा 
िनवेदकह�लाई असमान �यवहार ग�रएको भ�ने किह ँकतैबाट नदेिखने । 

 िवधाियक� अिधकार �योग गरी िनजामती सेवा ऐनमा (ते�ो संशोधन) अ�यादेशले सािबकको 
दफा २४घ१ खारेज गरकेो�यव�था आफूअनकूुल नदेिखएकै आधारमा समानताको हकसगँ 
बािझएको वा असङ्गत भएको भनी सतही�पमा दाबी िलन ुमा� पया�� नह�ने । 

 रा�यले आ�नो नीितगत बिु�मता (policy wisdom) �योग गरी कुनै कानून िनमा�ण वा 
सशंोधन वा खारेज गरकेो काय�बाट कुनै �यि� िवशेषलाई असर परेको छ वा छैन भ�ने �� 
�याियक िन�पणको िवषय ह�दँैन । कानून िनमा�ण गन�, खारजे गन�, प�रवत�न गन�लगायतका 
काय� रा�यको अिधकार�े�को िवषय हो । मलुकुको िनजामती सेवाको �कृित र 
आव�यकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम रहकेो बढुवा �णाली वा बढुवाका आधार 
सदैव कायम ह�नुपद�छ भ�ने दाबी �यायोिचत, तक� सङ्गत र औिच�यपूण� ह�न नस�ने । 

शािलकराम भ�राईसमेत िव�� रा��पितको काया�लय, शीतल िनवाससमते, उ��ेषण / 
परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ५, िनण�य न�बर ९१५५, पृ� ६०२, िवशेष इजलास 
177.  िवभागीय कारवाही भएको �हरी कम�चारी �वय� ले चाहेको वा रोजेको सजाय मा� ग�रनपुन� 

िजिकर िलनकुो कुनै कानूनी आधार रहेको देखाउन सकेको नह�नाले सजाय गन� पाउने 
अिधकार भएको अिधकारीले �हरी िनयमावलीमा तोिकएको अनेक सजायम�ये अव�था 
अनसुार कुनै पिन सजाय गन� स�म रहकेो ह�दँा सोम�ये त�लो टाइम �केलमा घटुवा गन� 
सजाय गरकेोलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

 िनवेदकउपरको िवभागीय कारवाही �ि�यामा कानूनी �िुट रहकेो नदिेखएको र िनवेदक 
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�वयम ्ले पिन आ�नो कत��य पालनामा ग�ती भई पदीय आचरण उ�लङ्घन गरकेो �वीकार 
ग�ररहकेो अव�थामा अिधकार�ा� अिधकारीबाट िवभागीय कारवाही गरी कानूनबमोिजम 
सजाय िनधा�रण ग�रएको स�ब�धमा �रट �े�ािधकारबाट ह�त�ेप गन� निम�ने । 
मानिसंह बोहरा िव�� महानगरीय �हरी आयु�को काया�लय, रानीपोखरीसमेत, उ��ेषण 

नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१७८, पृ� ८०८, संयु� इजलास 
178.  िनवेदकलाई भएको भिनएको िवभागीय सजाय अब कायम नरहेको र कानूनबमोिजम छनौट 

भई पद�थापन पिन भई सकेको �यि�लाई पूव�वत् अव�थामा काम गन� िदनपुन�मा उ� 
िव�ािपत पदमा िनज िनवेदकको उ�मेद ्वारी त�काल कायम नरहेको अथ� गरी िनवेदकले 
पाइसकेको शाखा अिधकृत पदको िनयिु�लाई नै बदर गन� गरेको लोक सेवा आयोगको िमित 
२०७०/६/१० को िनण�य र सामा�य �शासन म��ालयको िमित २०७०/६/१४ को िनण�य 
िनजामती सेवा ऐनको दफा २२ र २२क को अनकूुल नरहेकाले उ� िनण�यह� कानूनसङ्गत 
नदेिखने । 

 िवभागीय सजाय ह�ने िनण�य भएको �यि�लाई सो सजाय अि�तम ह�न निदई सोअिघ नै लोक 
सेवा आयोगले वैकि�पक सूचीका �यि�लाई िनयिु� गद�छ र िवभागीय सजाय बदर ह��छ भने 
�य�तो जिटलताको लािग वैकि�पक उ�मेदवारलाई िनयिु� िदने िनकाय लोक सवेा आयोग नै 
िज�मेवार ह�नपन� अव�था आउँने ।  

लेखनाथ भ�राई िव�� लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, अनामनगरसमते, उ��ेषण / 
परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ६, िनण�य न�बर ९१७९, पृ� ८१६, संयु� इजलास 
179.  नेपाल सरकार, ऊजा� म��ालयबाट िमित २०६८।८।१५ मा �कािशत सूचना अनुसार नेपाल 

िव�तु् �ािधकरणको काय�कारी िनद�शक पदको लािग िलइएको खलुा �ित�पधा��मक परी�ामा 
रामे�र यादव म�ुय उ�मेदवार र यी िनवेदक मकेुशराज का�ले वैकि�पक उ�मेदवारको �पमा 
िसफा�रस भएकोमा िववाद देिखदँैन । नेपाल िव�तु ् �ािधकरणको काय�कारी िनद�शक पदका 
म�ुय उ�मेदवार रामे�र यादव ��ाचारको कसरुमा िमित २०७०।५।९ मा िनल�बनमा परकेो 
कारणबाट नेपाल सरकार, ऊजा� म��ालय र रामे�र यादवबीच िमित २०७०।१।१२ मा 
स�प�न काय�स�पादन स�झौताबमोिजम �ैमािसक तथा पिछ�लो ६ मिहनाको काय�स�पादन 
मू�याङ्कन ह�न नसकेको अव�थामा रामे�र यादव नेपाल िव�त्ु �ािधकरणको काय�कारी 
िनद�शक पदमा बहाल रही रहकेो भ�न निम�ने ह�दँा वैकि�पक उ�मेदवारको �पमा िसफा�रस 
भएका यी िनवेदक मकेुशराज का�लेलाई �र� रहकेो काय�कारी िनद�शक पदमा त�काल 
िनयिु� िदनपुन�मा नेपाल िव�तु ् �ािधकरणको काय�कारी िनद�शक वा महा�ब�धकको सेवाको 
सत� तथा सिुवधास�ब�धी िविनयमावली, २०६१ मा िमित २०७०।५।१६ मा सशंोधन गरी 
नेपाल सरकारको सहसिचव अजु�नकुमार काक�लाई नेपाल िव�तु ् �ािधकरणको काय�कारी 
िनद�शकको पदमा कामकाज गन� खटाउने गरी मि��प�रषद ्बाट भएको िमित २०७०।५।१७ 
को िनण�य बद ्िनयतपूण� रहकेो देिखने ।  
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 नेपाल िव�तु ् �ािधकरणको काय�कारी िनद�शक पदका म�ुय उ�मेदवार रामे�र यादवलाई 
नेपाल सरकार, मि��प�रषदक्ो िमित २०५९।८।१९ को िनण�यानसुार िनयिु� गरी नेपाल 
सरकार, ऊजा� म��ालय र रामे�र यादवबीच २०७०।१।१२ मा काय�स�पादन स�झौता 
भएकोमा रामे�र यादवउपर ��ाचारको कसरुमा िवशेष अदालतमा िमित २०७०।५।९ मा म�ुा 
दायर भई सोही िमितबाट िनज �वतः िनल�बनमा परकेोले उि�लिखत काय�स�पादन 
स�झौताबमोिजम �ैमािसक तथा पिछ�लो ६ मिहनाको काय�स�पादन मू�याङ्कन ह�न नसक� 
�र� ह�न आएको नेपाल िव�तु ् �ािधकरणको काय�कारी िनद�शक पदमा वैकि�पक 
उ�मेदवारको �पमा िसफा�रस भएका िनवेदक मकेुशराज का�लेलाई त�काल िनयिु� िदई 
कामकाज गन� लगाउन ुभनी िवप�ीह�को नाउमँा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 

मकेुशराज का�ले िव�� नपेाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९१९७, पृ� ९७५, संयु� इजलास 

180.  िनवेदकले एसएलसी परी�ा पास गरी �ाथिमक तहको िश�क पदमा काय�रत रहकेो अव�थामा 
शैि�क जनशि� िवकास के��, सानोिठमी, भ�परुबाट स�चािलत �ाथिमक िश�क 
तािलमका िविभ�न चरणमा सहभागी भई २०६३ सालमा १० मिहने सेवाकालीन तािलम पूरा 
गरकेो िमिसल सलं�न �माणप�को �ितिलिपबाट देिख�छ । िव�ालयमा काय�रत 
िश�कह�लाई िदइने य�तो सेवाकालीन तािलमबाट �ाथिमक तहमा काय�रत िश�कह�को 
आधारभूत �मता अिभविृ� गन�लाई म�त प�ु याउने । 

 तािलममा रािखएको िवषय एवम ्  पूणा�ङ्क जे ज�तो रािखएको भए तापिन तािलमको उ�े�य 
भनेको काय�रत स�ंथामा आब� जनशि�को �मता अिभविृ� गनु�को साथ ैिनजह�को काम, 
कारवाहीलाई नया ँिस�ा�त, �णाली एवम ् िसपको िवकास ह�ने गरी िदइने �यवहा�रक �ान हो । 
यसले कुनै पिन स�ंथामा काय�रत जनशि�लाई पनुता�जगी �दान गद�छ । तर उ�च मा�यिमक 
िश�ा प�रषद ्बाट स�चािलत दशजोड दईु (१०+२) एवम् ि�भवुन िव�िव�ालयबाट 
स�चािलत �माणप� तहको अ�ययन ग�रने �ाि�क कोष�बाट िव�ाथ�ह�लाई म�ुय गरेर 
सै�ाि�तक �ान �दान गन� ग�र�छ । �यसैले सेवाकालीन तािलमलाई �ाि�क कोष� सरह 
समान�तरमा राखी समक�ता िनधा�रण गन� निम�ने । 

�यामसु�दर सिुतहार िव�� नेपाल सरकारसमेत, परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९१९८, पृ� ९९१, संयु� इजलास 

181.  स�वा गन� सहमित माग भएका कम�चारीलाई हालको प�रि�थितमा सो काया�लयमा रािखरा�न 
उपय�ु नभएको भनी उ�लेख भई गएको र सामा�य �शासन म��ालयले पिन च.नं. २२२ 
िमित २०६६।१२।२० को स�वा सहमितप�मा िनजलाई स�वा गन� िन.से.ऐन, २०४९ को 
दफा १८(४) तथा िन.से.िन., २०५० को िनयम ३६(१) बमोिजम सहमित िदइएको �यहोरा 
िमित २०६६।१२।१० को िनण�यानसुार भनी उ�लेख भएबाट अविध नपगुी स�वा गनु�का 
कारण र सहमितसमते िलएको देिखएबाट कानूनिवपरीतको स�वा भ�न मा�न िम�ने   
नदिखने । 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

175 

 यसको अित�र� सामा�य �शासनको सहमित िलई सिचवले स�वा गरकेोमा िच� नबझेुमा 
िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८(१२) अनुसार रीत नपगुेकोमा अि�तयारवालाले 
गरकेो स�वा सामा�य �शासन म��ालयले र� गन�  स�ने वैकि�पक उपचारको �यव�था 
ह�दँाह�दँै सोतफ�  िनवेदक गएको नदेिखएको साथै िनवेदकको २०६६।१२।२३ मा स�वा भएको 
र स�वा िमितबाट २ वष�को अविधसमेत �यतीत भई सकेको अव�थामा िनवेदन मागबमोिजम 
�रट जारी ग�ररहनुपन� औिच�यपूण� नदेिखने । 

इ�दुभूषण झा िव�� नेपाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२०६, पृ� १०८२, संयु� इजलास 

182.  कम�चारीको स�वा गन� अिधकार�ा� अिधकारीले स�वा गदा� िनजामती ऐन, २०४९ तथा 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० �ारा भौगोिलक ��ेमा ब�नुपन� भनी तोिकएको 
समयाविध, कम�चारीको उमेर तथा कम�चारीको बाकँ� नोकरी अविध ज�ता कुराह�लाई �यान 
िदनपुन�मा सोतफ�  कृिष िवभागले �यान िदएको नदेिखने । 

राम िवलास महतो कोईरी िव�� कृिष िवकास म��ालय, िसंहदरबारसमते, उ��ेषण 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२१४, पृ� ११६०, संयु� इजलास 

183.  िनवेदकले अ�ययन िबदा माग गरकेो देिखएको र िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को 
िनयम ६४ (१क) को ख�ड (ख) अनुसार ६० िदनिभ� सो िबदा �वीकृत वा अ�वीकृतको 
िनण�य भएको जानकारी निदएमा ऐ.६४(१ख) बमोिजम �वतः नै िबदा �वीकृत भएको मािनने 
कानूनी �यव�थाले िनवेदकको मागलाई �कारा�तरमा सहयोग प�ु याएको अव�था देिखने । 

 कानूनले िनधा�रण गरेको अविध नघाई गरेको िबदा अ�वीकृितको िनण�यले कानूनी मा�यता 
नपाउने ह�नाको साथै िबदा �वीकृत गरकेो मािनने उ� कानूनी �यव�था अनुसार �याद 
नघाउनकुो अथ� �कारा�तरमा िनवेदकलाई नै सहयोग प�ु याएको कानूनी प�रणाम िन�कन 
जान ुहो । िवप�ीको काम कारवाहीले कानूनले िनधा�रण गरकेो समयाविधिभ� आफूले माग 
गरकेो िबदा �वीकृत वा अ�वीकृत भएको जानकारी पाउने कानूनी अिधकारबाट �रट िनवेदक 
वि�चत ह�नुपरकेो छ । य�तो अव�थामा कानूनको �यादिभ� िबदा अ�वीकृतको िनण�य नगनु� 
िवप�ी नेपाल सरकारको ग�भीर लापरवाहीसमेत देिख�छ । कानून अन�ुप च�नपुन� िज�मेवार 
िनकायबाट भएको �य�तो  लापरवाही �मायो�य नदेिखने । 

दीपक पोखरले िव�� नेपाल सरकार, वन तथा भ-ूसंर�ण म��ालयसमते, उ��ेषण / 
परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२२५, पृ� १२५८, संयु� इजलास 
184.  िनवेदकले उद�को पोसाकमा मादक पदाथ� सेवन गरकेो र सचेत गराउदँा पिन आचरणस�ब�धी 

िनयम बार�बार उ�लङ्घन गरकेो ि�थित नरहेको र ग�ती सधुान� �ितब�समेत रहकेो 
ि�थितमा िसिभल पोसाकमा �यून मा�ाको मिदरा सेवनको सामा�य अव�थामा िनवेदकलाई 
सश� �हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४(ख) १ बमोिजम भिव�यमा सरकारी 
नोकरीको िनिम� सामा�यतः अयो�य नठह�रने गरी नोकरीबाट हटाएको िनण�य िनवेदकको 
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कसरुको मा�ा भ�दा चक� देिखन आएकोले िवप�ी सश�  �हरी बल �धान काया�लयको 
�हरी नायब महािनरी�कको िमित २०६७।१।२९ र �यसलाई सदर गरकेो ऐ. काया�लयका 
�हरी महािनरी�कको िमित २०६७।५।२९ को िनण�यसमेत उ��ेषणको आदशे�ारा बदर भई 
सश� �हरी िनयमावली, २०६० को िनयम ८४ को ख�ड (क) मा उि�लिखत अ�य उपयु� 
सजाय गरी िनजलाई पूव�वत् सेवा बहाल गनु�  भनी िवप�ीह�को नाममा परमादेशको आदेश 
जारी ह�ने । 

ल�मण लामा िव�� सश� �हरी बल �धान काया�लय, हलचोकसमते, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२३४, पृ� १३३८, संयु� इजलास 

185.  नेपाल �वा��य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(७छ) बमोिजम मािथ�लो तहमा �तर विृ� 
भएको अव�थामा �तर विृ�मा� ह�ने तर कामकाज सोही तहमा पूव�वत् गनु�पन� कानूनी 
�यव�थाअनकूुल नै �वा��य सेवा िवभागले �वा��य तथा जनसङ्�या म��ालयको 
च.न.ं १९६३ िमित २०६७।६।१८ को प�बाट िनद�श भएबमोिजम िज�ला �वा��य 
काया�लय, सनुसरीले िमित २०६९।१२।६ गतेमा िनवेदकह�को पद�थापन बदर गरी पूव�को 
पद तथा काया�लयमा सािबकबमोिजम  कामकाज गनु�  भनी प�ाचार गरकेो कुरा कानूनस�मत 
देिखने । 

एपोलोकुमार भगतसमेत िव�� �वा��य तथा जनसङ्�या म��ालय, काठमाड�समेत, 
उ��ेषण / परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४४, पृ� १४५५, संयु� इजलास 
186.  जनु िनण�यले Merit लाई नै  मा�यता िददँैन, �यो िनण�य �यायपूण� भएको भनी अदालत चपु 

ला�ने हो भने सङ् गठनको मनोबल �यि�परक मा� हो भ�न पन� ह��छ । �य�तो मनोगत 
कथनलाई आफूलाई स�ंथागत बनाउन आफँैले िनमा�ण गरकेो मापद�डलाई सो खेलको 
िनयममा मैले िकन सहमत भइन भ�न यसको िनयम म आफँैले नै बनाउने अिधकार 
रा�छु, �यसैले कसैले छानिबन नगनु� भ�न ु �याय र सिद् ववेकलाई समेत प�र�याग गनु� हो । 
�य�तो अव�थामा सरकारले आ�नो औिच�य समा� गरकेो भ�नपन� भएकाले �यायपूण� 
िववेकको �योग गन� रा�यको अथ� कसैले पिन समा� भएको मा�न नपन� र रा�यको 
उ�रदािय�व बोध गरकेो देिखनपुन� । 

 स�ुप� कानूनको परमािधकारी कानून मा� हो, कसैको तजिबजी होइन, तसथ� समान 
अव�थामा �ा� अङ्कको गणना भई रहकेो न.ं १३ को हकस�ममा िवशेष दरब�दी िसज�ना 
भएकोमा सो भ�दा अिघका अङ्कमा देिखएकाह�लाई �य�तो सिुवधाबाट वि�चत रा�नु 
�यायपूण� ह�न नस�ने ।   

यादव अिधकारी िव�� नेपाल सरकारसमते, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४८, पृ� १४८५, संयु� इजलास 

187.  सकारा�मक िवभेदका आधारमा समावेशीलाई कुन िव�दसु�म लाने भ�ने कुरा रा�यको 
नीितगत �यव�थाबमोिजम ह�दँा खलुा �ित�पधा�लाई सकारा�मक िवभदेका आधारमा 
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सीमा�तकृत वग�को लािग सङ्�या�मक �ितशत िनधा�रण गरी �य�ता वग�ह�बीच छु�ै 
�ित�पधा� गराई सवेामा �वेश गराउन रा�यले िलएको नीितगत �यव�थामा अदालतले 
ह�त�ेप गनु�  �याियक �ि�ले उिचत मा�न नसिकने । 

 बढुवा भनेको सेवामा �वेश ग�रसकेका समान कम�चारीह�बीचको �ित�पधा� ह�दँा समानसरह 
ह�ने �योजनको लािग असमान अव�थाका �यि�लाई एकपटक मौका �दान गरी �य�ता 
�यि�ले रा�यबाट िवशेष लाभ �ा� ग�रसकेको अव�थामा तहिप�छे असमान भनी मौका 
�दान गदा� समानताको िस�ा�तको उपहास ह�न जाने । 

 समावेशी िस�ा�तको मूल मम� भनेको रा�यले सीमा�तकृत तथा 
आिथ�क, सामािजक, सा�ँकृितक र अ�य कारणले पिछ परकेा वग�  एवम ् अ�पसङ्�यक 
समेतलाई रा�य �यव�थाको मूल �वाहमा समािहत गराउने उ�े�यले �य�ता वग�समतेको 
�ितिनिध�वको अपे�ा गरी �दान ग�रएको सिुवधा रा�यबाट कुनै एक �यि�लाई पटकपटक 
ह�नपुन� भनी माग गन� समानताको िस�ा�त र समावेशीताको िस�ा�तले निम�ने ह�दँा कुनै 
�यि� समावेशीको आधारमा सरकारी सेवामा �वेश गरेप�ात िनजका हकमा पनुः 
समावेशीबाट पाउने लाभ समा� भएको मा�नुपन� । 

 बढुवा पदसोपानको िस�ा�त  र समावेशीको िस�ा�त दईु अलगअलग िस�ा�त ह�न् । 
समावेशीको िस�ा�त अनशुरण गरी सिुवधा हािसल गरी पदसोपानको िस�ा�तिभ� �वेश 
ग�रसकेका कम�चारीले पनुः समावेशीको सिुवधा माग गनु�  भनेको बढुवा पदसोपानको 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने । 

 विृ� िवकासको लािग ह�नपुन� च�र� र गणु हािसल नगरी हरके तहमा समावेशी खो�दा 
समावेशीको िस�ा�तले अपे�ा गरकेो सेवाको शस��करणिवपरीत ह�न जाने भएबाट य�तो 
गैरवैधािनक माग रा�नु मनािसब नदेिखने । 

डा.िमङ्गमार गे�जने शेपा�  िव�� नपेाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२७७, पृ� १८२१, संयु� इजलास 

188.  �याय प�रषदले् �यायाधीश िनयिु� ह�नुपूव� �य�तो �यि� िनजामती कम�चारी रहेछ भने 
िनजामती िकताबखानाबाट िववरण (िसटरोल) मगाइ �ा� सोही िववरणको आधारमा आ�नो 
िववरण अ�ाविधक गन� भएकाले पिन �यसरी सि�चइसकेको िववरणलाई माि�दन सािबककै 
िववरणलाई मा�दछु भनी भ�न निम�ने । 

 जनु कागजातमा भएको ज�मिमितबाट िनज अवकाश ह��छ सोही आधारमा उमेरको गणना गन� 
भ�ने �यव�था भएकोमा िनवेदकको शैि�क यो�यता, नाग�रकता र िसटरोल तीनवटै 
कागजातमा उि�लिखत उमेर सि�चई एउटै कायम भइसकेको र िनवेदक िज�ला �यायाधीश 
पदमा िनयिु� ह�नुपूव� कायम भएको �य�तो पिछ�लो िववरण नै आिधका�रक मा�नुपन� 
अव�थामा ह�दँा आिधका�रक िनकायह�बाट कानूनबमोिजम �ा� िववरणलाई �वीकार गरी 
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अिभलेख अ�ाविधक गनु�पन� । 

 सािधकार िनकायबाट कानूनबमोिजम ज�मिमित स�याएको काम कारवाहीउपर कसैको दाबी 
िवरोध उजरुीसमते नपरी िनण�य अि�तम भएको अव�थामा पिछ�लो कागज नै आिधका�रक 
ह�ने र सोही कागजले मा�यता पाउने िववरण अ�ाविधक गन� स�ब�धमा वष�स�म िनण�य नगरी 
यि�कै रािखरा�न कानूनतः िम�ने अव�था नह�ने । 

राजशेकुमार का�ले  िव�� �याय प�रषद ् सिचवालय, सव��च अदालत एने�स भवन, 
परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८०, पृ� १८५२, पूण� इजलास 
189.  जनुसकैु उ�मदेवारको दरखा�त फाराम र� गदा� उिचत आधार र कारण ह�नुपद�छ । सश� 

�हरी सेवा आयोगका पदािधकारीलाई मनमा ला�दैमा कुनै उ�मदेवारको दरखा�त फाराम र� 
गन� पाइदँैन । िवप�ीले िनवेदकह�को दरखा�त फाराम र� गन� उिचत र पया�� आधार कारण 
उ�लेख गन� सकेको देिखदँैन । �यसमा पिन �ितयोिगता�मक परी�ा स�चालन ह�नपूुव� नै 
दरखा�त फाराम र� ह�नुपद�छ । सश� �हरी िनरी�कको �ित�पधा�को सबै परी�ाह�मा 
सफल भएपिछ अ�तवा�ता�को चरणमा आएर एकाएक दरखा�त फाराम र� गनु� िववेकस�मत 
काय� ह�न नस�ने । 

सुवास भ�राईसमते िव�� नेपाल सरकारसमते, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८२, पृ� १८८२, संयु� इजलास 

190.  व�ततुः िनजामती सवेा ऐन, २०४९ को दफा २६ अनुसार ह�ने �ित�पधा� समान तहका 
कम�चारीह�बीच मा� ह��छ भने खलुा �ित�पधा�मा समान तहका कम�चारीलगायत अ�य 
गैरकम�चारीह� समेतको �ित�पधा�मा सहभािगता ह��छ । यसैगरी दवुै �ित�पधा�को गणु�तर र 
�व�पमा समेत �वाभािवक�पले अ�तर ह�ने नै ह��छ । तसथ� दवुै �कारको �वेशमा �ित�पधा� 
ह�ने भ�दैमा र बहालवाला कम�चारीले समान पदको अक� सेवा समूहमा खलुा िव�ापनमा 
दरखा�त हा�दैमा मा�ै उ�मेदवारलाई सेवा प�रवत�न गन� आएको वग�मा प�रणत गन�  िम�दनै र 
सेवा समूह प�रवत�न गन�  दरखा�त हालेको भ�ने अथ� गन� पिन निम�ने । 

 खलुा �ित�पधा� भनेको खलुा नै हो, सेवा प�रवत�नको �ित�पधा� होइन । ऐनको दफा २६ 
अ�तग�तको िनवेदन र पदपूित�का लािग खलुातफ�  भएको िव�ापनअनसुार िदएको दरखा�तको 
उ�े�यमा केही मेल खादँैमा सो िनवेदनलाई पिन दफा २६ अनुसारकै िनवेदन भ�न निम�ने । 

 सामा�य अव�थामा कानूनको �वाभािवक �या�यालाई �वीकार गनु�पद�छ । �वाभािवक र सरल 
�या�या गदा� गलत वा ि�िवधाय�ु अथ� िदएमा मा� वैकि�पक �या�याको ग�ुजाइस रह�छ । 
ऐनको कुनै दफाले �दान  गरकेो सिुवधा अक� दफाले �प��पमा ब�देज नलगाएको 
अव�थामा �य�तो सिुवधा अक� दफाले िनि��य गराएको अथ� िनका�न ुयिु�सङ्गत नह�ने 
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ह�दँा ऐनको दफा २६ बाहके अ�य �ि�याबाट अक� सेवा समूहमा �वेश गरकेा कम�चारीका 
हकमा बढुवाको उ�मदेवार ह�नका लािग दफा २२ को ख�ड (घ) ले ब�देज गरकेो भनी 
अ�या�इन ुनह�ने । 
परशुराम दाहाल िव�� लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, काठमाड�समेत, उ��ेषण / 

परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८८, पृ� १९४३, संयु� इजलास 

191.  िनयिु� पाउने �यि�ले पाएको िनयुि� गैरकानूनी भ�ने नदेिखएको अव�थामा पद दता� 
गन�लगायतका �शासिनक िज�मेवारी िनवा�ह गनु�पन� काया�लय वा अिधकारीको �िुटमा�ले 
िनवेदकले कानूनबमोिजम गरेको सेवाबापत �ा� गन� सिुवधाह�मा अ�यथा असर पन� िदन 
निम�ने र एकजना िन�न�तरको कम�चारीको हक सिुवधा�ित स�बि�धत कम�चारीह� र 
काया�लयह� सकारा�मक नभएकाले �ि�या प�ु याई सहयोग गनु�पन�मा िज�मेवारीबाट उ�कन 
खोजेको समेत देिखएको छ । कानूनबमोिजम सेवा गरेपिछ �यसको �ितफल पाउने कानूनी 
हकमा �य�तो अकम��यता र अयो�यता देिखने �यवहारह�ले परा�त गन� नस�ने । 

 िनवेदकको स�ब�धमा को कसको लापरवाही र ग�तीले पद दता�लगायतको काय� गन�  गराउन 
नसकेको हो सोको जाचँबझु गरी आव�यक कारवाही गन� र िनवेदकले गरकेो सेवाबापत �ा� 
गन� िनव�ृभरण, कम�चारी स�चयकोष, सि�चत िबदाको सिुवधाह� िदन िदलाउन नेपाल 
सरकार मि��प�रषदले् जो चािहने िनण�य गनु� गराउनु भनी िवप�ी �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी  ह�ने । 

सोमनाथ िगरी िव�� नपेाल सरकारसमते, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८९, पृ� १९५१, संयु� इजलास 

192.  एक पटक िनवेदकलाई �दान गरकेो अङ्क निमलेको भ�नलाई कानूनले अिधकार ��े िदएको 
ह�नपुन� र बदर गन� काय� पिन कानूनबमोिजम नै ह�नुपन� ह��छ । सो नगरी जसलाई जहा ँजिहले 
जे गन� मन ला�यो सो गद� जाने हो भने सबै कुरा अिनि�त ह�न जा�छ जसको प�रणाम भयावह 
ह��छ । �यि�गत सोचाई र रोजाईमा आधा�रत �याय होइन प�ित र �ि�यामा आधा�रत �याय 
वा�छनीय ह�ने । 

महान�द�साद उपा�याय उ�च मा�यिमक िव�ालयसमते िव�� अरिव�दकुमार लाल, 
परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२९८, पृ� २०२५, संयु� इजलास 
193.  िवप�ीलाई अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगको िनण�यले अनुिचत काय�  गरकेो 

आरोपमा िदइने भनेको दईु तलब विृ� रो�काको सजाय यस अदालतको आदेशले बदर भई 
सोही आदेशबाट पनुः �प�ीकरण माग गरी अि�तयारवालालाई उिचत कारवाही गनु�  भनी 
परमादेशको आदेश जारी भएकामा महा�यायािधव�ाको काया�लयमाफ� त्  �ा� फाइलमा सलं�न 
�वा��य तथा जनसङ्�या म��ालयको िमित २०६८।४।२ मा िवप�ीलाई स�बोधन गरी 
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लेखेको प�मा िनजलाई िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५(क) बमोिजम अब आइ�दा 
य�तो काय� नगनु�  भनी चेतावनी िदएकोस�म देिखदँा चेतावनी िदएको काय�  उ� ऐनको दफा 
२२ को सजायिभ� पन� नदेिखदँा िवप�ीलाई यथावत ् बढुवा गरेको लोक सेवा आयोगको 
िनण�यमा कुनै कानूनको �िुट देिखन नआउने ।  

�ीमती सूय�वदना पि�डत िव�� लोक सेवा आयोग, के��ीय काया�लयसमेत, उ��ेषण / 
परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९२९९, पृ� २०३१, पूण� इजलास 
194.  शैि�क यो�यतामा उि�लिखत ज�मिमितले नाग�रकता �माणप�मा लेिखएको वष�लाई पिु� 

गरकेो अव�थामा �यसलाई अ�यथा ह�ने गरी िनण�य ग�रएमा �यसले नाग�रकलाई �दान गरकेो 
सिंवधान�द� पेसा रोजगार गन� पाउने हक र समानताको हकमा अिनि�तता उ�प�न भई 
मौिलक हकमा समेत अनिुचत ब�देज ला�न गई आघात पन� जाने । 

 कानूनको शाि�दक �या�या गदा� कानूनको तक� पूण�, िववेकस�मत, �यावहा�रक एवम ् �यायपूण� 
अथ� निन�कने भएमा कानूनको शाि�दक �या�याको अनशुरण नगरी �या�याको �विण�म 
िनयमलाई अनशुरण गरी कानूनको स�दभ� सहुाउदँो स�ुप� �या�या गनु�पन� । 

 शैि�क स�ंथाबाट जारी भएको �माणप�, नाग�रकता �माणप� वा वैयि�क नोकरी 
िववरण (िसटरोल) मा िकिटएको ज�मिमितबाट ह�न आएको उमेरलाई अवकाशको आधार 
मा�नुपन� देिखने । 

 िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम १०२ क को उपिनयम (३) मा कुनै 
�माणप�मा वष�मा� उ�लेख भएको र अक� �माणप�मा पूरा ज�मिमित खलेुको रहेछ तथा 
�य�तो �माणप�मा उि�लिखत ज�मिमितह�को बीचमा एक वष�स�मको अ�तर देिखएमा पूरा 
खलेुको ज�मिमितलाई आधार मा�नपुन�छ भ�ने �यव�था भएबाट िनवेदकले िवप�ी िनजामती 
िकताबखानामा पेस गरेको शैि�क यो�यतासमेतका �माणप�मा उ�लेख भएको ज�मिमित र 
अ�य कुनै �माणह�मा पेस भएका कागजातबाट देिखने ज�मिमित सो भ�दा फरकफरक 
उ�लेख भई ज�मिमितको बीचमा अ�तर रहकेो नदेिखने  । 

मितबु�लाह मसुलमान िव�� िनजामती िकताबखाना, ह�रहरभवनसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०५, पृ� २१३६, संयु� इजलास 

१२. िविवध 
195.   जाचँ िलई सकेको परी�ाको अदालतबाट समेत परी�ाफल �काशन गनु�  भनी िवप�ीका 

नाउमँा दईु–दईु पटक आदेश जारी ह�दँा आदेशबमोिजम नगरी आलटाल गरी ब�ने काय�ले 
जानी जानी आदेशको पालना नगरकेो अदालतको आदेशको अपहलेना गरेको �प� ह�ने । 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

181 

 कुनै पदािधकारीले राजीनामा िदएको मा� कारणले िनजले पदासीन रहकेो अव�थामा ग�रएको 
अपराधज�य काय�बाट उ�मिु� पाउन स�ने अव�था ह�दँैन । अदालतको आदेश वा फैसलाको 
काया��वयन गनु�पन�मा आ�नो काय�काल अविधभर सो आदेशको पालना नगरेकोमा 
अपहलेनाज�य काय�  नै ह�ने । 

य�दवे भ� िव�� डा. सुधा शमा�, अपहलेना 
नेकाप २०७१, अङ्क १, िनण�य न�बर ९१०५, पृ� ५६, संयु� इजलास 

196.  परी�ा यो�यता परी�णको एक मा� मा�यम हो । �यसमा मू�याङ्कनको आधार केवल यो�यता 
ह�नपुद�छ । अ�या�य आधारले यो�यता परी�णलाई घिुमल त�ुयाउछँन् र यसलाई �ो�सािहत 
ग�र�छ भने कानूनको शासनको �ि�मा यो भ�दा ठूलो दभुा��य अ� कुनै ह�न स�दैन । परी�ा 
सदैव िन�प� र �वत�� ह�नपुछ� , अिनमा� परी�ाको िव�सनीयता कायम ह��छ । परी�ा भ�ने 
िवि�कै �व�छ, िन�प� र सही�पले परी�ाथ�को यो�यता र �मता परी�ण गनु�  हो । यी 
तत�्वको अभावमा परी�ा श�द नै कलिुषत ब�न प�ुछ । परी�ा श�दले नै िन�प�ता 
आ�था, िव�ास र ��ाभावको �वाह गरेको ह��छ । परी�ामा परी�ाथ�ह�बाट 
मया�दािवपरीतको काय�  ह�नुको साथै परी�कबाटसमेत उ�रपिु�तका परी�ण एवम ्
सपंरी�णको �ममा अिनयिमतता भएको देिखएको अव�थामा सोही परी�ाफल कायम ह�न ु
�यायको �यूनतम ्मया�दा पालना नगनु� हो । 

 �कट�पमा देिखएका त�यगत कुराह� औ�ँयाई उिचत िनण�य गरी द�ुप�रणाम स�याउन 
साव�जिनक पदािधकारीलाई लेखी पठाउने अिधकार अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान 
आयोगलाई छैन भ�ने हो भने अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा 
१२ख िन��योिजत भई शू�यमा प�रणत ह��छ । कानूनलाई िनि��य त�ुयाउने गरी �या�या 
गन� निम�ने । 

 अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगले �वयम ् नै द�ुप�रणाम स�याउन स�दनै । तर सो 
काय�को द�ुप�रणाम स�याउन स�बि�धत अिधकारी वा िनकायलाई लेखी पठाउन स�दछ । 
यसरी लेखी पठाउदँा य�तो िनण�य गरी सो द�ुकृित स�याउनु भ�न भने अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोगले स�दैन । िनद�िशत िनण�य ह�न स�दैन । िनण�यकता�ले त�य,�माण र 
कारणका आधारमा �वयम् नै �याियक मन �योग गनु�पन� ह��छ । ��ततु िववादमा त�य र 
कारण दशा�ई सो द�ुकृित स�याउन उपय�ु िनण�य गन� भनी अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगले कृिष िवकास बैङ् क िलिमटेडलाई लेखी पठाएको छ । यस ि�थितमा कृिष िवकास 
बैङ् क िलिमटेडले गरकेो िनण�य िनवेदकह�ले िजिकर िलए ज�तो गैरकानूनी छैन । यसरी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग�ारा गिठन छानिबन सिमितले त�यको उजागरका 
साथ िदएको �ितवेदनसमेतको आधारमा उपयु�� िनण�य गन�  सािधकार िनकायमा पठाउने गरी 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट भएको िनण�यमा सो बदर गन� आधार िलइएको 
अिधकार�े�को �िुट रहेको नदेिखने ।  
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 अनसु�धान गन� संवैधािनक िनकाय अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान आयोगले अनुस�धान 
गरी पठाएको िववरणमा असहमित �कट गन� सिक�न भ�ने होइन । तर ितनलाई िनण�यकता�ले 
जानकारीमा िलनै पाइ�न भ�न िम�दैन । त�य त�य नै हो, जसले जसरी हेर े पिन एउटै 
देिख�छ । कुनै उ�रमा पूणा�ङ्कभ�दा बढी अङ्क िदएको, एउटा उ�रलाई दईु पटक अङ्क 
िदएको, पिहले िदएको अङ्क स�याएको, पिहले िससाकलमले अङ्क िदई इरजेरले सो मेटेको 
धलुो उ�रपिु�तकामै रहेको, गलत उ�रलाई स�याई सही बनाइिदएको र गलत उ�रलाई 
पिन पूण� अङ्क िदएको सकेंत न�बरसिहत अि�तयार द�ुपयोग अनुस�धान आयोगले 
त�यगत िववरण िदएको छ । यसो होइन भ�न त�यगत �पमै ख�डन गन� कृिष िवकास 
बैङ् कले सकेको ि�थित छैन । �रट जारी गरी �य�ता आधारमा र� भएको परी�ा र सोका 
आधारमा भएको परी�ाफल कायम ग�रिददँा परी�ा भ�ने प�ितमै �हण ला�न प�ुने ।   

अिधकृत �यामिसंह पा�डेसमते िव�� �योित पा�डसेमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क २, िनण�य न�बर ९११६, पृ� १२९, पूण� इजलास 

197.  आिधका�रक िनकायले कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरेर पैठारी गरकेो मोटरसाइकललाई 
स�ु दता� भएको अिभलेख फेला नपरकेो भ�ने आधारमा मा� कुनै पिन नाग�रकले 
कानूनबमोिजमको �ि�या पूरा गरी ख�रद गरकेो आ�नो स�पि�को दता� नामसारी गरी 
�वािम�व �ा� गन�बाट रोक लगाउन िम�ने भनी अथ� गन�  निम�ने । 

 िनवेदकबाट मोटरसाइकल दता� गरी �ल ुबकु र न�बर उपल�ध गराई िदनु भनी िवप�ीह�का 
नाममा परमादेशको आदेश जारी ग�रपाउ ँभ�ने मा� माग गरकेो तर आफूलाई असर पन� गरी 
यातायात �यव�था िवभागबाट भएको िनण�यलाई बदरतफ�  उ��ेषणको माग गरकेो िनवेदनबाट 
नदेिखएको अव�थामा परमादेशको आदेश जारी भए पिन यातायात �यव�था िवभागको िनण�य 
यथाव�  कायमै रही आदेशको औिच�य नै नरहने ह�दँा िवप�ी िझकाउने आदेश गदा� िलइएको 
आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 
ने�बहादुर के.सी. िव�� भौितक योजना िनमा�ण तथा यातायात �यव�था म��ालयसमेत, 

परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ७, िनण�य न�बर ९२१५, पृ� ११६६, संयु� इजलास 

198.  मात ृ ऐनको ��तावना तथा उ�े�यिवपरीत नह�ने गरी �ित�ानले आ�नो सेवा स�चालनाथ� 
आव�यक पन� काय�िविध, िनयम वा िनयमावली तजु�मा गरी िनयमन गन� स�ने । 

 िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान ऐन, २०६३ को दफा १२(छ) र १३(१) बमोिजम 
�ित�ानलाई आव�यक पन� द� जनशि� �वत��ढङ् गबाट आपूित� गन� सेवा आयोग रहने 
�यव�था गरी कम�चारीको पदपूित� स�ब�धमा िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान (कम�चारी 
सेवाका सत� तथा सिुवधास�ब�धी) िनयमावली, २०६५ मा सेवाको गठन, पद, दरब�दी, 
यो�यता, पदपूित�स�ब�धी �यव�था, समावेशीका आधारमा पदपूित� परी�ा �णालीलगायतका 
िवषयमा �यव�था गरेको देिखने । 

 िवशेषीकृत च�र� भएको खास कुनै स�ंथाको जनशि�को आपूित� गदा�  के क�तो यो�यता 
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िनधा�रण गन�, छनौट िविध कसरी तय गन�, परी�ा �णाली कसरी तय गन� भ�ने कुरा स�बि�धत 
िनकायले िनि�त गन� िवषय हो । �ित�ानको आव�यकता र औिच�यताको आधारमा 
कम�चारीको उपय�ुतासमेतलाई िवचार गरी आव�यक सङ् �यामा कम�चारी आपूित� गन� 
�ित�ानलाई अिधकार ��यायोजन गरकेो र �ित�ानले आ�नो स�ंथामा �र� रहकेो 
दरब�दीमा आव�यकता र उपय�ुताको आधारमा �वत��ढङ्गबाट पारदश��पले कम�चारी 
िनयिु� गन�  मात ृ ऐनले िदएको अिधकारको सीमामा रही कम�चारीको िनयिु�को उपय�ुता 
िनधा�रण गन� अिधकार रह ेभएको देिखने । 

 �ितपािदत िस�ा�तह�समतेका आधारमा अ�पताल �ित�ानको �पमा �थािपत भएपिछ 
अ�पतालमा लामो समय सेवा गरेका कम�चारीलाई �ित�ानमा िनयिु�का लािग िसिमत 
आ�त�रक �ितयोिगतामा सामेल ह�न एक पटक मौका िदन ु�वयम् मा अनिुचत वा गैरकानूनी 
कुरा नह�ने । 

 �वाय� �वत�� िनकायले कम�चारीको छनौट गदा� यो�यता, द�ता, काय��मता, काय�कुशलता, 
अनभुव र िनजको सेवा�ितको लगावसमतेका आधारमा �वत�� िकिसमबाट यो�यतम ् 
�यि�को छनौट गनु�पद�छ । अ�थायी, करार वा �यालादारीमा सेवामा �वेश ग�रसकेको ह�दँा 
सामा�य �िकया�ारा �थायी ह�ने वा ग�रने िकिसमको अथ�मा िलनहु�दँैन । यसो ग�रएमा अस�म 
�यि�ले सेवामा �वेश गन� मौका पाई साव�जिनक सेवा �वाहमा गितरोध उ�प�न ह�न स�ने । 

 कुनै साव�जिनक स�ंथाको सेवामा कम�चारीको िनयिु� गदा�  अपनाउनुपन� सामा�य िस�ा�तको 
िवषयमा लोक सेवा आयोगसगँ �य�तो स�ंथाले आव�यक परामश� िलन स�ने गरी नेपालको 
अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को धारा १२६(६) मा �यव�था भएको ह�दँा िनयिु�का लािग 
िव�ािपत पदह�मा अपनाउनुपन� मापद�डका िवषयमा कुनै ि�िवधा भई लोकसवेा आयोगको 
परामश� आव�यक छ भनी �ित�ानलाई लागेमा आव�यकता अनुसार लोकसेवा आयोगको 
परामश� िलई मापद�ड िनधा�रण गन� स�ने नै ह�दँा सो स�ब�धमा िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ान र सेवा आयोगलाई �यानाकष�ण गराइने । 

 गठन भएको सिमितले िलएको परी�ामा उ�ीण� गरकेो यो�यत�  �यि�लाई िसफा�रस गनु�पन� र 
उ� िसफा�रस गन� िनण�य गदा� िलएका उपय�ुताको आधारह� खो�नपुन� ह��छ । 
�यावहा�रक�पमा यो�यता सिहत द�ता र �मता छ भ�ने कुरा छनौट सिमितले िनि�त गरकेा 
�यि�ह� मा� िनयिु� गनु�पन� । 

 िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान (कम�चारी सेवाका सत� तथा सिुवधास�ब�धी) िनयमावली, 
२०६५ को िनयम ८ मा समावेिशताको �यव�था भएकोमा सोही िनयमावलीको िनयम १४५ 
को �यव�थाले सङ् कुिचत गरेको भ�ने िनवेदन दाबीतफ�  िवचार गदा�  िनयम ८ को �यव�था 
िनयम खारजे वा सशंोधन नभएको अव�थास�म दीघ�कालीन�पमा ि�याशील रहने �ावधान 
हो भने िनयम १४५ को �यव�था एक पटक �योग भएपिछ �वतः िनि��य ह�ने �ावधान 
भएबाट िनयम १४५ को �यव�थाले िनयम ८ को �यव�थालाई सङ् कुिचत गरकेो भनी अथ� र 
�या�या गन�  निम�ने । 
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 बदर माग गरकेो िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान सेवा आयोगबाट िमित २०६८।८।९ मा 
�कािशत िव�ापन हदेा�  �ेणीिवहीन काया�लय सहयोगीदेिख आठ� तह मेिडकल अिधकृतस�म 
गरी िविभ�न ३१ िकिसमका �ािविधक र �शासिनक पदह�मा दरखा�त माग भएको   
देिख�छ । उ� िव�ापन र सूचना बदर ग�रपाउ ँभनी चारजना िव�ान् अिधव�ाह� र दईुजना 
सव�साधारण नेपाली नाग�रकको हैिसयतबाट िनवेदन गरेको देिखए पिन माग भएको 
पदह�म�ये कुन पदको लािग आ�नो िनधा��रत यो�यता पगुी �ित�पधा� गन� स�भािवत 
उ�मेदवार ह�न पाउने हो भ�ने कुरा किहकँतै उ�लेख ग�रएको छैन । आ�नो शैि�क यो�यता 
कित हो र शैि�क यो�यता अनुसार कुन पदमा आफू उ�मदेवार ह�न पाउने हो भ�ने स�ब�धमा 
कुनै कुरा उ�लेख नभएबाट �ित�ानबाट माग भएको कुनै पिन पदको लािग यी िनवेदकह� 
�ितयोगी देिखएका छैनन् । जो �ितयोगी र �ित�पध� ह�न स�दथे ती नेपाली नाग�रकह�ले 
चनुौती िदएको अव�था छैन । यसरी िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान सेवा आयोगबाट िमित 
२०६८।८।९ मा �कािशत िव�ापन र िमित २०६८।१२।२१ मा �कािशत सूचनाबाट यी 
िनवेदकह�को हकमा कुनै �ितकूल �भाव पान� अव�था नभएको र िव�ािपत पदह�मा 
िनवेदकह�को साथ�कस�ब�ध रहकेो नदेिखएबाट नेपालको अ�त�रम सिंवधान, २०६३ को 
धारा १०७(२) अ�तग�त दाबी गन� हकदैया रहे भएको दिेखन नआउने । 

अिधव�ा माधवकुमार ब�नेतसमते िव�� िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान, वीर 
अ�पतालसमेत, उ��षेण / परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२१८, पृ� ११८९, िवशेष इजलास 
199.  बालकको खसुी र िनजले �य� गरकेा आधारमा प�रवारका सद�यलाई रोजेका �यि�लाई नै 

सरं�क�व �दान गनु�  उिचत ह�ने ह�दँा िनवेिदकाले �यि�गत आ�मतुि�का लािग बालकको 
सरं�ण आफूले �ा� गनु�पन� भ�ने िनवेदन िजिकरसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

शोभा ��े िव�� माया तामाङसमते, ब�दी ��य�ीकरण 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२१९, पृ� १२१३, संयु� इजलास 

200.  िनवेदक क�पनी र िवप�ी िहमालयन ि��ङ वाटर �ा. िल. क�पनीका बीच भएको स�झौता 
अनसुार िवप�ी क�पनीको स�पूण� स�पि� िनवेदकलाई ह�ता�तरण गन� िवषयमा स�झौता 
भएकोमा िवप�ीह�बाट करारबमोिजमको दािय�व पूरा नगरकेो भनी सो करारीय दािय�व पूरा 
ग�रपाउ ँ भ�ने िवषयमा करारसमेतका म�ुा प�ररहकेो देिखदँा उ� करारमा अ�तिन� िहत 
िवषयका स�ब�धमा िज�ला अदालतमा िवचाराधीन रहकेो करारसमतेका म�ुाह�बाट िनवेदन 
दाबीको िवषयमा �याय िन�पण ह�ने । 

 एउटै िवषयव�तकुो स�ब�धमा देवानी म�ुा िदई िवचाराधीन अव�थामा रहकेोमा पिछ फे�र 
सोही िवषयमा सरकारवादी ठगी म�ुा पिन चलाउन पाउनुपछ�  भ�ने िनवेदकको माग दाबीलाई 
उिचत र तक� सङ्गत भ�न िम�दैन । सबै िवषयको समाधान फौजदारी म�ुा मा�ै नह�ने र जहा ँ
देवानी म�ुाबाट उपचार पया�� छ, �यहा ँ फौजदारी म�ुा ला�ने अव�था नै ह�दँनै । देवानी 
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िवषयमा परेका म�ुाह�बाटै �रट िनवेदकले माग गरकेो िवषयमा उपचार �ा� ह�ने 
अव�थाको  िव�मानता छँदाछँदै देवानी िवषय रहकेो करारीय दािय�वको िवषयमा फौजदारी 
म�ुा चलाउने भ�ने कुरा कानून, �याय र िववेकस�मत ्समेत नदेिखने । 

अजयेराज सुमाग� पराजुली िव�� महा�यायािधव�ाको काया�लय, रामशाहपथसमेत, 
उ��ेषण / परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२२३, पृ� १२४५, संयु� इजलास 
201.  अिधकार�ा� िनकायले प�ाउ गरी रा�य िव��को अपराध म�ुामा अनसु�धानको लािग 

स�म िनकायबाट पटकपटक �याद थप भई अनुस�धानको िसलिसलामा थनुामा रहकेो ह�दँा 
िनवेदकको माग अनुसार गैरकानूनी भ�न िम�ने नदिेखने । 

 िनवेदक िव�� रा�य िव��को अपराधस�ब�धी    म�ुा अनसु�धानको �ममा रही 
त�स�ब�धमा िवशेष अदालत, काठमाड�बाट �याद थपसमेत भएको देिखएको र िनवेदकले 
िनवेदनमा उठाएका सबै सवालह� र थनुाको वैधता वा अवैधता स�ब�धमा सोही अदालतबाट 
स�बोधन ह�ने नै देिखदँा मागबमोिजम ब�दी ��य�ीकरणको आदेशजारी गनु�पन� अव�था 
नेदेिखने । 

सूय�का�त राउत िव�� िज�ला �हरी काया�लय, मोरङसमते, ब�दी ��य�ीकरण 
नेकाप २०७१, अङ्क ८, िनण�य न�बर ९२२९, पृ� १२९२, संयु� इजलास 

202.  िविश� सै�ाि�तक मह�वको साथ �ा� ह�ने नैसिग�क �वत��ताको हकलाई �ितब�धा�मक 
वा�याशंले साव�जिनक िहतका लािग रा�यले ब�देज लगाउन स�ने, िनयमन गन� स�ने र 
िनि�त पेसा वा रोजगारका स�ब�धमा उिचत ऐनमाफ� त सत� वा यो�यता तोक� यस 
�वत��ताउपर मनािसब ब�देजसमेत लगाउन स�ने गरी कानून बनाउन पाउने गरी 
अि�तयारी िदएको देिख�छ । यस प�र��ेयमा �वत��ताको हक सापेि�त अिधकारको �पमा 
रहकेो �� ह��छ । साथै के क�तो कानूनको तजु�मा गरी िनजामती �शासन स�चालन गन� भ�ने 
िवषयमा कानून बनाउन स�ने अि�तयारी पिन िवधाियकामा िनिहत रहने । 

 मौिलक हकको स�दभ�मा समानताको िस�ा�त रा�यका काम कारवाही (State Action) सगँ 
जोिडएको ह��छ । सरकारका कुनै पिन िनकायका काय�बाट समान �यि�ह�बीच भदेभाव 
भएको अव�थामा यो हकमा आघात प�ुदछ । कानूनको �ि�मा सबै समानह�बीच समान 
�यवहार ग�रनुपद�छ । सामा�य कानूनको �योगमा वा अ�य �यवहारमा रा�यले आ�ना 
नाग�रकह�बीच भदेभाव गनु�  पिन ह�दँैन । यस �कारको समानतामा रा�यको सकारा�मक 
दािय�व रहने । 
कमला �यौपानेसमते िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, िसंहदरबारसमते, 

उ��ेषण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२३७, पृ� १३५७, िवशेष इजलास 
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203.  दूरस�चार �ािधकरणका अ�य� पदको िनयिु� गन�  ऐनको दफा ५(२) बमोिजम गिठत 
सिमितको गठन िविध, सो सिमितले छनौटको लािग अवल�बन गरकेो �ि�या, सिमितको 
िन�प�ता अ�तवा�ता�को �ि�यागत �िुट वा अ�य कुनै कानूनी �िुटस�ब�धी िववाद उठाएको 
देिखदँैन । छनौट �ि�यामा कानूनी �िुट (Error of Law) देखाउन नसकेको अव�थामा 
छनौटका सारा �ि�या कानूनबमोिजम रहकेो भनी �वीकार गरेपिछ सोको प�रणामलाई 
अ�वीकार गन� निम�ने । 

िव�नाथ गोयल िव�� नपेाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२३८, पृ� १३७०, संयु� इजलास 

204.  िलखतको बीचमा लागेको ऋणीको छाप स�ब�धमा िवशेष�को रायमा केरमेट नभएको ठाउमँा 
लागेको बीचको छाप अ�रको मिुन रहेको वा मािथ रहकेो भ�ने कुरा �प� र एिकन नग�रएको 
भए पिन सो छाप लगाई रा�नुपन� कुनै �योजन �प� नभएकाले सो छाप रहे भएको कारणले 
मा� उ� िलखत स�े साचँो �यवहार अनुसार भएको भ�ने कुराको पिु� ह�न सकेको नदेिखने । 

 िववािदत िलखत स�ब�धमा समेत िलफामा छाप लगाएको भनी �ितवादी वादी भई िमित 
२०५०।०२।३२ मा करकाप म�ुा दायर गरी चिलरहकैे अव�थामा ��ततु म�ुाको वादीले 
�ितवादीलाई अथा�त् करकाप म�ुाको वादीलाई िमित २०५६।०६।०६ मा 
�.९७,२२,७५५।- ज�तो ठूलो रकम ऋण  �दान गरकेो भ�ने कुरा िव�ाासलायक ह�न स�ने 
नदेिखने । 

 लेनदेन म�ुाको िफराद करकाप म�ुामा पनुरावेदन अदालतबाट िमित २०५७।०२।३२ मा 
फैसला भएप�ात िमित २०५९।०५।१८ मा २०५६।६।६ को िलखत भनी दायर भएको 
देिखएबाट करकाप म�ुाको प�रणाम पख�र ��ततु म�ुा दायर भएकाले िफरादमा उ�लेख 
भएअनसुार लेनदेन भएको भ�ने कुरा िव�ासलायक नदेिखने । 

 �ितवादीले ऋण िलएकोमा इ�कार गरकेो, िलखत िलफामा तयार भएको भनी िवशेष�ले �प� 
राय िदएकामा �ितवादीले कारकाप गरी िलफामा छाप लगाएको भनी िलखत स�ब�धमा समेत 
दायर गरकेो करकाप म�ुा कारवाहीय�ु रहकैे अव�थामा लेनदेन म�ुाको वादीले �ितवादीलाई 
ऋण उपल�ध गराएको भ�न े कुरा िव�ासयो�य ह�न स�ने अव�था नह�दँा वादीको दाबी प�ुने 
अव�था नभएकाले िन�सा �दान ग�रएको आधारसगँ सहमत ह�न नसिकने । 

मदननारायण चौधरी िव�� च��नारायण चौधरी, लनेदेन 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४०, पृ� १४०२, संयु� इजलास 

205.  �यि� �यि�ह�बीच धम�, वण�, िलङ्ग, जात, जाित र उ�पित ज�ता कुनै पिन आधारमा 
भदेभाव नगनु� नै समानता हो । मौिलक अिधकारको स�दभ�मा समानताको िस�ा�त रा�यका 
काम कारवाहीह� (State Action) सगँ जोिडएको ह��छ ।  सरकार तथा सरकारका कुनै पिन 
िनकायका काय�बाट समान �यि�ह�बीच भदेभाव भएको अव�थामा सिंवधान�द� 
नाग�रकको यो अिधकारमा �ितकूल भई आघात प�ुदछ । कुनै पिन �यि� वा समूह (Person 
or Group) ह�लाई कानूनको �योग गदा�  वा �यवहारमा समानता (Equality) अवल�बन गनु�  
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नै समानताको िस�ा�तको �येय भएकाले फरक ि�थित भएको अव�थामा एउटै ि�थितमा 
प�ु याउन ुवा प�रणाममा समानता खो�न ुपिन समानताको अक� प� मािन�छ । समानह�का 
बीच समान �यवहार गनु�  र असमानह�का बीच तािक� क वग�करण र फरक �यवहार गनु�  नै 
समानताको सार ह�ने । 

 िवधाियका रा�य �यव�थाको एक अङ्ग भएकाले रा�य स�चालनअ�तग�त िविभ�न 
साव�जिनक कानूनह� िनमा�ण गन� एकमा� अिधकार िवधाियकामा नै िनिहत रहकेो              
छ । िवधाियका�ारा िनिम�त कानून सिंवधानको सीमामा रही िनमा�ण गनु�पन� । 

 दूरस�चार �ािधकरणमा िनय�ु ह�ने सद�य तथा अ�य�को कुन �े�को यो�यता ह�नुपन� वा 
यो�यता तो�ने िवषय िवधाियकाको अिधकार�े� हो । दूरस�चार �ािधकरण �ािविधक तथा 
सवंेदनशील सेवाको ��े भएकाले अ�य� तथा सद�यह� सेवाको �कृित र िविश�ताको 
आधारमा यो�य, स�म र द� ह�नपुन� । 

 कानूनले तोकेको सत� वा ब�देजबाट सबैलाई समान�पमा लागू ह�ने गरी बनाइएको कानूनी 
�यव�थाले �यि� िवशेषलाई �भािवत त�ुयाएको आधारमा मा� असमान �यवहार भएको वा 
सिंवधान�द� मौिलक हकमा ब�देज वा कानूनी हकमा आघात पगेुको भ�ने अथ� गन� निम�ने । 

 सूचना बदर गन� माग गन� र सूचना बदर नभएमा कानून नै बदरको माग गरी जनु उपायबाट 
ह��छ �यसैबाट आफूले दोहोरो लाभ िलई लाभाि�वत ह�न खोजेको देिखदँा दोहोरो लाभ 
कानूनबमोिजम �ा� ह�न नस�ने । 

मदननारायण चौधरी िव�� च��नारायण चौधरी, लनेदेन 
नेकाप २०७१, अङ्क ९, िनण�य न�बर ९२४०, पृ� १४०२, संयु� इजलास 

206.  खास अव�थामा पिहलो पटक आफू सद�य रहकेो बारसगँ कुनै �यवसायीले आब� ह�न कुनै 
कारणले नसक� वा आब� ह�न नचाहदँा वा अ�य� कतै कानून �यवसाय गरकेो अव�था पिन 
रहन स�ने ह�दँा प�रषद् ले क�पना गरजे�तो सबै कानून �यवसायी कुनै न कुनै बारमा आब� 
ह��छन ्नै भनी स�बि�धत बार इकाइमाफ� त अ�ाविधकको िनवेदन िदन नसकेको अव�था 
नरहला भ�न नसिकने । 

 यी अव�थाको प�रक�पना गन�  नसकेकै कारण �य�ता कानून �यवसायीले  आ�नो �यवसाय 
गन� हक तथा सो �यवसाय गन� िसलिसलामा फम� दता� गन�लगायतका �यवसायसगँ स�ब� 
रहने कितपय कुराह�बाट वि�चत ह�नेस�मको अव�था आउन स�ने देिखएकाले �माणीकरण 
ज�ता कुराको सहजीकरणको सिुवधालाई मा� आधार बनाएको भ�ने िजिकरमा स�त�ु ह�न 
स�ने अव�था नदेिखने । 

 कुनै कानून �यवसायीले कुनै बार इकाइकै िसफा�रसिबना सीध ै नेपाल कानून �यवसायी 
प�रषद ्सम� सो प�रषद ्का आ�त�रक काय��यव�था स�चालन िनयमावली, २०५५ को िनयम 
१३(२) बमोिजम लगत अ�ाविधकको लािग िनवेदन/फाराम बझुाउन वा अ�ाविधक गन� 
आव�यक �माणसिहत िनवेदन िदन आएमा प�रषद ्ले आफूसगँ भएको िववरण अनसुार 
मनुािसब ठह�रएमा �य�तो लगत सङ्कलन तथा अ�ाविधक जो जे गनु�पन� हो गरी िदन,ु बार 
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इकाइमाफ� त अ�ाविधक गन� नआएको कारणले मा� सो �ि�यामा अवरोध नगनु�  नगराउन ु
भनी िवप�ी नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ्को नाममा परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 
अिधव�ा राजन बुला�कोटी िव�� नेपाल कानून �यवसायी प�रषद् , कुप�डोल, लिलतपुर 

नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२५४, पृ� १५५७, िवशेष इजलास 
207.  �यि� �यि�ह�बीच धम�, वण�, िलङ्ग, जात, जाित र उ�पित ज�ता कुनै पिन आधारमा 

भदेभाव नगनु� नै समानता हो । मौिलक अिधकारको स�दभ�मा समानताको िस�ा�त रा�यका 
काम कारवाहीह� (State Action) सगँ जोिडएको ह��छ ।  सरकार तथा सरकारका कुनै पिन 
िनकायका काय�बाट समान �यि�ह�बीच भदेभाव भएको अव�थामा सिंवधान�द� 
नाग�रकको यो अिधकारमा �ितकूल भई आघात प�ुदछ । कुनै पिन �यि� वा समूह (Person 
or Group) ह�लाई कानूनको �योग गदा�  वा �यवहारमा समानता (Equality) अवल�बन गनु�  
नै समानताको िस�ा�तको �येय भएकाले फरक ि�थित भएको अव�थामा एउटै ि�थितमा 
प�ु याउन ुवा प�रणाममा समानता खो�न ुपिन समानताको अक� प� मािन�छ । समानह�का 
बीच समान �यवहार गनु�  र असमानह�का बीच तािक� क वग�करण र फरक �यवहार गनु�  नै 
समानताको सार ह�ने । 

 िवधाियका रा�य �यव�थाको एक अङ्ग भएकाले रा�य स�चालनअ�तग�त िविभ�न 
साव�जिनक कानूनह� िनमा�ण गन� एकमा� अिधकार िवधाियकामा नै िनिहत रहकेो               
छ ।  िवधाियका�ारा िनिम�त कानून सिंवधानको सीमामा रही िनमा�ण गनु�पन� । 

 दूरस�चार �ािधकरणमा िनय�ु ह�ने सद�य तथा अ�य�को कुन �े�को यो�यता ह�नुपन� वा 
यो�यता तो�ने िवषय िवधाियकाको अिधकार�े� हो । दूरस�चार �ािधकरण �ािविधक तथा 
सवंेदनशील सेवाको ��े भएकाले अ�य� तथा सद�यह� सेवाको �कृित र िविश�ताको 
आधारमा यो�य, स�म र द� ह�नपुन� । 

 कानूनले तोकेको सत� वा ब�देजबाट सबैलाई समान�पमा लागू ह�ने गरी बनाइएको कानूनी 
�यव�थाले �यि� िवशेषलाई �भािवत त�ुयाएको आधारमा मा� असमान �यवहार भएको वा 
सिंवधान�द� मौिलक हकमा ब�देज वा कानूनी हकमा आघात पगेुको भ�ने अथ� गन� निम�ने । 

 सूचना बदर गन� माग गन� र सूचना बदर नभएमा कानून नै बदरको माग गरी जनु उपायबाट 
ह��छ �यसैबाट आफूले दोहोरो लाभ िलई लाभाि�वत ह�न खोजेको देिखदँा दोहोरो लाभ 
कानूनबमोिजम �ा� ह�न नस�ने । 

रािजव�साद गु�ा रौिनयार िव�� �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत, उ��षेण / परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२५५, पृ� १५६७, िवशेष इजलास 
208.  िश�ा र िश�क भना�सगँ स�बि�धत कानूनह�को उ�े�य िश�ा �णालीलाई स�ुढ 

गन�, समयसापे� बनाउने, िश�ाको गणु�तर विृ� गन�, यो�य िव�ाथ� उ�पादन 
गन�, िश�कह�को �मता अिभविृ� गन�, शैि�क ��ेलाई स�मािनत बनाउने, िव�ालयह�को 
�यव�थापनमा सधुार गद� िनर�रतालाई िनमू�ल गन� रहकेो ह��छ । िश�ा ऐन, २०२८ को 
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��तावनामा “राि��य िवकासको लािग चािहने जनशि� तयार गन� बह�दलीय �जाताि��क 
�यव�था अनकूुल सव�साधारण जनताको सदाचार, िश�ाचार र नैितकता कायम रा�न 
िव�ालयह�को �यव�थापनमा सधुार गद� गणु�तरय�ु िश�ाको िवकास गन� वा�छनीय 
भएकाले उ� ऐन िनमा�ण भएको” उ�लेख ह�दँा सम� शैि�क ��ेमा �थािय�व कायम गरी 
िश�ाको िवकास गन� �थायीतवरले िश�कह� पदपूित�  गन� चरणब� काय��म अनुसार पिहलो 
चरणमा ०६३।१।११ देिख �र� रहेका िश�क पदह� पदपूित� गन� गरी िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली, २०५७ (सात� सशंोधन, २०६९) बाट थप गरकेो िनयम १२ को 
उपिनयम (१क) र (१ख) को �यव�था िश�ा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ को 
ख�ड (घ), ऐ. दफा ११च को उपदफा (१क) र नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को 
धारा १३ ले �दान गरकेो समानताको हकसगँ बािझएको नदिेखएकाले उ��ेषण/परमादेशको 
आदेश जारी गन� निम�ने । 

अिधव�ा िशवराज बोहजसुमेत िव�� नेपाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२५९, पृ� १६२७, िवशेष इजलास 

209.  साव�जिनक िनकायबाट स�प�न ग�रने काम र िनण�य �ि�या उ�रदािय�वपूण� होस,् िनण�य 
�वे�छाचारी नहोस ्भ�ने उ�े�यले वैध अपे�ाको िस�ा�त �याियक पनुरावलोकनको �ममा 
अदालतह�बाट �योग ह�दँै आएको पाइने । 

 वैध अपे�ाको िस�ा�त आकिष�त ह�न सामा�यतया साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीले 
��य� वा अ��य� �पबाट कुनै काम गन� वा नगन� वचनब�ता वा आ�ासन िलिखत वा 
मौिखक�पमा �य� गरेको ह�नपुद�छ । �य�तो आ�ासन वा वचनब�ता�ित साव�जिनक 
पदािधकारी वा िनकाय �ितब� रहने छ भ�ने कुरामा स�बि�धत प� िव��त भई सोबमोिजम 
काय� गरकेो ह�नपुन� । 

डा. जैनुि�न अ�सारी िव�� ि�भुवन िव�िव�ालय, क�ित�पुरसमते, परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६०, पृ� १६३७, संयु� इजलास 

210.  दूरस�चार सेवाको योगदानले नै सूचना र �िविधको िवकास आजको समयमा यस �पमा 
िवकिसत ह�न स�भव भएको भ�ने कुरामा पिन िववाद छैन । दूरस�चार सेवा वत�मान अव�थामा 
जनताको आधारभूत आव�यकताको िवषय भएको छ । यस अथ�मा दूरस�चार सेवा र यस 
सेवासगँ स�बि�धत िवषय आम सरोकार र चासोको िवषयव�त ुह�ने कुरालाई नकान� सिकने 
अव�था नह�ने । 

 कुनै एक जना पदािधकारी नभएको कारण सो स�ंथा नै ि�याशील ह�न नस�ने गरी िनि��य 
अव�थामा प�ुदा वा कानूनले तोकेको िज�मेवारी पूरा गन� र �ा� अिधकारको �योग गन� नस�ने 
अव�थामा पिन सो अिधकारको �योग नगरी सरकार चपु लागी ब�न निम�ने । 

 कानून बनाउने काममा मा� िवधाियका सव��च ह�ने भएकाले सवंैधािनक सव��चता भएका 
हा�ो ज�तो दशेमा सिंवधानसगँ बािझने कानूनको कुनै �थान ह�दैँन । यसका लािग सिंवधान नै 
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मापद�ड हो । संिवधान साव�भौम जनताले आफूमा भएको सिंवधान िनमा�ण गन� साव�भौम 
अिधकार �योग गरी छानेको �ितिनिधमाफ� त उपय�ु �ि�या र मा�यमबाट सवंैधािनक 
अिधकारअ�तग�त रही िनमा�ण ग�रएको ह��छ । िवधाियका सिंवधानको िसज�ना हो �यसैले 
सिंवधानले ज�माउने िवधाियकाले आफूलाई ज�माउने सिंवधानिवपरीत ह�ने गरी िवधाियक� 
शि�को �योग गरी कानून बनाउन नस�ने । 

 सिंवधानिवपरीत बनेको कानून सवंैधािनक �ि�या�ारा नै खारजे वा सशंोधन ह�नस�छ । तर 
सवंैधािनक �ि�या�ारा खारजे वा सशंोधन गन�  पिन समय ला�ने, िवधाियकाको अिधवेशन 
बोलाई सिंवधानिवपरीत बनेको ऐन खारजे वा सशंोधन गन� िवधाियकालाई पया�� समय नह�न 
स�ने, सिंवधानिवपरीत बनेको ऐन खारेज वा सशंोधन गन� �यित लामो समय पिख�रहदँा 
नाग�रकह�लाई सिंवधानले �दान गरकेो हकह� जोिखममा पन� ह�दँा �य�तो जोिखमबाट 
नाग�रकलाई बचाउनका लािग सिंवधान �वय� ले नै सिंवधानसगँ बािझने गरी बनेका �य�तो 
ऐन अमा�य गन�  स�ने असाधारण अिधकार यस अदालतलाई धारा १०७ (१) ले �दान गरकेो 
हो । 

 बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गन� काय� र एक�कृत अनमुितप� िदने काय� भनेको 
िनता�त अलग िवषयव�तकुो �पमा रहकेो देिख�छ । आदेश जारी गन� काय� ��यायोिजत 
िवधायनअ�तग�त रही नेपाल सरकारको िनण�यबाट भएको देिख�छ भने एक�कृत अनमुितप� 
िदने काय� नेपाल दूरस�चार �ािधकरणको िनण�यबाट भएकाले दईु अलग िनकायले 
अलगअलग िमितमा कानून�ारा आफूलाई �ा� अिधकारको �योग गरी गरकेो काय�लाई एउटै 
िनवेदनबाट बदरको माग दाबी िलन कानूनतः िम�ने अव�था नह�ने । 

अिधव�ा अ�चन भ�राई िव�� नेपाल सरकारसमते, उ��ेषण / �ितषेध 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६१, पृ� १६४९, संयु� इजलास 

211.  दूरस�चारसगँ स�बि�धत �िविध भनेको एउटा गितशील �िविध पिन हो । िहजोको समयमा 
िवकिसत भएको दूरस�चार �िविध आजको लािग परुानो ह�ने भई �िविधमा आएको प�रवत�न 
सगँसगैँ यस सेवासगँ स�बि�धत अिधकार�ा� िनयमन गन� िनकायले आ�नो 
नीित, काय�योजनालगायत अ�य कानूनी �यव�थामा समेत समयसापे� प�रमाज�न गद� 
लैजानपुन� कुरामा दईुमत ह�न स�ैन । अ�तरा�ि��य �तरमा िवकिसत भएको �िविधसगँ आ�नो 
देशको दूरस�चार सेवालाई प�रमाज�न, िवकिसत र समयसापे��पमा उ�नत बनाई अिघ 
बढाउने दािय�व पिन उ� िनयमन गन� िनकायको हो भ�ने कुरामा पिन िववाद ह�न नस�ने । 

 दूरस�चार सेवा स�ब�धमा िनयमन गन� एउटा छु�ै �वशािसत सङ्गठनको �थापना ग�रएको 
भए पिन दूरस�चार सेवाको सवंेदनशीलता र मह�वको स�दभ�मा सरकारको तफ� बाट कुनै पिन 
भूिमका नै नरहने भ�न िम�ने ह�दँैन । वा�तवमा दूरस�चार सेवा सव�साधारण नाग�रकको लािग 
जित सवंेदनशील र मह�वपूण� िवषय हो सरकारको लािग पिन यो िवषय उि�कै सवंेदशील र 
मह�वपूण� ह��छ । दूरस�चार सेवा भनेको रा�यको आ�त�रक र बा� सरु�ासगँ पिन �यि�कै 
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स�बि�धत रहकेाले सरकारको तफ� बाट पिन यस सेवाको सवंेदनशीलतालाई �यानमा राखरे 
िनयमनकारी भूिमका �दान गनु�पन� कुरामा दईुमत ह�न  नस�ने । 

अिधव�ा नारायण�साद देवकोटा िव�� नेपाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२६२, पृ� १६७२, संयु� इजलास 

212.  सकुु�बासी सम�या समाधान आयोगबाट िनवेदकह�लाई ज�गा िवतरण गन� स�ब�धमा �ि�या 
स�ु गर े तापिन सो काय� स�प�न भइनसकेको अव�थामा नै उ� आयोग िवघटन भएबाट 
िविधवत ्�पमा ज�गा �ा� गरी नसकेको ह�दँा उ� ज�गामा िनवेदकह�को िनिव�वाद हक कायम 
भएको अव�था   देिखदँैन । िनवेदकह�ले बसोवास गरकेो भनेको ��े वन सीमासगँ जोिडएको 
र उ� ज�गा पित�  भई नेपाल सरकारको �वािम�वमा रहेको अव�थामा िनवेदकह�ले 
सरोकारवाला स�बि�धत िनकायलाई समेत िवप�ी बनाउन नसकेको ।  

 आ�नो �े�ािधकारिभ�को ज�गालाई �यव�थापन गन� काय� गन�  पाउनलुाई अ�यथा�पमा िलन 
िम�दैन । आ�नोसमेत उपि�थितमा भएको िनण�यह�मा समथ�न जनाई बसोवास �यवि�थत 
गन� काय�लाई �वीकार गरी सकेपिछ पनुः सोही काय�को िव��मा उजरुी गनु� �याय र कानूनको 
�ि�बाट उपय�ु ह�ने नदेिखई साव�जिनक पित� ज�गामा िनवेदकह�को िनिव�वाद हक कायम 
भनैसकेको अव�था ह�दँा मागदाबीबमोिजमको िनषेधा�ाको आदेश जारी गनु�पन� अव�था 
नदेिखदँा िनवेदन खारेज ह�ने  । 

�ेमबहादुर गा�धव�समेत िव�� न�दन सामदुाियक वन उपभो�ा समूह, िनषधेा�ा 
नेकाप २०७१, अङ्क १०, िनण�य न�बर ९२७५, पृ� १८१०, संयु� इजलास 

213.  िश�ा ऐन, २०२८ को ��तावनामा “राि��य िवकासको लािग चािहने जनशि� तयार गन� 
बह�दलीय �जाताि��क �यव�थाअनकूुल सव�साधारण जनताको सदाचार, िश�ाचार र 
नैितकता कायम रा�न �थापना ह�ने तथा �थापना भई स�चालन भइरहेका  िव�ालयह�को 
�यव�थापनमा सधुार गद� गणु�तरय�ु िश�ाको िवकास गनु� ” िश�ा ऐनको उ�े�य रहेको 
उ�लेख भएको देिखदँा ऐनको उ�े�य काया��वयन गन� दफा १९ बमोिजम बनेको िश�क सेवा 
आयोग िनयमावली, २०५७ को उ�े�य गणु�तरीय िश�ाको िवकास गनु� हो भ�नेमा दईुमत ह�न 
नसिकने । 

 �वीकृत �थायी दरब�दीमा अ�थायी िनय�ु ह�ने कुरा र प�रयोजना वा राहत कोटामा अ�थायी 
िनय�ु ह�ने कुरा एकै �कारको नभै फरकफरक िकिसमको ह�दँा नेपालको अ�त�रम 
सिंवधान, २०६३ को धारा १३ (१) मा नेपाली नाग�रकह�लाई समानताको हक �दान 
ग�रएअन�ुप समानताको हक समान िकिसमका �यि�का बीचमा भदेभाव गन� नह�ने 
अवधारणामा आधा�रत ह�ने ह�दँा �रटमा उ�लेख भएबमोिजम िश�क सेवा आयोग 
िनयमावली, २०५७ को िनयम ९(५) नं. मा रहकेो �ावधानसमेतसगँ बािझएको 
देिखन   नआउने । 

कमला वा�ले भ�राईसमेत िव�� नेपाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२७८, पृ� १८३०, िवशेष इजलास 
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214.  आधारभूत टेिलफोन सेवाको सूचना िमित २०६९।२।१ मा �कािशत भएपिछ स�ु भएको 
भिनएको िववादमा बाधा अड्काउको सूचना िमित २०६९।११।१० मा �कािशत भएको छ 
भने यिुटएल र �माट� टेिलकमलाई िमित २०६९।१२।२९ मा अनमुितप� �दान गन� िनण�य 
भएको ि�याह�उपर अदालतमा अलगअलग िमितमा �रटह� परी रहकेो अव�थामा िनवेदन 
परकेो देिखदँा म�ुाको �प िवचार गरी अ�य�त िवल�ब गरी ��ततु �रट दायर भएको भ�ने 
��यथ�को भनाइसगँ िवमित ह�नुपन� अव�था नदेिखने । 

 एकपटक राजप�मा �कािशत सम� सूचनालाई �वीकार गरपेिछ सोही सूचनाको �करण नं. ५ 
ले िनधा�रण गरकेो सत�लाई हाल आएर अ�यथा भ�न र बदरको मागदाबी िलई पनुः ��ततु ह�न 
िम�ने देिखदँैन । य�तो �यवहारले िनवेदकको दोहोरो च�र� ��ततु ह�नपगेुको देिख�छ । 
आफूलाई सिुवधा ह�दँा �यही सूचनालाई �वीकार गन� र पिछ आएर आफूलाई असर गन� ज�तो 
लागेमा �यसको िव�� अदालतमा आउन पाउने दोहोरो सिुवधा िनवेदकलाई कानूनतः रहे 
भएको पाइदँैन । �यसमा िवव�धनको िस�ा�तसमेत आकिष�त ह�न स�ने । 

 िनवेदकले राजप�को सूचनाबमोिजम सत� पूरा गरी अनमुितप� �ा� गन� र सेवा स�चालन गन� 
स�ने अव�था रहकेो ह�दँा �रट िनवेदकको िनवेदन लेखाइमा उ�लेख भएज�तो कुनै हक 
अिधकारमा आघात परकेो भ�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

आिशष शमा� िव�� नेपाल दूरस�चार �ािधकरण, ि�पुर�ेरसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८१, पृ� १८६३, संयु� इजलास 

215.  एघार� तहको कम�चारीलाई दश� तहको पदमा कामकाज गनु�  भनी गरकेो स�वा समान तहमा 
नभई त�लो तहमा गरकेो देिखदँा कुनै पिन बहाना वा तक� को आधारमा �यसको औिच�यता 
सािबत ह�न स�ने नदेिखने  । 

 आ�नो तह र पदमा भ�दा त�लो तहमा खटाउने िनण�य गनु�पूव�  िनवेदकलाई �यसरी िनण�य 
गनु�को उिचत कारण एवम ् कानूनका आधारसिहत �ितवादको मौका िदनपुन�मा सो मौका 
िदइएको िलिखत जवाफबाट देिखन नआएकाले �ितवादको मौका निदई ग�रएको िनण�य 
�ाकृितक �यायका िस�ा�तिवपरीत भई सो िनण�य �थम �ि�मा नै बदरभागी ह�ने । 

 एघार� तहमा काय�रत �रट िनवेदकलाई दश� तहको “मधपुक� ” मािसकको स�पादक पदमा काम 
गन� खटाउने गरी भएको िनण�य र गोरखाप� स�ंथानको च.नं.३७०९/०६९/०७० िमित 
२०७०।१।२ को प� कानून�ितकूल, दरुाशयय�ु र अिधकारको अित�मण गरी गरकेो काय� 
ह�दँा उ��षेणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

 िनवेदक गोरखाप� स�ंथानका तह ११ को प�का�रता सेवामा काय�रत रहकेो र उ� 
िविनयमावलीको िविनयम ४३.ख को �यव�थाबमोिजम �धान स�पादकको पदमा प�का�रता 
सेवा बाहके अ�य कसैलाई िनयु� गन�  निम�ने ह�नाले �रट िनवेदकलाई उ� िविनयम ४३.ख 
ले तोकेको पदमा मा� काममा लगाउन ुभनी िवप�ीह�को नाममा परमादेश जारी ह�ने । 
सीताराम अ�ह�र िव�� गोरखाप� सं�थान, धम�पथ, �यूरोडसमेत, उ��षेण / परमादेश 

नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८५, पृ� १९१५, संयु� इजलास 
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216.  िनमा�ण �यवसाय ऐन, २०५५ ले गरकेो �यव�था काया��वयन गन�का लािग ऐनले �दान गरकेो 
अिधकारको सीमािभ� रही िनयम बनाउन पाइने र िनयमन गन� सिकने ह��छ । ऐनमा नरहकेो 
वा ऐनले अि�तयारी �दान नगरकेो थप �यव�था िनयममा रा�न नपाइने । 

 कुनै �यवसाय गन� पाउने यो�यता वा अयो�यताको िनधा�रण काय�िविध कानून�ारा िनयमन वा 
िनय��ण गन� नभई सारभूत कानून (Substantial law) �ारा गनु�पन� । 

 सारभूत कानूनको उ�े�य पूित� गन� मा� काय�िविध कानूनको �पमा िनयमावली बनाउन सिकने 
ह��छ । पेसागत हकिहत सरं�णको लािग गठन भएको कुनै सं�थाले यससगँ आब� िनमा�ण 
�यवसायीह� मािथ अनिुचत िनय��ण लगाउन नपाउने । 

 अनिुचत िनय��ण लगाउन स�ने गरी कुनै कानूनले पिन अिधकार �दान नगरकेो अव�थामा 
इजाजतप� नवीकरणका लािग िदइने दरखा�तको ढाचँामा नेपाल िनमा�ण �यवसायी 
महासङ्घको सद�यता िलनपुन� र नवीकरण गनु�पन� थप सत� रा�ने काय� कानूनस�मत 
एवम्  सवंैधािनक देिखन नआउने । 

 सिंवधान�ारा िनिद�� ग�रएको मनािसब िनय��णको प�रिध नाघेर सरकारबाट नाग�रकको 
सिंवधान�द� पेसा �यवसायको �वत��तामा ब�देज लगाउने वा िनय��ण गन� गरी सत�यु� 
कानून बनाउन पाउने छुट ह�दँैन । सिंवधानले �दान गरकेो नाग�रक �वत��तामा अनिुचत 
ब�देज वा अङ्कुश लगाउने गरी कानून बनाउन नपाइने । 

रोिहणी िशवाकोटीसमेत िव�� नपेाल सरकारसमते, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क ११, िनण�य न�बर ९२८७, पृ� १९३२, संयु� इजलास 

217.  गलत �ितवेदनले गलत प�रणाम िसज�ना गद�छ भ�ने पूवा�नमुान ह�दँाह�दँै �वा��य परी�णको 
गलत �ितवेदन िदने �विृ�लाई िन��सािहत गरी �वा��य परी�ण गरी �ितवेदन िदने 
स�ंथालाई कानूनको दायरामा �याउन खोिजएको कानूनको असल उ�े�य आ�नो 
िहतअनकूुल नभएपिछ कानून बदर माग गन� कानूनी �यि�को �पमा �थािपत एउटा िज�मेवार 
स�ंथालाई शोभा निदने । 

 वैदेिशक रोजगार िनयमावली, २०६४ को िनयम ४६क को �यव�थाले वैदेिशक रोजगार 
ऐन, २०६४ को दफा ७२(३) को कानूनी �यव�थामा अङ्कुश लगाएको नदेिखदँा कानून 
बािझएको भनी ग�रएका �य�ता अप�रप�व दाबीका आधारमा अदालतले आ�नो खास 
�ि�कोण बनाई अित सू�मसवंेदी भई ह�त�ेप गरी कानून बदर गनु�  सिंवधानस�मत नह�ने । 

शमशेर नेपाली िव�� नेपाल सरकारसमेत, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०१, पृ� २०५३, िवशेष इजलास 

218.  अदालतबाट �मािणत ग�रने कागजातह� आिधका�रक कानूनी द�ताबेज र �माणको �पमा 
रहने कुरामा िववाद नह�ने । 

 देशभ�रका सबै अदालत तथा �यायािधकरणसमतेले सरोकारवालाको मागको आधारमा 
िमिसल सामेल रहेका कागजातह� �मािणत गन� । 

 अदालत, �यायािधकरण र फैसला काया��वयन िनद�शनालयसमेतबाट �मािणत न�कल 
कागजातले कानूनबमोिजम आिधका�रकता पाइसकेका छन् । ितनै �मािणत कागजातका 
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आधारमा कित म�ुाह�को उठान भइसकेकोछ, �माणमा �हण भइसकेको छ, कित स�ु 
अदालतका फैसलाका न�कलका आधारमा पनुरावेदन परी फैसला भई फैसला काया��वयन 
भई सकेका छन्, कित िवचाराधीन अव�थामा छन,् �यसतफ�  कुनै िवचारै नगरी ती 
कागजातह�को आधारमा �याय र अिधकार�ा� गन� नाग�रकह�को सिंवधान तथा कानूनी 
हक अिधकारमा �ितकूल असर पन� गरी भइसकेको काम कारवाहीलाई अमा�य र बदर घोिषत 
गन� निम�ने । 

 अड्डा अदालतमा रहेका िमिसलमा सलं�न कागजातह�को कानूनबमोिजम िदइने 
न�कललगायतका कागजातमा दजा� पगुेको कम�चारीले �� बिुझने गरी दजा� खलुाई िशर वा 
पछुारमा कुनै एक ठाउमँा पूरा नामको द�तखत गनु�पन� अिनवाय� �यव�था भए पिन धेरै पेज वा 
�ित भएमा पिहलो एक पेजको िशर वा पछुारमा कुनै एक ठाउमँा द�तखत गन� कम�चारीले पूरा 
नामको द�तखत गरी अ�य ठाउमँा छोटकरी द�तखत गदा� ह�ने गरी �यव�था भएको देिख�छ । 
कुनै एक ठाउमँा द�तखत गरी अ�य ठाउमँा द�तखत नगरी छाप लगाउन पाउने �यव�था 
उ�लेख नभएकाले द�तखत दवेनागरी अ�रमा नै ह�नपुन� भनी ���पमा िनद�श गरकेो   
देिखने । 

अिधव�ा िदनशे चौधरी िव�� सव��च अदालत, काठमाड�, उ��षेण / परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३०६, पृ� २१४४, संयु� इजलास 

219.  दाबीको ज�गामा �वािम�व नभएका नरहकेा अनिधकृत �यि�बाट भएको कबिुलयतनामा र कुत 
बझुी �दान गरेको भरपाईको आधारमा मोही कायम गरी मोही �माणप� �दान गन� गरकेो 
भूिमसधुार काया�लयको िनण�यलाई कानूनबमोिजमको िनण�य भ�न िम�ने नदेिखने । 

सामथ��साद िसंह िव�� मदन�साद िसंहसमेत, फैसला मोही �माणप� बदर 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३१४, पृ� २२१७, संयु� इजलास 

220.  िमित २०३४ सालमा नै ज�गा अिध�हणको सूचना �कािशत भई सो दाबी ज�गाको 
मआु�जासमेत यी िनवेदकले बिुझिलएको �वीकार गरेको देिखएको िक.नं. १५७ र १५९ को 
ज�गासमेतको लगत क�ा गन�बारकेो िमित २०४३।६।१९ को प�, रो�कासमेतका लािग 
लेिखएको िमित २०६६।३।१६ को प� र ज�गाधनी दता� �माणपजुा�का लािग लेखेको िमित 
२०६६।१२।३० को प�समेतलाई तत ्समयमा नै चनुौती िदई आ�ना हकका लािग कानूनी 
उपचार नखोजी हाल आएर आ�नो नाममा उ� ज�गाको दता� �े�ता कायम रही रहकेाले सो 
ज�गा आ�नो हकभोगको ह�ने भ�ने आधारमा िवल�ब गरी ��ततु �रट िनवेदन दायर गरकेो र 
उि�लिखत ज�गाको मआु�जा बझुी मौकामा िच� बुझाई बसेकोसमेत देिखदँा िवप�ीका काम 
कारवाहीबाट िनवेदकको स�पि�स�ब�धी सवंैधािनक र कानूनी हकमा आघात परकेो देिखन 
नआउने । 
जगत�साद हाडा िव�� औ�ोिगक ��े �यव�थापन काया�लय, भ�पुरसमेत, उ��ेषण / 

परमादेश 
नेकाप २०७१, अङ्क १२, िनण�य न�बर ९३१६, पृ� २२३५, संयु� इजलास 
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म�ुाको पिहलो प� (पुनरावेदक / िनवेदक) को वणा�नु�िमक सूची 
 

�. 
सं. 

प� / िवप� 
िन.नं.  

इजलास 
िवषय फैसला िमित अंक पृ� 

अ 

1.  
अ�यूत�साद खरले िव�� 

�याय प�रषद ्, �याय प�रषद ्को 
काया�लय, काठमाड� 

९२५६ 
िवशेष 

परमादेश २०७१।०७।१५ १० १५८३ 

2.  

अजेयराज समुाग� पराजलुी 
िव�� महा�यायािधव�ाको 

काया�लय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९२२३ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१२।२३ ८ १२४५ 

3.  
अ�चन भ�राई िव�� नेपाल 

सरकार 
९२६१ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७०।०६।०१ १० १६४९ 

4.  
अिनतादेवी शाही िव�� 

पनुरावेदन अदालत, पाटन 
९२०५ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०८।१९ ७ १०७४ 

5.  
अ�णकुमार चौधरीसमेत 

िव�� �रकुं झा 
९१०१ 
सयंु� 

परमादेश २०७०।०३।११ १ ३२ 

6.  
अिल सैद अफैान िव�� 

नीमा के.सी. समेत 
९२२६ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०३।०३ ८ १२६८ 

आ 

7.  
आन�द �वालासमेत िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

काठमाड�समेत 

९२२४ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०६।०६ ८ १२५२ 

8.  
आिशष शमा� िव�� 

नेपाल दूरस�चार �ािधकरण, 
ि�परु�ेर, काठमाड�समेत 

९२८१ 
 

सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७०।०६।०१ ११ १८६३ 

इ 

9.  
इकवाल हक िव�� 

राज�व �यायािधकरण, 
काठमाड�समेत 

९११९ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१०।०२ २ १६४ 
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10.  
इ�दभुूषण झा िव�� 

नेपाल सरकार 
९२०६ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०५।३० ७ १०८२ 

ई 

11.  
ईरमान तामाङ िव�� 

नेपाल सरकार 
९२५० 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।१० ९ १५२० 

उ 

12.  
उ�व�साद आचाय�समेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९३०८ 
सयंु� 

िजउ मा�ने 
बे�ने 

२०७१।०७।१७ १२ २१५७ 

13.  
उमादेवी काक� िव�� 

कुमारी काक� 
९३०७ 
सयंु� 

अपतुाली 
हक कायम 
नामसारी 

२०७१।०९।०१ १२ २१५० 

ए 

14.  

एपोलोकुमार भगतसमेत 
िव�� �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय, 

रामशाहपथसमेत 

९२४४ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०४।१६ ९ १४५५ 

क 

15.  
कपीलदवे चौधरी कलवार 

िव�� महमद सगीर 
९१९५ 
सयंु� 

लेनदेन २०७१।०३।३० ६ ९६४ 

16.  

कमल�साद इटनी िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
काठमाड�समेत 

९३०२ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१२ १२ २०५९ 

17.  

कमल�साद खितवडासमते 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

९१४२ 
िवशेष 

उ��ेषण 
�ितषेध 

२०७०।०३।१३ ४ ४१३ 

18.  

कमला �यौपानेसमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९२३७ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेशको 
आदेश जारी 

ग�रपाऊँ 

२०७०।१२।०६ ९ १३५७ 

19.  
कमला वा�ले भ�राईसमेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९२७८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१९ ११ १८३० 
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20.  
कुमान ग�ुङसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९२४६ 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।१७ ९ १४७१ 

21.  
कुसमु साखसमेत िव�� 

रा��पितको काया�लय, शीतल 
िनवाससमेत 

९१७४ 
िवशेष 

उ��ेषण २०७०।११।०८ ६ ७६७ 

22.  
कृ�ण�साद िघिमर ेिव�� 

नेपाल सरकार 
९१४० 
सयंु� 

��ाचार २०७१।०३।१७ ३ ३८६ 

23.  
कृ�णबहादरु कँुवरसमते 
िव�� नेपाल सरकार 

९१६९ 
सयंु� 

सवारी �यान २०७१।०२।२७ ५ ७१७ 

24.  
केशव परुी िव�� 
िकरण �रमालसमते 

९१८० 
सयंु� 

बाटो कायम 
गरी पाऊँ 

२०७०।०९।२८ ६ ८२६ 

25.  
केशवराज कड�रया िव�� 

नेपाल सरकार 
९१६६ 
सयंु� 

न�कली 
�थायी 

अ�यापन 
अनमुितप� 

पेस गरी 
��ाचार गरेको 

२०७०।११।२० ५ ६९८ 

ख 

26.  

खमुराज प�ुजाली िव�� 
का�म�डप डेभलपमे�ट 

बैङ्क, के��ीय काया�लय, 
पाको �यरुोड 

९२०० 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०१।१५ ७ १०१४ 

27.  

खसुीलाल साह िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

९१५१ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।०८ ४ ५५८ 

28.  
खोमनाथ दाहाल िव�� 

नेपाल सरकार 
९१५८ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७०।१०।१५ ५ ६३९ 

ग 

29.  
गणेशभ� �े�समेत िव�� 

गीता �े� 
९१८९ 
सयंु� 

स�ब�ध 
िव�छेद 

अंशसमेत 
२०७१।०२।३० ६ ९०३ 

30.  
गणेशराज काक� िव�� 
पदम�साद गौतमसमेत 

९३१२ 
सयंु� 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

२०७१।०९।२० १२ २१९८ 
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31.  
गेरे थापा �े�ी िव�� 

शा�ता थापा ��ेीसमते 
९२९१ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०८।१२ ११ १९६५ 

32.  
गोवध�नलाल नकम�समेत 

िव�� कमला नकम� 
९१६८ 
सयंु� 

स�ब�ध 
िव�छेद अशं 

२०७०।११।२८ ५ ७१२ 

च 

33.  
च�बहादरु डागँी िव�� 

नेपाल सरकार 
९१८८ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७१।०२।२५ ६ ८९५ 

34.  
च�िसहं ठग�ुना िव�� 

नेपाल सरकार 
९२०८ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७१।०३।११ ७ ११०८ 

35.  
च�दन कामती िव�� 

नेपाल सरकार 
९२२७ 
सयंु� 

जबरज�ती 
करणी उ�ोग 

२०७१।०३।२३ ८ १२७५ 

36.  
िच�बहादरु काक� िव�� 

मिनराम अ�वाल 
९२६४ 
सयंु� 

करार 
बमोिजमको 
रकम िदलाई  

पाऊँ 

२०७१।०७।१७ १० १७१२ 

37.  
िच�बहादरु दनवुार िव�� 

नेपाल सरकार 
९१९१ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७१।०३।०४ ६ ९१९ 

छ 

38.  
छठु�साद जयसवार िव�� 

कापड यादव 
९२३१ 
सयंु� 

िनण�य बदर २०७१।०४।१६ ८ १३१० 

ज 

39.  
जगत�साद हाडा िव�� 

औ�ोिगक �े� �यव�थापन 
काया�लय, भ�परुसमेत 

९३१६ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०८।०४ १२ २२३५ 

40.  
जयनारायण म�डल िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
राजिवराज स�रीसमेत 

९१८४ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०२।२५ ६ ८६३ 

41.  
जले�र नगरपािलकाको 

काया�लय िव�� 
रामिसिकल साह 

९१९६ 
सयंु� 

ठे�का रकम 
िमनाहा गरी 

पाऊँ 
२०७१।०४।१५ ६ ९७० 

42.  
िजते���साद चौधरी िव�� 

मगंल�साद फौजदार 
९१८१ 
सयंु� 

अशं २०७१।०३।१८ ६ ८३४ 
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43.  
जलुमु महज�न िव�� 

आशामाया महज�नसमेत 
९१८५ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७१।०२।२२ ६ ८७० 

44.  

�योित बािनयासमेत िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९१३२ 
िवशेष 

परमादेश २०७०।०९।१४ ३ ३०५ 

झ 

45.  
झलनाथ �यौपाने िव�� 

नेपाल सरकार 
९२५१ 
सयंु� 

मानव 
अपहरण 
ध�क� 

२०७१।०७।१० ९ १५२९ 

ट 

46.  
टीकाबहादरु वली िव�� 

धनीराम खड् का 
९१५२ 
सयंु� 

लेनदेन २०७०।११।२० ४ ५७० 

47.  
टीकाराम राईसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९२८३ 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०६।२७ ११ १८९४ 

ड 

48.  
डा.जैनिु�न अ�सारी िव�� 

ि�भूवन िव�िव�ालय, 
क�ित�परु, काठमाड�समेत 

९२६० 
सयंु� 

परमादेश २०७१।०५।३१ १० १६३७ 

49.  
डा.िमङ्गमार गे�जेन शेपा� 

िव�� नेपाल सरकार 
९२७७ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१२ ११ १८२१ 

50.  

िड�ली�साद �साई िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९१६० 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।११।२७ ५ ६५८ 

ढ 

51.  
ढुि�डराज पोखरले िव�� 
�ी गो�डेल �लोव िलकस� 

�ा.िल. िवराटनगर 

९१६१ 
सयंु� 

आयकर २०७०।०४।२८ ५ ६६६ 

त 

52.  
ताज�ी िसहं िव�� 

िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपरुसमेत 

९२७२ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०३।०९ १० १७८५ 
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53.  
तोयानाथ ढुङ्गाना िव�� 
�याय प�रषद ्सिचवालय, 

काठमाड�समेत 

९१४१ 
 

सयंु� 

उ��ेषण / 
�ितषेध 
परमादेश 

२०७१।०३।०४ ३ ३९७ 

द 

54.  
दशराम साह�खल िव�� 

िनरज च�धरसमेत 
९२९२ 
सयंु� 

मोही कायम २०७१।०६।२७ ११ १९७२ 

55.  
दानबहादरु �े� िव�� 

कृ�णबहादरु �े� 
९१२२ 

पूण� 
अशंचलन २०७०।१२।१३ २ २१० 

56.  
िदनेश चौधरी िव�� 

सव��च अदालत 
९३०६ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०३।१० १२ २१४४ 

57.  
िदनेशकुमार ितवारी िव�� 
गोिव�द�साद ितवारीसमेत 

९२३९ 
सयंु� 

लेनदेन २०७१।०३।१० ९ १३९१ 

58.  
िदपकबहादरु िघिमर ेिव�� 

नेपाल सरकार 
९१४४ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७०।१२।३० ४ ४४२ 

59.  
दीपक पोखरेल िव�� 

नेपाल सरकार 
९२२५ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०२।२० ८ १२५८ 

60.  

दीपक िव�म िम� िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

९१४७ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।१६ ४ ४६८ 

61.  
दगुा� तामाङ िव�� 
पसुनलाल चौधरी 

९२९६ 
सयंु� 

मोही लगत 
क�ा 

२०७१।०५।२७ ११ २०१५ 

62.  
देवी�साद अिधकारी िव�� 

िज�ला �हरी काया�लय, 
झापासमेत 

९२१६ 
सयंु� 

परमादेश २०७१।०३।०२ ७ ११७२ 

63.  
देवी�साद दाहाल िव�� 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

९१५४ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१०।०९ ५ ५९१ 

ध 

64.  
�वुराज थापा िव�� 

पनुरावेदन अदालत, बटुवल, 
�प�देहीसमेत 

९१७६ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०७।२६ ६ ७८७ 
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न 

65.  
न�दलाल राउत कुम� िव�� 

रामच�� सहनी 
९१७१ 
सयंु� 

लेनदेन २०७१।०२।२७ ५ ७५० 

66.  
नर�े� झासमेत िव�� 

िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, रौतहटसमेत 

९१०८ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७०।०५।२५ १ ७८ 

67.  
नर�े�िसह धामी िव�� 

महशे चौधरी 
९१७० 
सयंु� 

कत��य �यान २०७१।०३।११ ५ ७४० 

68.  
नारायण�साद देवकोटा 
िव�� नेपाल सरकार 

९२६२ 
 

सयंु� 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७०।०६।०१ १० १६७२ 

69.  
नवुाकोट िज�ला अदालत 

िव�� िहतबहादरु �याकुरले 
९१०२ 
सयंु� 

परमादेश २०७०।०७।१० १ ३५ 

70.  

ने�बहादरु के.सी. िव�� 
भौितक योजना िनमा�ण तथा 

यातायात �यव�था 
म��ालयसमेत 

९२१५ 
सयंु� 

परमादेश २०७१।०५।०२ ७ ११६६ 

71.  
नेपाल सरकार िव�� 

श�भ ेनेपाली 
९१११ 
सयंु� 

नकबजनी 
चोरी 

२०७०।०५।१८ १ ९४ 

72.  
नेपाल सरकार िव�� 
योिगता भ�ने योगमाया 

िचम�रया ब�नेत 

९१२४ 
सयंु� 

बह�िववाह २०७०।०३।२४ २ २३४ 

73.  
नेपाल सरकार िव�� 

सरु�े�कुमार किवरथसमेत 
९१२५ 
सयंु� 

कुटिपट 
अङ्गभङ्ग 

२०७०।०३।३० २ २४२ 

74.  
नेपाल सरकार िव�� 
कलावती चौधरीसमेत 

९१३४ 
सयंु� 

कुटिपटबाट 
गभ�पतन 

२०७०।०३।०९ ३ ३३० 

75.  
नेपाल सरकार िव�� 
शेरबहादरु ब�नेतसमेत 

९१३६ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७०।०८।२४ ३ ३४४ 

76.  
नेपाल सरकार िव�� 

िगतबहादरु पनु 
९१३७ 
सयंु� 

सवारी �यान २०७०।०५।३१ ३ ३५५ 

77.  
नेपाल सरकार िव�� 
परमे�र यादवसमेत 

९१४८ 
सयंु� 

कत��य    
�यान 

२०७०।११।१४ ४ ४९५ 
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78.  
नेपाल सरकार िव�� 

गणेश अया�लसमेत 
९१४९ 
सयंु� 

पदीय 
अिधकारको 

द�ुपयोग गरी 
गैरकानूनी 

�पमा  
स�पि� 

आज�न गरी 
��ाचार गरेको 

२०६९।०७।२७ ४ ५०९ 

79.  
नेपाल सरकार िव�� 

राज ुलामा 
९१६४ 
सयंु� 

लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

२०७०।११।२१ ५ ६८४ 

80.  
नेपाल सरकार िव�� 

महशे चौधरी 
९१६७ 
सयंु� 

चोरी २०७०।०९।१८ ५ ७०४ 

81.  
नेपाल सरकार िव�� 

भनुचनु भ�ने रोशनदास 
त�मासमेत 

९१७२ 
सयंु� 

नकबजनी 
चोरी 

२०७१।०३।१९ ५ ७५५ 

82.  
नेपाल सरकार िव�� 

ठगबहादरु काक� 
९१७३ 
सयंु� 

सवारी �यान २०७१।०३।१९ ५ ७६१ 

83.  
नेपाल सरकार िव�� 

सिुवलकुमार राई 
९१८३ 
सयंु� 

��ाचार २०७१।०४।१८ ६ ८४९ 

84.  
नेपाल सरकार िव�� 

भपुाल िल�बू 
९१९९ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७१।०३।२० ७ ९९९ 

85.  
नेपाल सरकार िव�� 

काल ुचौधरी 
९२०७ 
सयंु� 

सवारी �यान 
(अङ्गभङ्ग) 

२०७१।०५।१० ७ १०९० 

86.  
नेपाल सरकार िव�� 

रामबहादरु काक� 
९२०९ 
सयंु� 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।०२।२५ ७ १११६ 

87.  
नेपाल सरकार िव�� 

रािधका �े� 
९२४२ 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०५।२७ ९ १४१७ 

88.  
नेपाल सरकार िव�� 

रामई�र राय यादवसमेत 
९२४३ 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०६।२९ ९ १४३५ 

89.  
नेपाल सरकार िव�� 

यदकुुमार आचाय� 
९२६३ 
सयंु� 

सरकारी 
छाप 

द�तखत 
िकत� 

२०७१।०८।०९ १० १७०५ 
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90.  
नेपाल सरकार िव�� 
राजेश खड्गीसमेत 

९२७४ 
सयंु� 

लाग ुऔषध 
(नरिफन) 

२०७१।०५।०५ १० १८०० 

91.  
नेपाल सरकार िव�� 

च��मान तामाङ िड�डोङ 
९२९३ 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।१७ ११ १९७८ 

92.  
नेपाल सरकार िव�� 

िवजे�� पोडे 
९३०४ 
सयंु� 

सवारी 
�यान 

२०७१।०१।२२ १२ २१२७ 

93.  
नेपाल सरकार िव�� 
ऋिषराम शमा�समेत 

९३१० 
सयंु� 

रकम उठाई 
िहनािमना 
गरी  ठगी 

गरकेो 

२०७१।०९।०३ १२ २१७६ 

प 

94.  
पदम �यौपाने िव�� 

आरती �यौपाने 
९२७० 
सयंु� 

अशं चलन २०७१।०४।२८ १० १७६६ 

95.  
पदमबहादरु कँुवर िव�� 

रामबहादरु कँुवर 
९१८२ 
सयंु� 

अशं २०७१।०२।१८ ६ ८४२ 

96.  
प� नखर काक� िव�� 

भरतमिण शमा� 
९१७७ 
सयंु� 

लेनदेन २०७०।०५।०४ ६ ८०२ 

97.  
प�पदुेव भूिमहार यादव िव�� 

नेपाल सरकार, गहृ 
म��ालयसमेत 

९१४५ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७०।१०।२८ ४ ४५२ 

98.  
परशरुाम दाहाल िव�� 

लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय, अनामनगरसमते 

९२८८ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०६।२९ ११ १९४३ 

99.  
पशपुित साह िव�� 

नेपाल सरकार 
९१५३ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७१।०२।२१ ४ ५७६ 

100. 

िपता�बर�साद आचाय�समते 
िव�� नेपाल सरकार अथ� 

म��ालयसमेत 

९१४३ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।०३ ४ ४२२ 

101. 
प�ुकरराज नेपाल िव�� 

नेपाल सरकार 
९२३३ 
सयंु� 

�रसवत २०७१।०६।०१ ८ १३२३ 

102. 
पूण�च�� भ�राई िव�� 

हीरालाल शाह 
९१६२ 
सयंु� 

परमादेश २०७१।०२।१८ ५ ६७३ 
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103. 
�काश बढुासमते िव�� 

नेपाल सरकार 
९२११ 
सयंु� 

ग�डाको खाग 
ओसारपसार 

२०७१।०४।१८ ७ ११२८ 

104. 
�भातकुमार कुशवाहा िव�� 

नेपाल सरकार 
९२६८ 
सयंु� 

हातहितयार 
खरखजाना 

२०७१।०३।२५ १० १७४६ 

105. 
�मोदराज शमा� िव�� 

राजीव गजरुले 
९१६५ 
सयंु� 

करारबमोिजम 
�ितपूित�  रकम 
िदलाई पाऊँ 

२०७०।०८।१० ५ ६९३ 

106. 

�िवणता पोखरलेसमेत िव�� 
स�माननीय रा��पित, 
रा��पितको काया�लय, 

शीतलिनवास काठमाड�समेत 

९२५८ 
िवशेष 

उ��ेषण २०७१।०४।२९ १० १६१४ 

107. 

�ेमबहादरु गा�धव�समते 
िव�� न�दन सामदुाियक वन 

उपभो�ा समूह 

९२७५ 
सयंु� 

िनषेधा�ा २०७१।०८।१५ १० १८१० 

108. 
�ेमबहादरु गु�ङ िव�� 

नेपाल सरकार 
९२१२ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७१।०५।११ ७ ११४४ 

ब 

109. 
बि��साद �साई िव�� 

रािधका माझी 
९२९४ 
सयंु� 

नाता कायम २०७१।०७।०९ ११ २००२ 

110. 
ब�ी ख�ी िव�� 
नेपाल सरकार 

९१८६ 
सयंु� 

जबरज�ती 
करणी 

२०७०।०८।३० ६ ८७९ 

111. 
बीरबहादरु ख�ी िव�� 
�मोदराज प�तसमेत 

९२६६ 
सयंु� 

ज�गा 
िखचोला 

२०७१।०७।१० १० १७३२ 

112. 
बीरबहादरु मगर िव�� 

नेपाल सरकार 
९२२० 
सयंु� 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।०३।२४ ८ १२२० 

113. 

बिु��साद आचाय� िव�� 
ठूला करदाता काया�लय, 

ह�रहरभवन, लिलतपरुसमेत 

९२६५ 
सयंु� 

उ��ेषण /   
�ितषेध /  
परमादेश 

२०७१।०७।०९ १० १७२३ 

भ 

114. 

भ��साद अिधकारीसमते 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमते 

९११५ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७०।११।२७ १ ११९ 
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115. 
भगतलाल टुडु िव�� 

नेपाल सरकार 
९१५० 
सयंु� 

कत��य �यान २०७०।०६।१४ ४ ५५० 

116. 
भरत िव.क. िव�� 

नेपाल सरकार 
९२३० 
सयंु� 

कत��य �यान २०७१।०६।२२ ८ १३०१ 

117. 

भरतमिण जङ्गम िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

९१०० 
िवशेष 

उ��ेषण २०७०।११।२२ १ १६ 

118. 
भाइराम खड्के िव�� 

�ान ुवै�समेत 
९१७५ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१०।२६ ६ ७८१ 

119. 
िभखनीदेवी भसुकुलीया 

िव�� िब�टु यादव 
९२७१ 
सयंु� 

लटुिपट २०७१।०५।०९ १० १७८० 

120. 
भरैवकुमार िपयासमेत िव�� 

�यामकुमार िपया 
९३१५ 
सयंु� 

िमलाप� 
बदर गरी 

हक कायम 
ग�रपाऊँ 

२०७१।०५।१८ १२ २२२५ 

म 

121. 

मितब�ुलाह मसुलमान िव�� 
िनजामती िकताबखाना, 

ह�रहरभवन, लिलतपरुसमेत 

९३०५ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।३१ १२ २१३६ 

122. 
मदननारायण चौधरी िव�� 

च��नारायण चौधरी 
९२४० 
सयंु� 

लेनदेन २०७१।०७।१६ ९ १४०२ 

123. 

मदनबहादरु खड् कासमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

९०९९ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१२।२० १ १ 

124. 
मनोजकुमार जोशी िव�� 

नेपाल सरकार 
९३१३ 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।२४ १२ २२०७ 

125. 

महान�द�साद उपा�याय, उ�च 
मा�यिमक िव�ालयसमेत 

िव�� अरिव�दकुमार लाल 

९२९८ 
सयंु� 

परमादेश २०७१।०८।१५ ११ २०२५ 

126. 
महारानी देवी बरनैीसमेत 
िव�� अमरदेव राउत बर ै

९१५९ 
सयंु� 

मोही  
नामसारी 

२०७०।०९।२६ ५ ६५० 
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127. 
मह�े�नाथ उपा�याय 
िव�� माइला नकम� 

९२०३ 
सयंु� 

मोही कायम २०७०।०९।२८ ७ १०३७ 

128. 
मह�े�िव�म शाहसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९१३९ 
सयंु� 

हातहितयार 
खरखजाना 
बेचिबखन 

२०७०।०४।३० ३ ३७६ 

129. 
महशे पटेल कुम� िव�� 

नेपाल सरकार 
९१०७ 
सयंु� 

जबरज�ती 
करणी 

२०७०।०९।०१ १ ७० 

130. 

माधवकुमार ब�नेतसमेत 
िव�� िचिक�सा िव�ान 
राि��य �ित�ान, वीर 

अ�पतालसमेत 

९२१८ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१२।०६ ८ ११८९ 

131. 
मानबहादरु खड्का िव�� 

नेपाल सरकार 
९२१७ 
सयंु� 

लाग ुऔषध 
नाइ�ाभेट 
ट्याबलेट 

२०७१।०३।०९ ७ ११८१ 

132. 
मानबहादरु �े� िव�� 

भगवती �े� 
९२२१ 
सयंु� 

अंश चलन २०७१।०३।२५ ८ १२३० 

133. 

मानिसहं बोहरा िव�� 
महानगरीय �हरी आय�ुको 
काया�लय, रानीपोखरीसमेत 

९१७८ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७१।०३।१६ ६ ८०८ 

134. 
मालपोत काया�लय, गोरखा 

िव�� गोपाल ग�ुङ 
९२४१ 
सयंु� 

ज�गा दता� २०७१।०८।२१ ९ १४१० 

135. 

िमचङु ग�ुङ िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

काठमाड�समेत 

९२८४ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०६।२८ ११ १९०७ 

136. 

मकुु�द अिधकारी िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

९१२१ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।२५ २ २०४ 

137. 

मकुु�द अिधकारी िव�� 
रा��पितको काया�लय शीतल 

िनवास, काठमाड�समेत 

९१२८ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।२९ ३ २७३ 

138. 

मकेुशराज का�ले िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

९१९७ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०४।१४ ७ ९७५ 
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139. 
मरुारी िघिमरे िव�� 

नेपाल सरकार 
९२२८ 
सयंु� 

ठगी २०७१।०३।२३ ८ १२८४ 

140. 

मोितलाल पोखरले िव�� 
पनुरावेदन अदालत, 

बटुवलसमेत 

९२६७ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०६।२९ १० १७४० 

141. 
मोहनदेव जोशी िव�� 

पदमबहादरु साउद 
९२२२ 
सयंु� 

लेनदेन २०७१।०१।०८ ८ १२३८ 

142. 
मोहमद फैज िव�� 

नेपाल सरकार 
९२१३ 
सयंु� 

लाग ुऔषध 
सेतो हेरोइन 

२०७१।०५।११ ७ ११५४ 

य 

143. 
य�देव भ� िव�� 

डा.सधुा शमा� 
९१०५ 
सयंु� 

अपहलेना २०७०।०९।०९ १ ५६ 

144. 
यादव अिधकारी िव�� 

नेपाल सरकार 
९२४८ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०६।०८ ९ १४८५ 

र 

145. 

रतनकुमार खेतानसमेत 
िव�� राि��य वािण�य 

बैङ् क, के��ीय 
काया�लयसमेत 

९१३३ 
सयंु� 

परमादेश 
िनषेधा�ा 

२०७०।११।११ ३ ३२२ 

146. 

र�ने�र�साद िसहं िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९२०२ 
सयंु� 

उ��ेषण 
अिधकारप�ृछा

२०७०।१२।२१ ७ १०२८ 

147. 

रमशे परुी िव�� 
�ीमती गीता परुी 
िसलवालसमेत 

९१२७ 
सयंु� 

अशं ब�डा 
लगाई अशं 

छुट् याई 
शेषपिछको 
बकसप� 

बमोिजम गरी 
पाऊँ 

२०७०।०५।२५ २ २६० 

148. 

राजन बलुा�कोटी िव�� 
नेपाल कानून �यवसायी 

प�रषद् , कुप�डोल, लिलतपरु 

९२५४ 
िवशेष 

उ��ेषण २०७१।०२।२९ १० १५५७ 
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149. 

रािजव�साद ग�ुा रौिनयार 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९२५५ 
िवशेष 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७०।१२।०६ १० १५६७ 

150. 

राजीव बा�तोला िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९१२९ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०३।१३ ३ २८१ 

151. 
राजेशकुमार का�ले िव�� 
�याय प�रषद ्सिचवालय 

९२८० 
पूण� 

परमादेश २०७१।०३।१९ ११ १८५२ 

152. 
राधादेवी सनुवुार िव�� 
भगवती पडुासैनीसमेत 

९१२३ 
सयंु� 

िकत� २०७०।०९।१४ २ २१८ 

153. 
राम खड्का िव�� 

स�रता खड्का 
९२७३ 
सयंु� 

मानाचामल २०७१।०५।०५ १० १७९४ 

154. 

राम िवलास महतो कोईरी 
िव�� कृिष िवकास 

म��ालय, िसहंदरबारसमेत 

९२१४ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७१।०४।२० ७ ११६० 

155. 

रामकुमार महतो िव�� 
नेपाल सरकार, �वा��य तथा 

जनस�ंया म��ालयसमेत 

९११८ 
पूण� 

उ��ेषण २०६९।१०।१८ २ १५७ 

156. 
रामजी�साद कुशवाहा िव�� 

िवजय�साद यादव 
९१९४ 
सयंु� 

करकारप २०७१।०३।०२ ६ ९५६ 

157. 
रामजी�साद कुशवाहा िव�� 

िवजय�साद यादव 
९२५३ 
सयंु� 

करकाप २०७१।०३।०२ ९ १५४६ 

158. 

रामराज िशवाकोटी िव�� 
�याय प�रषद ् सिचवालय, 

रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

९१८७ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७१।०३।१८ ६ ८९० 

159. 
रामवरण साहसमेत िव�� 

मोहरी देवी 
९२३२ 
सयंु� 

अशं दता� २०७१।०४।१६ ८ १३१८ 

160. 

रोशन �े� िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 

९२०१ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०१।०७ ७ १०१९ 

161. 
रोिहणी िशवाकोटीसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९२८७ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०३।३० ११ १९३२ 
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ल 

162. 

ल�मण लामा िव�� 
सश� �हरी बल �धान 

काया�लय, हलचोक, 
काठमाड�समेत 

९२३४ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०६।३० ८ १३३८ 

163. 
लालहीरा कामी िव�� 

नेपाल सरकार 
९२४९ 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०६।२२ ९ १५०५ 

164. 

लेखनाथ भ�राई िव�� 
लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय अनामनगरसमते 

९१७९ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०१।३० ६ ८१६ 

व 

165. 

वम�साद मा�के िव�� 
नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क 

िलिमटेड, के��ीय काया�लय, 
िबजलुीबजारसमेत 

९२९७ 
सयंु� 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

२०७१।०२।२२ ११ २०२० 

166. 
वािहद अिल ग�ी िव�� 

अहमद अिल ग�ी 
९११२ 
सयंु� 

अशं २०७०।०५।२६ १ १०० 

167. 
िव�क�र�न शा�यसमेत 

िव�� कुलर�न शा�यसमेत 
९२७९ 

पूण� 
अशं चलन २०७१।०७।२० ११ १८३८ 

168. 

िवजयकुमार झासमेत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, टङ्गाल, 
काठमाड�समेत 

९११७ 
पूण� 

उ��ेषण २०६९।१०।१८ २ १४३ 

169. 
िवनोदबहादरु कँुवर िव�� 

म�ज ुथापा 
९२३५ 
सयंु� 

उ��ेषण 
िनषेधा�ा 
परमादेश 

२०७१।०४।२० ८ १३४६ 

170. 
िवमला कमा�चाय�  िव�� 

नेपाल सरकार 
९१२६ 
सयंु� 

लाग ुऔषध 
खैरो हरेोइन 

२०७०।०९।१६ २ २४८ 

171. 

िवराट थापा िव�� 
नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क िल. 

�धान काया�लय, 
िबजलुीबजार, काठमाड�समेत 

९१५७ 
सयंु� 

उपय�ु  
आदेश जारी 
गरी पाऊँ 

२०७१।०१।०३ ५ ६३० 
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172. 
िव�नाथ गोयल िव�� 

नेपाल सरकार 
९२३८ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०७।११ ९ १३७० 

173. 
वै�नाथ राउत अिहर िव�� 

तलुसीभ� ��े 
९२५२ 
सयंु� 

��ेफल 
सधुार 

२०७१।०८।२३ ९ १५४० 

श 

174. 
शमशेर नेपाली िव�� 

नेपाल सरकार 
९३०१ 
िवशेष 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७१।०५।१२ १२ २०५३ 

175. 

शिशभूषण मि�लकसमेत 
िव�� राज�ी सेिभङ् ए�ड 

कोअपरेिटभ िलिमटेड, �.का., 
मलङ्गवा, सला�हीसमते 

९३०९ 
सयंु� 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

२०७१।०२।१९ १२ २१७१ 

176. 

शािलकराम जमक�ेल 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९२०४ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०३।२४ ७ १०४९ 

177. 

शािलकराम भ�राईसमेत 
िव�� रा��पितको काया�लय, 

शीतल िनवास, 
काठमाड�समेत 

९१५५ 
िवशेष 

उ��ेषण २०७०।११।२२ ५ ६०२ 

178. 

िशवच�� पौडेल 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९१३१ 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।१८ ३ २९६ 

179. 
िशवराम बोहजसुमेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९२५९ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१९ १० १६२७ 

180. 

शेरबहादरु महज�नसमेत 
िव�� नेपाल बैङ् क िलिमटेड 

�धान काया�लय, 
काठमाड�समेत 

९११० 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०८।१३ १ ८९ 

181. 
शेष नैमिु�न िव�� 

नेपाल सरकार 
९१०३ 
सयंु� 

नेपाली 
नाग�रकताबाट 

हटाउने 
२०७०।१०।०७ १ ४२ 

182. 

शोभनदेव प�त िव�� 
मालपोत काया�लय, चाबिहल, 

काठमाड�समेत 

९१५६ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०१।२१ ५ ६१७ 
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183. 
शोभा �े� िव�� 
माया तामाङसमेत 

९२१९ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०१।२९ ८ १२१३ 

184. 

शोभाल�मी था�जसुमते 
िव�� पशपुित�साद 

ब�यालसमेत 

९१३५ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१०।१२ ३ ३३६ 

185. 
�यामिसहं पा�डेसमेत 

िव�� �योित पा�डेसमेत 
९११६ 

पूण� 
उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०७।०७ २ १२९ 

186. 

�यामस�ुदर सिुतहार 
िव�� नेपाल सरकार, िश�ा 
म��ालय, केशरमहलसमेत 

९१९८ 
सयंु� 

परमादेश २०७१।०३।३२ ७ ९९१ 

187. 
�ीमती इ��कुमारी �े� 

िव�� �योित �े� 
९२६९ 
सयंु� 

अशं चलन २०७१।०५।२५ १० १७५७ 

स 

188. 

सजंीव केशवासमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

९१२० 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।१४ २ १७३ 

189. 

स�तोष यादवसमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९१४६ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१२।२६ ४ ४५८ 

190. 

सिबन �े�समेत िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९२५७ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७०।११।२२ १० १५९५ 

191. 

समीर खानँसमेत िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 

९२४५ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०५।०९ ९ १४६५ 

192. 
स�रता पौडेल िव�� 

नेपाल सरकार 
९१०९ 
सयंु� 

कत��य �यान २०७०।१०।२० १ ८४ 

193. 

सरीता ��े ख�ी िव�� 
महानगरीय �हरी प�रसर, 

हनमुानढोका, काठमाड�समेत 

९२४७ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०५।११ ९ १४८० 
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194. 
सरोज ब�नेतसमते िव�� 

नेपाल सरकार 
९१९० 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०३।०२ ६ ९०९ 

195. 

सहयोगी उ�च मा�यिमक 
िव�ालय िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

९१०४ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७०।०८।०९ १ ५० 

196. 
सागर के.सी. िव�� 

नेपाल सरकार 
९३०० 
िवशेष 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७१।०५।२६ १२ २०४१ 

197. 
सामथ��साद िसंह िव�� 

मदन�साद िसहंसमते 
९३१४ 
सयंु� 

फैसला 
मोही 

�माणप� 
बदर 

२०७१।०५।१३ १२ २२१७ 

198. 

सीताराम अ�ह�र िव�� 
गोरखाप� स�ंथान, धम�पथ, 

�यरुोड काठमाड�समेत 

९२८५ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।०४ ११ १९१५ 

199. 
सखुल दास वैरागी िव�� 

यदै खा ँथा� 
९२१० 
सयंु� 

बेलगती मोही 
लगत क�ा 

२०७१।०२।१६ ७ ११२२ 

200. 

सिुनता अ�वाल िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 

९२९५ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०७।११ ११ २००९ 

201. 
सिुनल िशवाकोटी िव�� 
�ा�जल िशवाकोटीसमेत 

९३१७ 
सयंु� 

हालैदेिखको 
बकसप� 

िलखत बदर 
२०७१।०७।१९ १२ २२४० 

202. 
समुन अिधकारीसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९३०३ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।१४ १२ २०६९ 

203. 

सरुजबाब ुप�थसमेत िव�� 
पनुरावेदन अदालत, 

पोखरासमेत 

९१६३ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७०।१०।१५ ५ ६७८ 

204. 

सरेुश महतो िव�� 
पनुरावेदन अदालत, पाटन, 

लिलतपरुसमेत 

९२८६ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०४।३० ११ १९२२ 

205. 
सवुास अिधकारीसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९१३८ 
सयंु� 

कत��य �यान 
र �यानमान� 

उ�ोग 
२०७१।०२।२६ ३ ३६२ 
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206. 
सवुास भ�राईसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९२८२ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०३।२२ ११ १८८२ 

207. 

सशुीला �े�समेत िव�� 
गठुी स�ंथान के��ीय 

काया�लय, काठमाड�समेत 

९१०६ 
सयंु� 

रैकर लगत 
क�ाको िनण�य 

बदर 
२०७०।१०।०५ १ ६३ 

208. 

सूय� का�त राउत िव�� 
िज�ला �हरी काया�लय, 

मोरङसमेत 

९२२९ 
सयंु� 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०६।०८ ८ १२९२ 

209. 
सूय�बहादरु पा�डेसमते िव�� 

नेपाल सरकार 
९२७६ 
िवशेष 

उ��ेषण २०७०।१२।१३ ११ १८१५ 

210. 

सूय�वदना पि�डत िव�� 
लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय, अनामनगरसमते 

९२९९ 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०६।३० १२ २०३१ 

211. 

सनैी उरामन िव�� 
भूिमसधुार काया�लय, 

मोरङसमेत 

९१९३ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०३।२६ ६ ९४४ 

212. 
सोमनाथ िगरी िव�� 

नेपाल सरकार 
९२८९ 
सयंु� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।२४ ११ १९५१ 

ह 

213. 

िहमेशकृ�ण खरले िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

९१३० 
िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०३।१३ ३ २८९ 

214. 
िहरादेवी �े� िव�� 

पसा� िज�ला अदालतसमेत 
९३११ 
सयंु� 

उ��ेषण २०७१।१०।२० १२ २१९० 

215. 

िहरादेवी सापकोटासमेत 
िव�� िज�ला �शासन 

काया�लय, नवलपरासीसमेत 

९११३ 
सयंु� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०५।३१ १ १०७ 

216. 

िहरामान ह�र िगरी िव�� 
िज�ला �शासन काया�लय, 

बाकेँसमेत 

९२३६ 
सयंु� 

िनषेधा�ा 
परमादेश 

२०७१।०४।२० ८ १३५२ 

217. हमेबहादरु काक�समेत िव�� ९११४ उ��ेषण २०७०।०५।३१ १ ११३ 
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अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टङ्गाल, 

काठमाड� 

सयंु� परमादेश 

218. 
हमेलाल खोसीसमेत िव�� 

मेनका खोसी 
९१९२ 
सयंु� 

अब�डा ज�गा 
ब�डा गरी 

पाऊँ 
२०७१।०३।३१ ६ ९३५ 

� 

219. 
ि�वेणी पासी िव�� 

नेपाल सरकार 
९२९० 
सयंु� 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।१७ ११ १९५६ 
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म�ुा / िवषयह�को वणा�न�ुिमक सूची 
 

�. 
सं. 

िवषय 
िन.नं.  

इजलास 
प� / िवप� फैसला िमित अंक पृ� 

अ 

1.  अपहलेना 
९१०५ 
सयं�ु 

य�देव भ� िव�� 
डा.सधुा शमा� 

२०७०।०९।०९ १ ५६ 

2.  

अपतुाली 
हक कायम 
नामसारी 

९३०७ 
सयं�ु 

उमादेवी काक� िव�� 
कुमारी काक� 

२०७१।०९।०१ १२ २१५० 

3.  

अब�डा ज�गा 
ब�डा गरी 

पाऊँ 

९१९२ 
सयं�ु 

हमेलाल खोसीसमेत िव�� 
मेनका खोसी 

२०७१।०३।३१ ६ ९३५ 

आ 

4.  आयकर 
९१६१  
सयं�ु 

ढुि�डराज पोखरले िव�� 
�ी गो�डेल �लोव िलकस� �ा.िल. 

िवराटनगर 
२०७०।०४।२८ ५ ६६६ 

उ 

5.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२२३  
सयं�ु 

अजेयराज समुाग� पराजलुी 
िव�� महा�यायािधव�ाको 

काया�लय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

२०७०।१२।२३ ८ १२४५ 

6.  उ��ेषण 
९१७४ 
िवशेष 

कुसमु साखसमेत िव�� 
रा��पितको काया�लय, शीतल 

िनवाससमेत 
२०७०।११।०८ ६ ७६७ 

7.  उ��ेषण 
९१८५ 
सयं�ु 

जलुमु महज�न िव�� 
आशामाया महज�नसमेत 

२०७१।०२।२२ ६ ८७० 

8.  उ��ेषण 
९१०८  
सयं�ु 

नर�े� झासमेत िव�� 
िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, रौतहटसमेत 

२०७०।०५।२५ १ ७८ 
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9.  उ��ेषण 
९२५८ 
िवशेष 

�िवणता पोखरलेसमेत िव�� 
स�माननीय रा��पित, रा��पितको 

काया�लय, शीतलिनवास 
काठमाड�समेत 

२०७१।०४।२९ १० १६१४ 

10.  उ��ेषण 
९११५ 
सयं�ु 

भ��साद अिधकारीसमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
२०७०।११।२७ १ ११९ 

11.  उ��ेषण 
९१०० 
िवशेष 

भरतमिण जङ्गम िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लयसमेत 
२०७०।११।२२ १ १६ 

12.  उ��ेषण 
९१७८ 
सयं�ु 

मानिसहं बोहरा िव�� 
महानगरीय �हरी आयु�को 
काया�लय, रानीपोखरीसमेत 

२०७१।०३।१६ ६ ८०८ 

13.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२४८ 
सयं�ु 

यादव अिधकारी िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०६।०८ ९ १४८५ 

14.  उ��ेषण 
९२५४ 
िवशेष 

राजन बलुा�कोटी िव�� 
नेपाल कानून �यवसायी प�रषद ्, 

कुप�डोल, लिलतपरु 
२०७१।०२।२९ १० १५५७ 

15.  उ��ेषण 
९२१४  
सयं�ु 

राम िवलास महतो कोईरी िव�� 
कृिष िवकास म��ालय, 

िसहंदरबारसमेत 
२०७१।०४।२० ७ ११६० 

16.  उ��ेषण 
९११८ 

पूण� 

रामकुमार महतो िव�� 
नेपाल सरकार, �वा��य तथा 

जनस�ंया म��ालयसमेत 
२०६९।१०।१८ २ १५७ 

17.  उ��षेण 
९१८७  
सयं�ु 

रामराज िशवाकोटी िव�� 
�याय प�रषद ् सिचवालय, 

रामशाहपथ, काठमाड�समेत 
२०७१।०३।१८ ६ ८९० 

18.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२३४  
सयं�ु 

ल�मण लामा िव�� 
सश� �हरी बल �धान काया�लय, 

हलचोक, काठमाड�समेत 
२०७१।०६।३० ८ १३३८ 

19.  उ��ेषण 
९११७  

पूण� 

िवजयकुमार झासमेत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गाल, काठमाड�समेत 

२०६९।१०।१८ २ १४३ 
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20.  
उ��ेषण / 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

९२३५ 
सयं�ु 

िवनोदबहादरु कँुवर िव�� 
म�ज ुथापा 

२०७१।०४।२० ८ १३४६ 

21.  उ��ेषण 
९१५५ 
िवशेष 

शािलकराम भ�राईसमेत िव�� 
रा��पितको काया�लय, शीतल 

िनवास, काठमाड�समेत 
२०७०।११।२२ ५ ६०२ 

22.  उ��ेषण 
९१०४  
सयं�ु 

सहयोगी उ�च मा�यिमक 
िव�ालय िव�� 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

२०७०।०८।०९ १ ५० 

23.  उ��ेषण 
९१६३ 
सयं�ु 

सरुजबाब ुप�थसमेत िव�� 
पनुरावेदन अदालत, पोखरासमेत 

२०७०।१०।१५ ५ ६७८ 

24.  उ��ेषण 
९२७६ 
िवशेष 

सूय�बहादरु पा�डेसमते िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।१२।१३ ११ १८१५ 

25.  उ��ेषण 
९३११ 
सयं�ु 

िहरादेवी �े� िव�� 
पसा� िज�ला अदालतसमेत 

२०७१।१०।२० १२ २१९० 

26.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२४४ 
सयं�ु 

एपोलोकुमार भगतसमेत िव�� 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालय, रामशाहपथसमेत 

२०७१।०४।१६ ९ १४५५ 

27.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२७८ 
िवशेष 

कमला वा�ले भ�राईसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

२०७१।०५।१९ ११ १८३० 

28.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२७७ 
िवशेष 

डा.िमङ्गमार गे�जेन शेपा� 
िव�� नेपाल सरकार 

२०७१।०५।१२ ११ १८२१ 

29.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२८७ 
सयं�ु 

रोिहणी िशवाकोटीसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

२०७१।०३।३० ११ १९३२ 

30.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२३८ 
सयं�ु 

िव�नाथ गोयल िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०७।११ ९ १३७० 

31.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२८५  
सयं�ु 

सीताराम अ�ह�र िव�� 
गोरखाप� स�ंथान, धम�पथ, 

�यरुोड काठमाड�समते 
२०७१।१०।०४ ११ १९१५ 

32.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२८९ 
सयं�ु 

सोमनाथ िगरी िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०५।२४ ११ १९५१ 
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33.  
उ��ेषण /   
�ितषेध /  
परमादेश 

९२६५ 
सयं�ु 

बिु��साद आचाय� िव�� 
ठूला करदाता काया�लय, 

ह�रहरभवन, लिलतपरुसमेत 
२०७१।०७।०९ १० १७२३ 

34.  
उ��ेषण /  
परमादेश 

९२६२ 
सयं�ु 

नारायण�साद देवकोटा 
िव�� नेपाल सरकार 

२०७०।०६।०१ १० १६७२ 

35.  
उ��ेषण /  
परमादेश 

९२५५ 
िवशेष 

रािजव�साद ग�ुा रौिनयार 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लय, 
िसहंदरबारसमेत 

२०७०।१२।०६ १० १५६७ 

36.  
उ��ेषण /  
परमादेश 

९३०१ 
िवशेष 

शमशेर नेपाली िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०५।१२ १२ २०५३ 

37.  
उ��ेषण /  
परमादेश 

९३०० 
िवशेष 

सागर के.सी. िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०५।२६ १२ २०४१ 

38.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२८१ 
सयं�ु 

आिशष शमा� िव�� 
नेपाल दूरस�चार �ािधकरण, 

ि�परु�ेर, काठमाड�समेत 
२०७०।०६।०१ ११ १८६३ 

39.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९३०२  
िवशेष 

कमल�साद इटनी िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, काठमाड�समेत 
२०७१।०५।१२ १२ २०५९ 

40.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२९१  
सयं�ु 

गेरे थापा �े�ी िव�� 
शा�ता थापा �े�ीसमते 

२०७१।०८।१२ ११ १९६५ 

41.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९३१६  
सयं�ु 

जगत�साद हाडा िव�� 
औ�ोिगक �े� �यव�थापन 

काया�लय, भ�परुसमेत 
२०७१।०८।०४ १२ २२३५ 

42.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९३०६  
सयं�ु 

िदनेश चौधरी िव�� 
सव��च अदालत 

२०७१।०३।१० १२ २१४४ 

43.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२८८  
सयं�ु 

परशरुाम दाहाल िव�� 
लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय, अनामनगरसमेत 

२०७१।०६।२९ ११ १९४३ 

44.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९३०५  
सयं�ु 

मितब�ुलाह मसुलमान िव�� 
िनजामती िकताबखाना, 

ह�रहरभवन, लिलतपरुसमेत 
२०७१।०५।३१ १२ २१३६ 
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45.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२५९  
िवशेष 

िशवराम बोहजसुमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०५।१९ १० १६२७ 

46.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२५७  
िवशेष 

सिबन �े�समेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।११।२२ १० १५९५ 

47.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२९५  
सयं�ु 

सिुनता अ�वाल िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 
२०७१।०७।११ ११ २००९ 

48.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९३०३  
िवशेष 

समुन अिधकारीसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।११।१४ १२ २०६९ 

49.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२८२  
सयं�ु 

सवुास भ�राईसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।२२ ११ १८८२ 

50.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२९९  
पूण� 

सूय�वदना पि�डत िव�� 
लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय, अनामनगरसमेत 

२०७१।०६।३० १२ २०३१ 

51.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

९२६१  
सयं�ु 

अ�चन भ�राई िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।०६।०१ १० १६४९ 

52.  
उ��ेषण / 
�ितषेध / 
परमादेश 

९१४१  
सयं�ु 

तोयानाथ ढुङ्गाना िव�� 
�याय प�रषद ्सिचवालय, 

काठमाड�समेत 
२०७१।०३।०४ ३ ३९७ 

53.  
उ��ेषण / 

अिधकारप�ृछा
९२०२  
सयं�ु 

र�ने�र�साद िसहं िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।१२।२१ ७ १०२८ 

54.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२०५  
सयं�ु 

अिनतादेवी शाही िव�� 
पनुरावेदन अदालत, पाटन 

२०७०।०८।१९ ७ १०७४ 

55.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९११९  
िवशेष 

इकवाल हक िव�� 
राज�व �यायािधकरण, 

काठमाड�समेत 
२०७०।१०।०२ २ १६४ 

56.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२०६  
सयं�ु 

इ�दभूुषण झा िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।०५।३० ७ १०८२ 

57.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२०० 
सयं�ु 

खमुराज प�ुजाली िव�� 
का�म�डप डेभलपमे�ट बैङ्क, 
के��ीय काया�लय, पाको �यरुोड 

२०७१।०१।१५ ७ १०१४ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

220 

58.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१५१ 
सयं�ु 

खसुीलाल साह िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लयसमेत 
२०७०।०९।०८ ४ ५५८ 

59.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१६०  
सयं�ु 

िड�ली�साद �साई िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।११।२७ ५ ६५८ 

60.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२२५  
सयं�ु 

दीपक पोखरेल िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०२।२० ८ १२५८ 

61.  
उ��ेषण /  
परमादेश 

९१४७ 
सयं�ु 

दीपक िव�म िम� िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लयसमेत 
२०७०।०९।१६ ४ ४६८ 

62.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१५४ 
िवशेष 

देवी�साद दाहाल िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लयसमेत 
२०७०।१०।०९ ५ ५९१ 

63.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१७६  
सयं�ु 

�वुराज थापा िव�� 
पनुरावेदन अदालत, बटुवल, 

�प�देहीसमते 
२०७०।०७।२६ ६ ७८७ 

64.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१४३  
सयं�ु 

िपता�बर�साद आचाय�समते 
िव�� नेपाल सरकार अथ� 

म��ालयसमेत 
२०७०।०९।०३ ४ ४२२ 

65.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१७५  
सयं�ु 

भाइराम खड्के िव�� 
�ान ुवै�समेत 

२०७०।१०।२६ ६ ७८१ 

66.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९०९९  
िवशेष 

मदनबहादरु खड् कासमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लयसमते 
२०७०।१२।२० १ १ 

67.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२१८  
िवशेष 

माधवकुमार ब�नेतसमेत िव�� 
िचिक�सा िव�ान राि��य �ित�ान, 

वीर अ�पतालसमेत 
२०७०।१२।०६ ८ ११८९ 

68.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१२१  
िवशेष 

मकुु�द अिधकारी िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लयसमेत 
२०७०।०९।२५ २ २०४ 

69.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१२८  
िवशेष 

मकुु�द अिधकारी िव�� 
रा��पितको काया�लय शीतल 

िनवास, काठमाड�समेत 
२०७०।०९।२९ ३ २७३ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

221 

70.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१९७  
सयं�ु 

मकेुशराज का�ले िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लयसमेत 
२०७१।०४।१४ ७ ९७५ 

71.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१२९  
िवशेष 

राजीव बा�तोला िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।०३।१३ ३ २८१ 

72.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१७९  
सयं�ु 

लेखनाथ भ�राई िव�� 
लोक सेवा आयोग, के��ीय 
काया�लय अनामनगरसमते 

२०७१।०१।३० ६ ८१६ 

73.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२०४  
सयं�ु 

शािलकराम जमक�ेल िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।०३।२४ ७ १०४९ 

74.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१३१  
िवशेष 

िशवच�� पौडेल िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।०९।१८ ३ २९६ 

75.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९११०  
सयं�ु 

शेरबहादरु महज�नसमेत िव�� 
नेपाल बैङ् क िलिमटेड �धान 
काया�लय, काठमाड�समेत 

२०७०।०८।१३ १ ८९ 

76.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१५६  
सयं�ु 

शोभनदेव प�त िव�� 
मालपोत काया�लय, चाबिहल, 

काठमाड�समेत 
२०७१।०१।२१ ५ ६१७ 

77.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१३५  
सयं�ु 

शोभाल�मी था�जसुमते िव�� 
पशपुित�साद ब�यालसमेत 

२०७०।१०।१२ ३ ३३६ 

78.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९११६  
पूण� 

�यामिसहं पा�डेसमेत िव�� 
�योित पा�डेसमेत 

२०७०।०७।०७ २ १२९ 

79.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१२०  
िवशेष 

सजंीव केशवासमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लयसमेत 
२०७०।०९।१४ २ १७३ 

80.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१४६  
सयं�ु 

स�तोष यादवसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।१२।२६ ४ ४५८ 

81.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१९०  
सयं�ु 

सरोज ब�नेतसमते िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।०२ ६ ९०९ 
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82.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१९३  
सयं�ु 

सैनी उरामन िव�� 
भूिमसधुार काया�लय, मोरङसमेत 

२०७१।०३।२६ ६ ९४४ 

83.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९१३०  
िवशेष 

िहमेशकृ�ण खरले िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।०३।१३ ३ २८९ 

84.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९११३  
सयं�ु 

िहरादेवी सापकोटासमेत िव�� 
िज�ला �शासन काया�लय, 

नवलपरासीसमेत 
२०७०।०५।३१ १ १०७ 

85.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९११४  
सयं�ु 

हमेबहादरु काक�समेत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोग, टङ्गाल, काठमाड� 
२०७०।०५।३१ १ ११३ 

86.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

९२३७  
िवशेष 

कमला �यौपानेसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।१२।०६ ९ १३५७ 

87.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

९१४२  
िवशेष 

कमल�साद खितवडासमते 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद ्को काया�लयसमते 
२०७०।०३।१३ ४ ४१३ 

88.  
उपय�ु आदेश 

जारी गरी 
पाऊँ 

९१५७  
सयं�ु 

िवराट थापा िव�� 
नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क िल. 

�धान काया�लय, िबजलुीबजार, 
काठमाड�समेत 

२०७१।०१।०३ ५ ६३० 

अ ं

89.  अशं 
९१८१  
सयं�ु 

िजते���साद चौधरी िव�� 
मगंल�साद फौजदार 

२०७१।०३।१८ ६ ८३४ 

90.  अशं 
९१८२  
सयं�ु 

पदमबहादरु कँुवर िव�� 
रामबहादरु कँुवर 

२०७१।०२।१८ ६ ८४२ 

91.  अशं 
९११२  
सयं�ु 

वािहद अिल ग�ी िव�� 
अहमद अिल ग�ी 

२०७०।०५।२६ १ १०० 

92.  अशं चलन 
९२७०  
सयं�ु 

पदम �यौपाने िव�� 
आरती �यौपाने 

२०७१।०४।२८ १० १७६६ 

93.  अशं चलन 
९२२१  
सयं�ु 

मानबहादरु �े� िव�� 
भगवती �े� 

२०७१।०३।२५ ८ १२३० 
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94.  अशं चलन 
९२७९  

पूण� 
िव�क�र�न शा�यसमेत िव�� 

कुलर�न शा�यसमेत 
२०७१।०७।२० ११ १८३८ 

95.  अशं चलन 
९२६९  
सयं�ु 

�ीमती इ��कुमारी �े� िव�� 
�योित �े� 

२०७१।०५।२५ १० १७५७ 

96.  अंश दता� 
९२३२  
सयं�ु 

रामवरण साहसमेत िव�� 
मोहरी देवी 

२०७१।०४।१६ ८ १३१८ 

97.  

अशं ब�डा 
लगाई अंश 

छुट् याई 
शेषपिछको 
बकसप� 

बमोिजम गरी 
पाऊँ 

९१२७  
सयं�ु 

रमशे परुी िव�� 
�ीमती गीता परुी िसलवालसमेत 

२०७०।०५।२५ २ २६० 

98.  अशं चलन 
९१२२  

पूण� 
दानबहादरु �े� िव�� 

कृ�णबहादरु �े� 
२०७०।१२।१३ २ २१० 

99.  अशं 
९१८१  
सयं�ु 

िजते���साद चौधरी िव�� 
मगंल�साद फौजदार 

२०७१।०३।१८ ६ ८३४ 

क 

100. करकाप 
९२५३  
सयं�ु 

रामजी�साद कुशवाहा िव�� 
िवजय�साद यादव 

२०७१।०३।०२ ९ १५४६ 

101. करकारप 
९१९४  
सयं�ु 

रामजी�साद कुशवाहा िव�� 
िवजय�साद यादव 

२०७१।०३।०२ ६ ९५६ 

102. 

करार 
बमोिजमको 

रकम 
िदलाई  
पाऊँ 

९२६४  
सयं�ु 

िच�बहादरु काक� िव�� 
मिनराम अ�वाल 

२०७१।०७।१७ १० १७१२ 

103. 

करारबमोिजम 
�ितपूित�  रकम 
िदलाई पाऊँ 

९१६५  
सयं�ु 

�मोदराज शमा� िव�� 
राजीव गजरेुल 

२०७०।०८।१० ५ ६९३ 

104. 
कत��य 
�यान 

९२५०  
सयं�ु 

ईरमान तामाङ िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०७।१० ९ १५२० 

105. 
कत��य 
�यान 

९२४६  
सयं�ु 

कुमान ग�ुङसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०७।१७ ९ १४७१ 
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106. कत��य �यान 
९१५८  
सयं�ु 

खोमनाथ दाहाल िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।१०।१५ ५ ६३९ 

107. कत��य �यान 
९१८८  
सयं�ु 

च�बहादरु डागँी िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०२।२५ ६ ८९५ 

108. कत��य �यान 
९२०८  
सयं�ु 

च�िसहं ठग�ुना िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।११ ७ ११०८ 

109. कत��य �यान 
९१९१  
सयं�ु 

िच�बहादरु दनवुार िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।०४ ६ ९१९ 

110. कत��य �यान 
९२८३  
सयं�ु 

टीकाराम राईसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०६।२७ ११ १८९४ 

111. कत��य �यान 
९२९०  
सयं�ु 

ि�वेणी पासी िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०७।१७ ११ १९५६ 

112. कत��य �यान 
९१४४  
सयं�ु 

िदपकबहादरु िघिमर ेिव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।१२।३० ४ ४४२ 

113. कत��य �यान 
९१७०  
सयं�ु 

नर�े�िसह धामी िव�� 
महशे चौधरी 

२०७१।०३।११ ५ ७४० 

114. कत��य �यान 
९१३६  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
शेरबहादरु ब�नेतसमेत 

२०७०।०८।२४ ३ ३४४ 

115. कत��य �यान 
९१४८  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
परमे�र यादवसमते 

२०७०।११।१४ ४ ४९५ 

116. कत��य �यान 
९१९९  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
भपुाल िल�बू 

२०७१।०३।२० ७ ९९९ 

117. 
कत��य 
�यान 

९२४२  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
रािधका ��े 

२०७१।०५।२७ ९ १४१७ 

118. 
कत��य 
�यान 

९२४३  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
रामई�र राय यादवसमेत 

२०७१।०६।२९ ९ १४३५ 

119. 
कत��य 
�यान 

९२९३  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
च��मान तामाङ िड�डोङ 

२०७१।०७।१७ ११ १९७८ 

120. कत��य �यान 
९१५३  
सयं�ु 

पशपुित साह िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०२।२१ ४ ५७६ 

121. कत��य �यान 
९२१२  
सयं�ु 

�ेमबहादरु ग�ुङ िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०५।११ ७ ११४४ 

122. कत��य �यान 
९१५०  
सयं�ु 

भगतलाल टुडु िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।०६।१४ ४ ५५० 
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123. कत��य �यान 
९२३०  
सयं�ु 

भरत िव.क. िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०६।२२ ८ १३०१ 

124. 
कत��य 
�यान 

९३१३  
सयं�ु 

मनोजकुमार जोशी िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०७।२४ १२ २२०७ 

125. 
कत��य 
�यान 

९२४९  
सयं�ु 

लालहीरा कामी िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०६।२२ ९ १५०५ 

126. कत��य �यान 
९१०९  
सयं�ु 

स�रता पौडेल िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।१०।२० १ ८४ 

127. 

कत��य �यान 
र �यानमान� 

उ�ोग 

९१३८ 
सयं�ु 

सवुास अिधकारीसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०२।२६ ३ ३६२ 

128. िकत� 
९१२३  
सयं�ु 

राधादेवी सनुवुार िव�� 
भगवती पडुासैनीसमेत 

२०७०।०९।१४ २ २१८ 

129. 
कुटिपट 

अङ्गभङ्ग 
९१२५  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
सरेु��कुमार किवरथसमेत 

२०७०।०३।३० २ २४२ 

130. 
कुटिपटबाट 

गभ�पतन 
९१३४  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
कलावती चौधरीसमेत 

२०७०।०३।०९ ३ ३३० 

ग 

131. 
ग�डाको खाग 
ओसारपसार 

९२११  
सयं�ु 

�काश बढुासमते िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०४।१८ ७ ११२८ 

च 

132. चोरी 
९१६७  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
महशे चौधरी 

२०७०।०९।१८ ५ ७०४ 

ज 

133. 
ज�गा 

िखचोला 
९२६६  
सयं�ु 

बीरबहादरु ख�ी िव�� 
�मोदराज प�तसमते 

२०७१।०७।१० १० १७३२ 

134. ज�गा दता� 
९२४१  
सयं�ु 

मालपोत काया�लय, गोरखा 
िव�� गोपाल ग�ुङ 

२०७१।०८।२१ ९ १४१० 

135. 
जबरज�ती 

करणी 
९२०९  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
रामबहादरु काक� 

२०७१।०२।२५ ७ १११६ 

136. 
जबरज�ती 

करणी 
९१८६ 
सयं�ु 

ब�ी ख�ी िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।०८।३० ६ ८७९ 

137. जबरज�ती ९२२०  बीरबहादरु मगर िव�� २०७१।०३।२४ ८ १२२० 
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करणी सयं�ु नेपाल सरकार 

138. 
जबरज�ती 

करणी 
९१०७  
सयं�ु 

महशे पटेल कुम� िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।०९।०१ १ ७० 

139. 
जबरज�ती 

करणी उ�ोग 
९२२७  
सयं�ु 

च�दन कामती िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।२३ ८ १२७५ 

140. 
िजउ मा�ने 

बे�ने 
९३०८  
सयं�ु 

उ�व�साद आचाय�समेत िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०७।१७ १२ २१५७ 

ठ 

141. ठगी 
९२२८  
सयं�ु 

मरुारी िघिमरे िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।२३ ८ १२८४ 

142. 

ठे�का रकम 
िमनाहा गरी 

पाऊँ 

९१९६  
सयं�ु 

जले�र नगरपािलकाको 
काया�लय िव�� 
रामिसिकल साह 

२०७१।०४।१५ ६ ९७० 

न 

143. 
नकबजनी 

चोरी 
९१११  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
श�भ ेनेपाली 

२०७०।०५।१८ १ ९४ 

144. 
नकबजनी 

चोरी 
९१७२  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
भनुचनु भ�ने रोशनदास त�मासमेत 

२०७१।०३।१९ ५ ७५५ 

145. 

न�कली 
�थायी 

अ�यापन 
अनमुितप� 

पेस गरी 
��ाचार गरकेो 

९१६६  
सयं�ु 

केशवराज कड�रया िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।११।२० ५ ६९८ 

146. नाता कायम 
९२९४ 
सयं�ु 

बि��साद �साई िव�� 
रािधका माझी 

२०७१।०७।०९ ११ २००२ 

147. िनण�य बदर 
९२३१  
सयं�ु 

छठु�साद जयसवार िव�� 
कापड यादव 

२०७१।०४।१६ ८ १३१० 

148. िनषेधा�ा 
९२७५ 
सयं�ु 

�ेमबहादरु गा�धव�समते िव�� 
न�दन सामदुाियक वन उपभो�ा 

समूह 
२०७१।०८।१५ १० १८१० 

149. 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

९२३६ 
सयं�ु 

िहरामान ह�र िगरी िव�� 
िज�ला �शासन काया�लय, 

बाकेँसमते 
२०७१।०४।२० ८ १३५२ 

150. िनषेधा�ा / ९३१२ गणेशराज काक� िव�� २०७१।०९।२० १२ २१९८ 
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परमादेश सयं�ु पदम�साद गौतमसमेत 

151. 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

९२९७ 
सयं�ु 

वम�साद मा�के िव�� 
नेपाल बङ्गलादेश बैङ्क 

िलिमटेड, के��ीय काया�लय, 
िबजलुीबजारसमेत 

२०७१।०२।२२ ११ २०२० 

152. 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

९३०९ 
सयं�ु 

शिशभूषण मि�लकसमेत िव�� 
राज�ी सेिभङ् ए�ड कोअपरिेटभ 

िलिमटेड, �.का., मलङ्गवा, 
सला�हीसमते 

२०७१।०२।१९ १२ २१७१ 

153. 

नेपाली 
नाग�रकताबाट 

हटाउने 

९१०३  
सयं�ु 

शेष नैमिु�न िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।१०।०७ १ ४२ 

प 

154. 

पदीय 
अिधकारको 

द�ुपयोग गरी 
गैरकानूनी 

�पमा स�पि� 
आज�न गरी 

��ाचार गरकेो 

९१४९ 
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
गणेश अया�लसमते 

२०६९।०७।२७ ४ ५०९ 

155. परमादेश 
९२५६ 
िवशेष 

अ�यूत�साद खरले िव�� 
�याय प�रषद ्, �याय प�रषद ्को 

काया�लय, काठमाड� 
२०७१।०७।१५ १० १५८३ 

156. परमादेश 
९१०१ 
सयं�ु 

अ�णकुमार चौधरीसमेत िव�� 
�रकुं झा 

२०७०।०३।११ १ ३२ 

157. परमादेश 
९१३२  
िवशेष 

�योित बािनयासमेत िव�� 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 

काया�लय, िसहंदरबारसमेत 
२०७०।०९।१४ ३ ३०५ 

158. परमादेश 
९२६०  
सयं�ु 

डा.जैनिु�न अ�सारी िव�� 
ि�भूवन िव�िव�ालय, क�ित�परु, 

काठमाड�समेत 
२०७१।०५।३१ १० १६३७ 

159. परमादेश ९२१६  देवी�साद अिधकारी िव�� २०७१।०३।०२ ७ ११७२ 
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सयं�ु िज�ला �हरी काया�लय, 
झापासमेत 

160. परमादेश 
९१०२  
सयं�ु 

नवुाकोट िज�ला अदालत 
िव�� िहतबहादरु �याकुरले 

२०७०।०७।१० १ ३५ 

161. परमादेश 
९२१५  
सयं�ु 

ने�बहादरु के.सी. िव�� 
भौितक योजना िनमा�ण तथा 

यातायात �यव�था म��ालयसमेत 
२०७१।०५।०२ ७ ११६६ 

162. परमादेश 
९१६२  
सयं�ु 

पूण�च�� भ�राई िव�� 
हीरालाल शाह 

२०७१।०२।१८ ५ ६७३ 

163. परमादेश 
९२९८  
सयं�ु 

महान�द�साद उपा�याय, उ�च 
मा�यिमक िव�ालयसमेत िव�� 

अरिव�दकुमार लाल 
२०७१।०८।१५ ११ २०२५ 

164. परमादेश 
९२८०  

पूण� 
राजेशकुमार का�ले िव�� 
�याय प�रषद ्सिचवालय 

२०७१।०३।१९ ११ १८५२ 

165. परमादेश 
९१९८  
सयं�ु 

�यामस�ुदर सिुतहार िव�� 
नेपाल सरकार, िश�ा म��ालय, 

केशरमहलसमेत 
२०७१।०३।३२ ७ ९९१ 

166. 
परमादेश / 
िनषेधा�ा 

९१३३  
सयं�ु 

रतनकुमार खेतानसमेत िव�� 
राि��य वािण�य बैङ् क, के��ीय 

काया�लयसमेत 
२०७०।११।११ ३ ३२२ 

फ 

167. 
फैसला मोही 

�माणप� बदर 
९३१४  
सयं�ु 

सामथ��साद िसंह िव�� 
मदन�साद िसहंसमते 

२०७१।०५।१३ १२ २२१७ 

ब 

168. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२०१ 
सयं�ु 

रोशन �े� िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 
२०७१।०१।०७ ७ १०१९ 

169. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२२६ 
सयं�ु 

अिल सैद अफैान िव�� 
नीमा के.सी. समेत 

२०७१।०३।०३ ८ १२६८ 

170. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२२४ 
सयं�ु 

आन�द �वालासमेत िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

काठमाड�समेत 
२०७१।०६।०६ ८ १२५२ 

171. ब�दी ९१८४  जयनारायण म�डल िव�� २०७१।०२।२५ ६ ८६३ 
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��य�ीकरण सयं�ु पनुरावेदन अदालत, राजिवराज 
स�रीसमेत 

172. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२६७  
सयं�ु 

मोितलाल पोखरले िव�� 
पनुरावेदन अदालत, बटुवलसमेत 

२०७१।०६।२९ १० १७४० 

173. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२४५ 
सयं�ु 

समीर खानँसमेत िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 
२०७१।०५।०९ ९ १४६५ 

174. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२२९ 
सयं�ु 

सूय� का�त राउत िव�� 
िज�ला �हरी काया�लय, 

मोरङसमेत 
२०७१।०६।०८ ८ १२९२ 

175. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२७२ 
सयं�ु 

ताज�ी िसहं िव�� 
िज�ला �शासन काया�लय, 

लिलतपरुसमेत 
२०७१।०३।०९ १० १७८५ 

176. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९१४५ 
सयं�ु 

प�पदुेव भूिमहार यादव िव�� 
नेपाल सरकार, गहृ म��ालयसमेत 

२०७०।१०।२८ ४ ४५२ 

177. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२८४ 
सयं�ु 

िमचङु ग�ुङ िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

काठमाड�समेत 
२०७१।०६।२८ ११ १९०७ 

178. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२१९ 
सयं�ु 

शोभा �े� िव�� 
माया तामाङसमेत 

२०७१।०१।२९ ८ १२१३ 

179. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२४७ 
सयं�ु 

सरीता �े� ख�ी िव�� 
महानगरीय �हरी प�रसर, 

हनमुानढोका, काठमाड�समेत 
२०७१।०५।११ ९ १४८० 

180. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
९२८६ 
सयं�ु 

सरेुश महतो िव�� 
पनुरावेदन अदालत, पाटन, 

लिलतपरुसमेत 
२०७१।०४।३० ११ १९२२ 

181. बह�िववाह 
९१२४ 
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
योिगता भ�ने योगमाया िचम�रया 

ब�नेत 
२०७०।०३।२४ २ २३४ 

182. 
बाटो कायम 
गरी पाऊँ 

९१८० 
सयं�ु 

केशव परुी िव�� 
िकरण �रमालसमते 

२०७०।०९।२८ ६ ८२६ 

183. 
बेलगती मोही 
लगत क�ा 

९२१० 
सयं�ु 

सखुल दास वैरागी िव�� 
यदै खा ँथा� 

२०७१।०२।१६ ७ ११२२ 

भ 
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184. ��ाचार 
९१८३ 
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
सिुवलकुमार राई 

२०७१।०४।१८ ६ ८४९ 

185. ��ाचार 
९१४० 
सयं�ु 

कृ�ण�साद िघिमर ेिव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।१७ ३ ३८६ 

म 

186. 

मानव 
अपहरण 
ध�क� 

९२५१ 
सयं�ु 

झलनाथ �यौपाने िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०७।१० ९ १५२९ 

187. मानाचामल 
९२७३ 
सयं�ु 

राम खड्का िव�� 
स�रता खड्का 

२०७१।०५।०५ १० १७९४ 

188. 

िमलाप� 
बदर गरी 

हक कायम 
ग�रपाऊँ 

९३१५ 
सयं�ु 

भरैवकुमार िपयासमेत िव�� 
�यामकुमार िपया 

२०७१।०५।१८ १२ २२२५ 

189. मोही कायम 
९२९२ 
सयं�ु 

दशराम साह�खल िव�� 
िनरज च�धरसमेत 

२०७१।०६।२७ ११ १९७२ 

190. मोही कायम 
९२०३ 
सयं�ु 

मह�े�नाथ उपा�याय िव�� 
माइला नकम� 

२०७०।०९।२८ ७ १०३७ 

191. 
मोही  

नामसारी 
९१५९ 
सयं�ु 

महारानी दवेी बरनैीसमेत िव�� 
अमरदेव राउत बर ै

२०७०।०९।२६ ५ ६५० 

192. 
मोही लगत 

क�ा 
९२९६ 
सयं�ु 

दगुा� तामाङ िव�� 
पसुनलाल चौधरी 

२०७१।०५।२७ ११ २०१५ 

र 

193. 

रकम उठाई 
िहनािमना 
गरी  ठगी 

गरकेो 

९३१० 
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
ऋिषराम शमा�समेत 

२०७१।०९।०३ १२ २१७६ 

194. �रसवत 
९२३३ 
सयं�ु 

प�ुकरराज नेपाल िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०६।०१ ८ १३२३ 

195. 

रकैर लगत 
क�ाको  

िनण�य बदर 

९१०६ 
सयं�ु 

सशुीला �े�समेत िव�� 
गठुी स�ंथान के��ीय काया�लय, 

काठमाड�समेत 
२०७०।१०।०५ १ ६३ 

ल 
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196. 
लाग ुऔषध 
(नरिफन) 

९२७४ 
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
राजेश खड्गीसमेत 

२०७१।०५।०५ १० १८०० 

197. 
लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

९१६४ 
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
राज ुलामा 

२०७०।११।२१ ५ ६८४ 

198. 
लाग ुऔषध 
खैरो हरेोइन 

९१२६ 
सयं�ु 

िवमला कमा�चाय�  िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।०९।१६ २ २४८ 

199. 

लाग ुऔषध 
नाइ�ाभटे 
ट्याबलेट 

९२१७ 
सयं�ु 

मानबहादरु खड्का िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।०९ ७ ११८१ 

200. 
लाग ुऔषध 
सतेो हेरोइन 

९२१३ 
सयं�ु 

मोहमद फैज िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०५।११ ७ ११५४ 

201. लटुिपट 
९२७१ 
सयं�ु 

िभखनीदेवी भसुकुलीया िव�� 
िब�टु यादव 

२०७१।०५।०९ १० १७८० 

202. लेनदेन 
९१९५ 
सयं�ु 

कपीलदवे चौधरी कलवार 
िव�� महमद सगीर 

२०७१।०३।३० ६ ९६४ 

203. लेनदेन 
९१५२ 
सयं�ु 

टीकाबहादरु वली िव�� 
धनीराम खड् का 

२०७०।११।२० ४ ५७० 

204. लेनदेन 
९२३९ 
सयं�ु 

िदनेशकुमार ितवारी िव�� 
गोिव�द�साद ितवारीसमेत 

२०७१।०३।१० ९ १३९१ 

205. लेनदेन 
९१७१  
सयं�ु 

न�दलाल राउत कुम� िव�� 
रामच�� सहनी 

२०७१।०२।२७ ५ ७५० 

206. लेनदेन 
९१७७  
सयं�ु 

प� नखर काक� िव�� 
भरतमिण शमा� 

२०७०।०५।०४ ६ ८०२ 

207. लेनदेन 
९२४०  
सयं�ु 

मदननारायण चौधरी िव�� 
च��नारायण चौधरी 

२०७१।०७।१६ ९ १४०२ 

208. लेनदेन 
९२२२  
सयं�ु 

मोहनदेव जोशी िव�� 
पदमबहादरु साउद 

२०७१।०१।०८ ८ १२३८ 

स 

209. 
स�ब�ध 

िव�छेद अशं 
९१६८  
सयं�ु 

गोवध�नलाल नकम�समेत िव�� 
कमला नकम� 

२०७०।११।२८ ५ ७१२ 

210. 

स�ब�ध 
िव�छेद 

अशंसमेत 

९१८९  
सयं�ु 

गणेशभ� �े�समेत िव�� 
गीता �े� 

२०७१।०२।३० ६ ९०३ 

211. सरकारी छाप ९२६३  नेपाल सरकार िव�� २०७१।०८।०९ १० १७०५ 
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द�तखत िकत� सयं�ु यदकुुमार आचाय� 

212. सवारी �यान 
९१६९  
सयं�ु 

कृ�णबहादरु कँुवरसमते िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०२।२७ ५ ७१७ 

213. सवारी �यान 
९१३७  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
िगतबहादरु पनु 

२०७०।०५।३१ ३ ३५५ 

214. सवारी �यान 
९१७३  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
ठगबहादरु काक� 

२०७१।०३।१९ ५ ७६१ 

215. 
सवारी 
�यान 

९३०४  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
िवजे�� पोडे 

२०७१।०१।२२ १२ २१२७ 

216. 
सवारी �यान 
(अङ्गभङ्ग) 

९२०७  
सयं�ु 

नेपाल सरकार िव�� 
काल ुचौधरी 

२०७१।०५।१० ७ १०९० 

ह 

217. 
हातहितयार 
खरखजाना 

९२६८  
सयं�ु 

�भातकुमार कुशवाहा िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७१।०३।२५ १० १७४६ 

218. 

हातहितयार 
खरखजाना 
बेचिबखन 

९१३९  
सयं�ु 

मह�े�िव�म शाहसमते िव�� 
नेपाल सरकार 

२०७०।०४।३० ३ ३७६ 

219. 

हालैदिेखको 
बकसप� 

िलखत बदर 

९३१७  
सयं�ु 

सिुनल िशवाकोटी िव�� 
�ा�जल िशवाकोटीसमेत 

२०७१।०७।१९ १२ २२४० 

� 

220. 
��ेफल 
सधुार 

९२५२  
सयं�ु 

वै�नाथ राउत अिहर िव�� 
तलुसीभ� �े� 

२०७१।०८।२३ ९ १५४० 
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िनण�यकता�को आधारमा िनण�यह�को सूची (व�रयता�म अनसुार) 
 

�.स.ं �यायाधीश 
िन.न.ं  

इजलास 
िवषय फैसला िमित अंक पृ� 

 

१.  

माननीय �यायाधीश �ी क�याण ��े 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

९०९९ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१२।२० १ १ 

 

२.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९१०० 
 

िवशेष 
उ��ेषण २०७०।११।२२ १ १६ 

३.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९११६ 
 

पूण� 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०७।०७ २ १२९ 

४.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

९१२८ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।२९ ३ २७३ 

५.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९१२९ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०३।१३ ३ २८१ 

६.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९१३० 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०३।१३ ३ २८९ 

७.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९१४२ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
�ितषेध 

२०७०।०३।१३ ४ ४१३ 

 

८.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९११७ 
 

पूण� 
उ��ेषण २०६९।१०।१८ २ १४३ 

९.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९११८ 
 

पूण� 
उ��ेषण २०६९।१०।१८ २ १५७ 
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१०.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९१५४ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१०।०९ ५ ५९१ 

११.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२५४ 
 

िवशेष 
उ��ेषण २०७१।०२।२९ १० १५५७ 

१२.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

९२७६ 
 

िवशेष 
उ��ेषण २०७०।१२।१३ ११ १८१५ 

१३.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२९९ 
 

पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०६।३० १२ २०३१ 

 

१४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

९११९ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१०।०२ २ १६४ 

१५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

९१२० 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।१४ २ १७३ 

१६.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 
माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९१२१ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।२५ २ २०४ 

१७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९१३१ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।१८ ३ २९६ 

१८.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

९१३२ 
 

िवशेष 
परमादेश २०७०।०९।१४ ३ ३०५ 

१९.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९१५५ 
 

िवशेष 
उ��ेषण २०७०।११।२२ ५ ६०२ 

२०.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९१७४ 
 

िवशेष 
उ��ेषण २०७०।११।०८ ६ ७६७ 
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२१.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

९२१८ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१२।०६ ८ ११८९ 

२२.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९२३७ 
 

िवशेष 

उ��ेषण 
परमादेश
को आदेश 

जारी 
ग�रपाऊँ 

२०७०।१२।०६ ९ १३५७ 

२३.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९२५५ 
 

िवशेष 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७०।१२।०६ १० १५६७ 

२४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९२५६ 
 

िवशेष 
परमादेश २०७१।०७।१५ १० १५८३ 

२५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९२५७ 
 

िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७०।११।२२ १० १५९५ 

२६.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९२७७ 
 

िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१२ ११ १८२१ 

२७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९२७९ 
 

पूण� 
अशं चलन २०७१।०७।२० ११ १८३८ 

२८.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९२८० 
 

पूण� 
परमादेश २०७१।०३।१९ ११ १८५२ 

२९.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९३०० 
 

िवशेष 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७१।०५।२६ १२ २०४१ 

३०.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९३०१ 
 

िवशेष 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७१।०५।१२ १२ २०५३ 

३१.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९३०२ 
 

िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१२ १२ २०५९ 
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३२.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९३०३ 
 

िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।१४ १२ २०६९ 

 

३३.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९२५८ 
 

िवशेष 
उ��ेषण २०७१।०४।२९ १० १६१४ 

३४.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२५९ 
 

िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१९ १० १६२७ 

३५.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२७८ 
 

िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।१९ ११ १८३० 

 

३६.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९१२२ 
 

पूण� 
अशंचलन २०७०।१२।१३ २ २१० 

 

३७.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
९१०१ 
सयं�ु 

परमादेश २०७०।०३।११ १ ३२ 

३८.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
९१०२ 
सयं�ु 

परमादेश २०७०।०७।१० १ ३५ 

३९.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९१०३ 
सयं�ु 

नेपाली 
नाग�रकता 
बाट हटाउने 

२०७०।१०।०७ १ ४२ 

४०.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
९१२३ 
सयं�ु 

िकत� २०७०।०९।१४ २ २१८ 

४१.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९१२४ 
सयं�ु 

बह�िववाह २०७०।०३।२४ २ २३४ 

४२.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 
९१२५ 
सयं�ु 

कुटिपट 
अङ्गभङ्ग 

२०७०।०३।३० २ २४२ 

४३.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
९१३३ 
सयं�ु 

परमादेश 
िनषेधा�ा 

२०७०।११।११ ३ ३२२ 

४४.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 
९१३४ 
सयं�ु 

कुटिपटबाट 
गभ�पतन 

२०७०।०३।०९ ३ ३३० 
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४५.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 
९१३५ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१०।१२ ३ ३३६ 

४६.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
९१४३ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।०३ ४ ४२२ 

४७.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 
९१७५ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१०।२६ ६ ७८१ 

४८.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 
९१७६ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०७।२६ ६ ७८७ 

४९.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९१९७ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०४।१४ ७ ९७५ 

५०.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९१९८ 
सयं�ु 

परमादेश २०७१।०३।३२ ७ ९९१ 

५१.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

९२१९ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०१।२९ ८ १२१३ 

५२.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९२६० 
सयं�ु 

परमादेश २०७१।०५।३१ १० १६३७ 

५३.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 
९२६१ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
�ितषधे 

२०७०।०६।०१ १० १६४९ 

५४.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 
९२६२ 
सयं�ु 

उ��ेषण /  
परमादेश 

२०७०।०६।०१ १० १६७२ 

५५.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा�  

माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 
९२८१ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७०।०६।०१ ११ १८६३ 

५६.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२८२ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०३।२२ ११ १८८२ 

५७.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
९३०४ 
सयं�ु 

सवारी 
�यान 

२०७१।०१।२२ १२ २१२७ 

५८.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९३०५ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।३१ १२ २१३६ 

५९.  
स. �धान�यायाधीश �ी दामोदर�साद शमा� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९३०६ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०३।१० १२ २१४४ 

 

६०.  
स.का.म.ु�.�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९१०४ 
सयं�ु 

उ��ेषण २०७०।०८।०९ १ ५० 

६१.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
९२३८ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०७।११ ९ १३७० 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

238 

६२.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९२८३ 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०६।२७ ११ १८९४ 

६३.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२८४ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०६।२८ ११ १९०७ 

६४.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२८५ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१०।०४ ११ १९१५ 

६५.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३०७ 
सयं�ु 

अपतुाली 
हक कायम 
नामसारी 

२०७१।०९।०१ १२ २१५० 

६६.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३०८ 
सयं�ु 

िजउ मा�ने 
बे�ने 

२०७१।०७।१७ १२ २१५७ 

 

६७.  
स.का.म.ु�धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
९१७७ 
सयं�ु 

लेनदेन २०७०।०५।०४ ६ ८०२ 

 

६८.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९१०५ 
सयं�ु 

अपहेलना २०७०।०९।०९ १ ५६ 

६९.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९१०६ 
सयं�ु 

रैकर लगत 
क�ाको 

िनण�य बदर 
२०७०।१०।०५ १ ६३ 

७०.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९१०७ 
सयं�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७०।०९।०१ १ ७० 

७१.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९१०८ 
सयं�ु 

उ��ेषण २०७०।०५।२५ १ ७८ 

७२.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९१२६ 
सयं�ु 

लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

२०७०।०९।१६ २ २४८ 

७३.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
९१४४ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७०।१२।३० ४ ४४२ 

७४.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
९१४५ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७०।१०।२८ ४ ४५२ 

७५.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९१४६ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१२।२६ ४ ४५८ 

७६.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
९१५६ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०१।२१ ५ ६१७ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

239 

७७.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
९१५७ 
सयं�ु 

उपय�ु 
आदेश जारी 
गरी पाऊँ 

२०७१।०१।०३ ५ ६३० 

७८.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 

९१५८ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७०।१०।१५ ५ ६३९ 

७९.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 

९१५९ 
सयं�ु 

मोही 
नामसारी 

२०७०।०९।२६ ५ ६५० 

८०.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
९१७८ 
सयं�ु 

उ��ेषण २०७१।०३।१६ ६ ८०८ 

८१.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९१९९ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।०३।२० ७ ९९९ 

८२.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९२२० 
सयं�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।०३।२४ ८ १२२० 

८३.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२२१ 
सयं�ु 

अशं चलन २०७१।०३।२५ ८ १२३० 

८४.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२३९ 
सयं�ु 

लेनदेन २०७१।०३।१० ९ १३९१ 

८५.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९२८६ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०४।३० ११ १९२२ 

८६.  
माननीय �यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२८७ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०३।३० ११ १९३२ 

 

८७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 
९१०९ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७०।१०।२० १ ८४ 

८८.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
९१३६ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७०।०८।२४ ३ ३४४ 

८९.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९१३७ 
सयं�ु 

सवारी  
�यान 

२०७०।०५।३१ ३ ३५५ 

९०.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९१३८ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान र 

�यानमान� 
उ�ोग 

२०७१।०२।२६ ३ ३६२ 

९१.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
९१४७ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।१६ ४ ४६८ 

९२.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

९१४८ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७०।११।१४ ४ ४९५ 
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९३.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी कमलनारायण दास 
९१४९ 
सयं�ु 

��ाचार  २०६९।०७।२७ ४ ५०९ 

९४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९१६० 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।११।२७ ५ ६५८ 

९५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९१६१ 
सयं�ु 

आयकर २०७०।०४।२८ ५ ६६६ 

९६.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९१६२ 
सयं�ु 

परमादेश २०७१।०२।१८ ५ ६७३ 

९७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
९१७९ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०१।३० ६ ८१६ 

९८.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९१८० 
सयं�ु 

बाटो कायम 
गरी पाऊँ 

२०७०।०९।२८ ६ ८२६ 

९९.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
९२०० 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०१।१५ ७ १०१४ 

१००. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
९२०१ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०१।०७ ७ १०१९ 

१०१. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९२०२ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
अिधकार 

प�ृछा 
२०७०।१२।२१ ७ १०२८ 

१०२. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९२०३ 
सयं�ु 

मोही कायम २०७०।०९।२८ ७ १०३७ 

१०३. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 
९२०४ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०३।२४ ७ १०४९ 

१०४. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
९२२२ 
सयं�ु 

लेनदेन २०७१।०१।०८ ८ १२३८ 

१०५. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९२२३ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।१२।२३ ८ १२४५ 

१०६. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२२४ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०६।०६ ८ १२५२ 

१०७. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९२२५ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०२।२० ८ १२५८ 

१०८. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२२६ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०३।०३ ८ १२६८ 

१०९. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२२७ 
सयं�ु 

जबरज�ती 
करणी  
उ�ोग 

२०७१।०३।२३ ८ १२७५ 
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११०. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२२८ 
सयं�ु 

ठगी २०७१।०३।२३ ८ १२८४ 

१११. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२८८ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०६।२९ ११ १९४३ 

११२. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२८९ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०५।२४ ११ १९५१ 

११३. 
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३०९ 
सयं�ु 

िनषेधा�ा 
/ परमादेश 

२०७१।०२।१९ १२ २१७१ 

 

११४. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

९११० 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०८।१३ १ ८९ 

११५. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 
९१११ 
सयं�ु 

नकबजनी 
चोरी 

२०७०।०५।१८ १ ९४ 

११६. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 
९११२ 
सयं�ु 

अशं २०७०।०५।२६ १ १०० 

११७. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९१५० 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७०।०६।१४ ४ ५५० 

११८. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९१८१ 
सयं�ु 

अशं २०७१।०३।१८ ६ ८३४ 

११९. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९१८२ 
सयं�ु 

अशं २०७१।०२।१८ ६ ८४२ 

१२०. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९२०५ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०८।१९ ७ १०७४ 

१२१. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 
९२०६ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०५।३० ७ १०८२ 

१२२. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२४० 
सयं�ु 

लेनदेन २०७१।०७।१६ ९ १४०२ 

१२३. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२४१ 
सयं�ु 

ज�गा दता� २०७१।०८।२१ ९ १४१० 

१२४. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२६३ 
सयं�ु 

सरकारी 
छाप 

द�तखत 
िकत� 

२०७१।०८।०९ १० १७०५ 

१२५. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२९० 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।१७ ११ १९५६ 
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१२६. 
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९३१० 
सयं�ु 

 ठगी  २०७१।०९।०३ १२ २१७६ 

 

१२७. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९११३ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०५।३१ १ १०७ 

१२८. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९११४ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०५।३१ १ ११३ 

१२९. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९११५ 
सयं�ु 

उ��ेषण २०७०।११।२७ १ ११९ 

१३०. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

९१३९ 
सयं�ु 

हातहितयार 
खरखजाना 
बचेिबखन 

२०७०।०४।३० ३ ३७६ 

१३१. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

९१५१ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७०।०९।०८ ४ ५५८ 

१३२. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९१६३ 
सयं�ु 

उ��ेषण २०७०।१०।१५ ५ ६७८ 

१३३. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 
९१६४ 
सयं�ु 

लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

२०७०।११।२१ ५ ६८४ 

१३४. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९१८३ 
सयं�ु 

��ाचार २०७१।०४।१८ ६ ८४९ 

१३५. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२२९ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०६।०८ ८ १२९२ 

१३६. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९२४२ 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०५।२७ ९ १४१७ 

१३७. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९२४३ 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०६।२९ ९ १४३५ 

१३८. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२४४ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०४।१६ ९ १४५५ 

१३९. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९२६४ 
सयं�ु 

करार 
बमोिजमको 
रकम िदलाई  

पाऊँ 

२०७१।०७।१७ १० १७१२ 

१४०. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२६५ 
सयं�ु 

उ��ेषण /   
�ितषेध /  
परमादेश 

२०७१।०७।०९ १० १७२३ 

१४१. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२९१ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०८।१२ ११ १९६५ 
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१४२. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९३११ 
सयं�ु 

उ��ेषण २०७१।१०।२० १२ २१९० 

१४३. 
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९३१२ 
सयं�ु 

िनषेधा�ा 
/ परमादेश 

२०७१।०९।२० १२ २१९८ 

 

१४४. 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 
९१२७ 
सयं�ु 

अशं ब�डा 
लगाई अंश 

छुट् याई 
शेषपिछको 
बकसप� 

बमोिजम गरी 
पाऊँ 

२०७०।०५।२५ २ २६० 

१४५. 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९१५२ 
सयं�ु 

लेनदेन २०७०।११।२० ४ ५७० 

१४६. 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९१६५ 
सयं�ु 

करार 
बमोिजम 
�ितपूित�  

रकम िदलाई 
पाऊँ 

२०७०।०८।१० ५ ६९३ 

१४७. 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

९१६६ 
सयं�ु 

��ाचार 
गरेको 

२०७०।११।२० ५ ६९८ 

१४८. 
माननीय �यायाधीश �ी �काश व�ती 

माननीय �यायाधीश �ी �ाने��बहादरु काक� 
९१६७ 
सयं�ु 

चोरी २०७०।०९।१८ ५ ७०४ 

 

१४९. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९१४० 
सयं�ु 

��ाचार २०७१।०३।१७ ३ ३८६ 

१५०. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९१५३ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।०२।२१ ४ ५७६ 

१५१. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 
९१६८ 
सयं�ु 

स�ब�ध 
िव�छेद अशं 

२०७०।११।२८ ५ ७१२ 

१५२. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९१६९ 
सयं�ु 

सवारी  
�यान 

२०७१।०२।२७ ५ ७१७ 

220. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९१७० 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।०३।११ ५ ७४० 

१५३. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९१८४ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०२।२५ ६ ८६३ 
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१५४. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९१८५ 
सयं�ु 

उ��ेषण २०७१।०२।२२ ६ ८७० 

१५५. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२०७ 
सयं�ु 

सवारी�यान 
(अङ्गभङ्ग) 

२०७१।०५।१० ७ १०९० 

१५६. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९२०८ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।०३।११ ७ ११०८ 

१५७. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२३० 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।०६।२२ ८ १३०१ 

१५८. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२३१ 
सयं�ु 

िनण�य बदर २०७१।०४।१६ ८ १३१० 

१५९. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९२४५ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०५।०९ ९ १४६५ 

१६०. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२४६ 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।१७ ९ १४७१ 

१६१. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९२६६ 
सयं�ु 

ज�गा 
िखचोला 

२०७१।०७।१० १० १७३२ 

१६२. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२६७ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०६।२९ १० १७४० 

१६३. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२६८ 
सयं�ु 

हातहितयार 
खरखजाना 

२०७१।०३।२५ १० १७४६ 

१६४. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९२९२ 
सयं�ु 

मोही 
कायम 

२०७१।०६।२७ ११ १९७२ 

१६५. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२९३ 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।१७ ११ १९७८ 

१६६. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९३१३ 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।२४ १२ २२०७ 

 

१६७. 
माननीय �यायाधीश �ी तक� राज भ� 

माननीय �यायाधीश �ा.डा.भरतबहादरु काक� 
९१८६ 
सयं�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७०।०८।३० ६ ८७९ 

 

१६८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९१४१ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
�ितषधे / 
परमादेश 

२०७१।०३।०४ ३ ३९७ 

१६९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९१७१ 
सयं�ु 

लेनदेन २०७१।०२।२७ ५ ७५० 

१७०. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९१८७ 
सयं�ु 

उ��ेषण २०७१।०३।१८ ६ ८९० 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

245 

१७१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९१८८ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।०२।२५ ६ ८९५ 

१७२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९१८९ 
सयं�ु 

स�ब�ध 
िव�छेद 

अशंसमेत 
२०७१।०२।३० ६ ९०३ 

१७३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२०९ 
सयं�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७१।०२।२५ ७ १११६ 

१७४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२१० 
सयं�ु 

बलेगती  
मोही लगत 

क�ा 
२०७१।०२।१६ ७ ११२२ 

१७५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९२३२ 
सयं�ु 

अशं दता�  २०७१।०४।१६ ८ १३१८ 

१७६. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९२४७ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०५।११ ९ १४८० 

१७७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९२६९ 
सयं�ु 

अशं चलन २०७१।०५।२५ १० १७५७ 

१७८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९२७० 
सयं�ु 

अशं चलन २०७१।०४।२८ १० १७६६ 

१७९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९२७१ 
सयं�ु 

लटुिपट २०७१।०५।०९ १० १७८० 

१८०. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९२९४ 
सयं�ु 

नाता 
कायम 

२०७१।०७।०९ ११ २००२ 

१८१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२९५ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०७।११ ११ २००९ 

१८२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९२९६ 
सयं�ु 

मोही लगत 
क�ा 

२०७१।०५।२७ ११ २०१५ 

१८३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९३१४ 
सयं�ु 

फैसला 
मोही 

�माणप� 
बदर 

२०७१।०५।१३ १२ २२१७ 

१८४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९३१५ 
सयं�ु 

िमलाप� 
बदर गरी 

हक कायम 
ग�रपाऊँ 

२०७१।०५।१८ १२ २२२५ 

 

१८५. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९१९० 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०३।०२ ६ ९०९ 
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१८६. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९१९१ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।०३।०४ ६ ९१९ 

१८७. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९२११ 
सयं�ु 

ग�डाको खाग 
ओसारपसार 

२०७१।०४।१८ ७ ११२८ 

१८८. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२३३ 
सयं�ु 

�रसवत २०७१।०६।०१ ८ १३२३ 

१८९. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९२४८ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०६।०८ ९ १४८५ 

१९०. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२७२ 
सयं�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७१।०३।०९ १० १७८५ 

१९१. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९२७३ 
सयं�ु 

माना 
चामल 

२०७१।०५।०५ १० १७९४ 

१९२. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९२७४ 
सयं�ु 

लाग ु
औषध 

(नरिफन) 
२०७१।०५।०५ १० १८०० 

१९३. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९२९७ 
सयं�ु 

िनषेधा�ा 
/ परमादेश 

२०७१।०२।२२ ११ २०२० 

१९४. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९३१६ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।०८।०४ १२ २२३५ 

 

१९५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९१९२ 
सयं�ु 

अब�डा ज�गा 
ब�डा गरी 

पाऊँ 
२०७१।०३।३१ ६ ९३५ 

१९६. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९१९३ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०३।२६ ६ ९४४ 

१९७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२१२ 
सयं�ु 

कत��य  
�यान 

२०७१।०५।११ ७ ११४४ 

१९८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 
९२१३ 
सयं�ु 

लाग ुऔषध 
सतेो हेरोइन 

२०७१।०५।११ ७ ११५४ 

१९९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९२३४ 
सयं�ु 

उ��ेषण 
परमादेश 

२०७१।०६।३० ८ १३३८ 

२००. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९२४९ 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०६।२२ ९ १५०५ 

२०१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९२५० 
सयं�ु 

कत��य 
�यान 

२०७१।०७।१० ९ १५२० 
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२०२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९२५१ 

सयं�ु 

मानव 

अपहरण 

ध�क� 

२०७१।०७।१० ९ १५२९ 

२०३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२७५ 

सयं�ु 
िनषेधा�ा २०७१।०८।१५ १० १८१० 

२०४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२९८ 

सयं�ु 
परमादेश २०७१।०८।१५ ११ २०२५ 

२०५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९३१७ 

सयं�ु 

हालैदेिखको 

बकसप� 

िलखत बदर 

२०७१।०७।१९ १२ २२४० 

 

२०६. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९१७२ 

सयं�ु 

नकबजनी 

चोरी 
२०७१।०३।१९ ५ ७५५ 

२०७. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९१७३ 

सयं�ु 

सवारी  

�यान 
२०७१।०३।१९ ५ ७६१ 

२०८. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९१९४ 

सयं�ु 
करकारप २०७१।०३।०२ ६ ९५६ 

२०९. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२१४ 

सयं�ु 
उ��ेषण २०७१।०४।२० ७ ११६० 

२१०. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९२१५ 

सयं�ु 
परमादेश २०७१।०५।०२ ७ ११६६ 

२११. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२१६ 

सयं�ु 
परमादेश २०७१।०३।०२ ७ ११७२ 

२१२. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२१७ 

सयं�ु 

लाग ुऔषध 

नाइ�ाभेट 

ट्याबलेट 

२०७१।०३।०९ ७ ११८१ 

२१३. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

९२५२ 

सयं�ु 

�े�फल 

सधुार 
२०७१।०८।२३ ९ १५४० 

२१४. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२५३ 

सयं�ु 
करकाप २०७१।०३।०२ ९ १५४६ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

248 

 

२१५. 
माननीय �यायाधीश �ी देवे�� गोपाल ��े 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९१९५ 

सयं�ु 
लेनदेन २०७१।०३।३० ६ ९६४ 

 

२१६. 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९१९६ 

सयं�ु 

ठे�का रकम 

िमनाहा गरी 

पाऊँ 

२०७१।०४।१५ ६ ९७० 

२१७. 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२३५ 

सयं�ु 

उ��ेषण 

िनषेधा�ा 

परमादेश 

२०७१।०४।२० ८ १३४६ 

२१८. 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९२३६ 

सयं�ु 

िनषेधा�ा 

परमादेश 
२०७१।०४।२० ८ १३५२ 
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सव��च अदालत बुलिेटन २०७१ मा �कािशत 
िनण�यह�को सूची 

 
वैशाख पिहलो 

�.
स.ं 

िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-२ 
1. उ��ेषण 

परमादेश 
अिधव�ा सवुास आचाय�समेत िव. 
नेपाल नोटरी पि�लक प�रषद,् 
कुप�डोल लिलतपरुसमेत 

2. उ��ेषण अिधव�ा राजीव बा�ँतोला िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लय, िसहँदरबार 
काठमाड�समेत 

सयंु� इजलास २-४     
3. उ��ेषण गौरीशङ्कर चौधरी िव. वािण�य 

तथा आपूित� म��ालयसमेत 
4. िनषेधा�ा जोिग�दर साह सडुी िव. सीया 

साहसमेत 
5. उ��ेषण 

परमादेश 
सिुम�लादवेी यादव िव. िकशोरी साह 
तेलीसमेत 

6. िनषेधा�ा िवनोद �े� िव. उपे��भ� 
�धानाङ्गसमेत 

7. उ��ेषण 
परमादेश 

�पा पनु िव. िश�क सेवा आयोग, 
सानोिठमी भ�परुसमेत 

8. परमादेश मालपोत काया�लय, चाबिहल, 
काठमाड� िव. मीन ुभ�राईसमेत 

9. उ��ेषण ह�रलाल आचाय� िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

इजलास न.ं १ ५ 
10. अपहेलना य�दवे भ� िव. डा. सधुा शमा� 
11. परमादेश �ान�साद पा�डे िव. मालपोत 

काया�लय, भ�परु झापासमेत 

इजलास न.ं २  ५-७ 
12. ज�गा 

िखचोला  
मिजबरु रहमानसमेत िव. मदीना 
मसुलमान  

13. कत��य
�यान  

सिवता �रजाल िव.  नेपाल सरकार, 
नेपाल सरकार िव. सिवता �रजाल  

14. उ��ेषण तलुसीनारायण महज�नसमेत िव. 
सरु�े��साद थपिलयासमेत 

इजलास न.ं ३ ७-९ 
15. उ��ेषण 

परमादेश 
शेरबहादरु महज�नसमेत िव. नेपाल 
ब�क िलिमटेड �धान काया�लय, 
काठमाड�समेत 

16. वैदेिशक 
रोजगार 

ठगी 

नेपाल सरकार िव. स�तोष महज�न 

17. मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

श�भ ु भ�ने समनराज उफ�  समुन 
नेपाली िव. नेपाल सरकार 

18. नकबजनी 
चोरी 

नेपाल सरकार िव.  श�भे नेपाली 
 

इजलास न.ं ४ ९-१४ 
19. उ��ेषण दीपककुमार ग�ुा िव. भौितक 

पूवा�धार तथा यातायात �यव�था 
म��ालयसमेत 

20. ब�दी 
��य�ीकरण 

शाली�ाम पराजलुी िव. िज�ला 
कारागार काया�लय, का�क� 
पोखरासमेत 

21. िनण�य 
दता�बदर 
हककायम 

आरतीदवेी यादवसमेत िव. 
जङ्गीलाल राय यादव 

22. उ��ेषण िवनोदकुमार उपा�याय िव. सामा�य 
�शासन म��ालयसमेत 

23. उ��ेषण 
परमादेश 

समेत 

हेमबहादरु काक�समेत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गालसमेत  
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24. उ��ेषण िचजलाल तौजलेसमेत िव. 
वेनगोपाल तौजलेसमेत 

25. उ��ेषण 
परमादेश 

खीमबहादरु काक� िव. ऋण असलुी 
पनुरावेदन �यायािधकरण, 
बबरमहल काठमाड�समेत 

26. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नौमान 
मो�ानसमेत 

इजलास न.ं ५ १४-२३ 
27. हक कायम 

ज�गा दता� 
मसुगन� कमोिदया दवेी िव. मायाराम 
यादव 

28. रकम 
िदलाई 
पाऊँ 

मरुलीधर शमा� िव. भवनाथ गौतम 

29. अशं चलन जजुभुाइ �े�समेत िव. 
मकरनारायण �े� 

30. अशंब�डा 
गराई पाऊँ 

�वणिसंह �े�समेत िव. िव�म 
िसंह �े� 

31. िनषेधा�ा िमिथला िबहारी यादव िव. दलुार 
यादव 

32. िनषेधा�ा 
परमादेश 

नेपालग�ज भ�सार काया�लय िव. 
महान�द के.सी. 

33. अशं चलन िब�द�ेर राय भ�ने राम�नेही दास 
वै�णव िव. जग�नाथ दास 

34. िनषेधा�ा 
परमादेश 

सोनावतीदवेी िव. मालपोत 
काया�लय, महो�रीसमेत 

35. िनषेधा�ा 
परमादेश 

िव�ान�द चौधरीसमेत  िव. 
सीतादवेी िवमली 

36. िनषेधा�ा 
परमादेश 

जोगे�� महरा चमार िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
धनषुासमेत 

37. िनषेधा�ा िजते�� चौधरीसमेत िव. ल�मी 
चौधरी 

38. िनषेधा�ा भानिसंह धामी िव. गोपालिसहं 
धामी 

39. उ��ेषण 
परमादेश 

भिवच�� राई िव. एिलसा राइसमेत 
 

40. उ��ेषण 
परमादेश 

रतनलाल ग�ुङ िव. िज�ला 
सरकारी वक�लको काया�लय, 
काठमाडौसमेत 

41. आय�ता 
बाली 

कृ�णकुमार राई िव. स�चमान 
तामाङ 

42. ��ाचार कु�दन�साद िघिमर े िव. नेपाल 
सरकार 

43. क�पनी 
खारेज 

जानक� दाहाल िव. जीवनाथ 
(जीवन) िघिमरसेमेत 

44. िनषेधा�ा िवनयकुमार उपा�याय िव. दवेनाथ 
उपा�यायसमेत 

45. लटुिपट भगीरथ पोखरलेसमेत िव. 
गोपीकृ�ण पोखरले 

46. अदालतको 
अपहेलना 

राम�साद साहसमेत िव. ने�कुमारी 
िसटौला 

47. अदालतको 
अपहेलना 

मिुनयादवेी थ�नी िव. भूिमलाल 
चौधरीसमेत 

48. बह�िववाह राजकुमार ितवारी िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ६ २३-२४ 
49. ब�दी 

��य�ीकरण 
राजेश�साद �े� िव. मनमाया घत� 
�े�ीसमेत 

50. अशं दता� कुमादवेी दवे िव. ह�रनारायण दवे 
51. कत��य 

�यान 
रामिमलन रदैास िव. नेपाल सरकार 
 

इजलास न.ं ७ २४-२५ 
52. उ��ेषण 

समेत 
सरु�े� महतोसमेत िव. �े�ीय पश ु
सेवा िनद�शनालय, लिलतपरुसमेत 

53. उ��ेषण 
समेत 

मोहनकुमार थापा िव. भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयसमेत 

एकल इजलास २५-२६   
54. अपहेलना गगनिसहँ नेगी िव. �ा.डा. जयराज 

अव�थीसमेत 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

 

251

55. ब�दी 
��य�ीकरण 

राम �े� िव. �हरी �धान काया�लय, 
न�साल काठमाड�समेत 

रीत/बेरीत आदेश २६-२७   
56. बैङ्िकङ 

कसरु 
मिणकलाल दास िव. नेपाल सरकार 

57. लाग ु
औषध 

परुन हे�म ुिव. नेपाल सरकार 

58. परमादेश व�र� अिधव�ा दवेे��लाल नेपाली 
िव. मि��प�रषदक्ा अ�य� 
िखलराज र�ेमीसमेत 

59. कत��य 
�यान 

सशुील कँुवर िव. नेपाल सरकार 

अ�त�रम आदेश २७-२८ 
60. ब�दी 

��य�ीकरण 
िच�बहादरु माझीसमेत िव. 
महा�यायािधव�ाको काया�लयसमेत  

61. उ��ेषणय�ु 
परमादेश 

िनम�लर�न �काश िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत 

 
वैशाख दो�ो 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-२  
62.  उ��ेषण 

परमादेश 
मदनबहादरु खड्कासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

63.  उ��ेषण भरतमिण जङ्गम िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास २-११    
64.  उ��ेषण 

परमादेश 
डा.छेवाङ ना�गेल लामा (शेपा�) 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

65.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. यमकुमारी 
काक� 

66.  परमादेश अ�णकुमार चौधरीसमेत िव. �रकुं 
झा 

67.  उ��ेषण 
परमादेश 

जीतबहादरु ग�ुङ िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

68.  िलखत 
बदर हक 
कायम 

लेकबहादरु ब�नेत िव. िपमाकुमारी 
डागँी 

69.  उ��ेषण 
परमादेश 

बालगोिव�द साह िव. पूण��र�साद 
उपा�याय 

70.  िनषेधा�ा ह�रकृ�ण साह हलवुाईसमेत िव. 
िज�ला अदालत, िसरहासमेत 

71.  िनषेधा�ा िशवजी यादव िव. दवेक�दवेी 
यादवसमेत 

72.  नाग�रकता 
�माणप� र� 

शेष नैमिु�न िव. नेपाल सरकार 

73.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कुशे 
म�डलसमेत 

74.  उ��ेषण 
परमादेश 

मनेु�र चौधरी िव. जयराम 
लािमछानेसमेत 

75.  लटुिपट 
करकाप 

शाि�तराम पोखरले िव. पूण��साद 
पोखरले 

76.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नीरबहादरु 
दाहाल 

77.  कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. गोपाल ब�नेत 

78.  परमादेश रामच���साद यादवसमेत िव. 
वलरामबहादरु �धानाङ्ग 

79.  िनषेधा�ा 
परमादेश 

ल�मण तामाङ िव. ि�या 
�े�समेत 

80.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. राज ुिव.क. 

81.  िकत� 
जालसाज 

बदामीदवेी साह िव. पहु�पलाल 
साह� तेली 

82.  छुट ज�गा 
दता� 

मालपोत काया�लय, उदयपरु िव. 
सकुल चौधरी 
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83.  उ��ेषण 
परमादेश 

रमेश झा िव. उ�च मा�यिमक 
िव�ालय, आमसाल बसहा-४ 
उदयपरुसमेत 

84. कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. सरु लहुार 

85.  कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. टाउके 
अिभनास भ�ने गौरी िदलपाली 
राई 

86.  उ��ेषण 
परमादेश 

उ�मराज भ�डारी िव. सूय�कुमारी 
�े�समेत 

87.  कुटिपटबाट 
गभ�पतन 

नेपाल सरकार िव. कलावती 
चौधरीसमेत 

88.  उ��ेषण सहयोगी उ�च मा�यिमक 
िव�ालय िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

इजलास न.ं १ ११-१४ 
89.  �ितषेध 

परमादेश 
उ��ेषण 

िव�े�� पासवान िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय 

90.  जीउ मा�ने 
बे�ने 

नेपाल सरकार िव. राज ुब�नेत 

91.  कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. वीरबहादरु ऐर 

92.  उ��ेषण 
परमादेश 

टेकबहादरु भ�डारी िव. वन तथा 
भू-संर�ण म��ालयसमेत 

93.  रैकर लगत 
क�ा 

सशुीला �े� िव. गठुी सं�थान 
के��ीय काया�लय, काठमाड�समेत 

इजलास न.ं २ १४-१७   
94.  कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु 
ब�नेत 

95.  ब�दी 
��य�ीकरण 

दवेराज केसीको हकमा िशव काक� 
िव. िज�ला वन काया�लय, 
सनुसरीसमेत 

96.  िनषेधा�ा, 
परमादेश 

रणे ु बढुाथोक� राना िव. �हरी 
�धान काया�लय, काठमाड�समेत 

97.  सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. गीतबहादरु पनु 

98.  िनषेधा�ा 
परमादेश 

अजमत म�सारी िव. िज�ला 
महो�री, धमौरा गाउ ँ िवकास 
सिमितको काया�लय, धमौरासमेत 

99.  छूट ज�गा 
दता� 

मालपोत काया�लय, उदयपरु िव. 
ढोढाई चौधरी 

100. परमादेश राज ु शैयद मह�मदसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

इजलास न.ं ३ १७-२१  
101. कत��य 

�यान 
राजन भ�ने पदम सेढाई िव. नेपाल 
सरकार 
 

102. बाकँ� 
रकम 
िदलाई 

भराईपाऊँ 

भाजरु�न इि�जनीय�रङ ए�ड 
से�स िलिमटेड िव. गोिव�द�साद 
�े� 

103. लेनदेन दवेनारायण साह िव. काली�साद 
साह 

104. िनषेधा�ा प�ुकर जोशी िव. का.म.न.पा. वडा 
नं.३२ कािलका�थान ि�थत 
�टे�डड� पाि�लशर ए�ड 
िडि���यटुर �ा.िल. 

105. िनषेधा�ा राजकुमार साह तेली िव. 
शोभाकुमारी यादवसमेत 

106. िनषेधा�ा सूय�कलाकुमारी दवेीसमेत िव. 
रामरितदवेीसमेत 

107. मानव 
बेचिबखन 

ओसारपसार 

अमर लामा तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

108. अशं 
छुट् याई 
पाऊँ 

काशी�साद कमा�चाय� िव. 
नारायण�साद कमा�चाय�समेत 
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इजलास न.ं ४ २१-२५  
109. िनषेधा�ा धम����साद यादवसमेत िव. सयु�ग 

साह कानू 
110. सरकारी 

हातहितयार 
खरखजाना 
बेचिबखन 

महे��िव�म शाहसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

111. मोिहयानी उमाका�त सापकोटा िव. मालपोत 
काया�लय, बा�लङु 

112. उ��ेषण 
परमादेश 

डा.भपेु���साद िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

113. उ��ेषण 
परमादेश 

जीवनराज कँडेलसमेत िव. 
वािण�य तथा आपूित� 
म��ालयसमेत 

114. उ��ेषण 
परमादेश 

पूण��साद पौडेल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

115. उ��ेषण 
परमादेश 

गणेशबहादरु िसंह िव. 
मि��प�र�दको सिचवालयसमेत 

116. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. खड्गबहादरु 
बढुाथोक� 

117. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िव�म भ�ने 
िव�ण ुख�ी 

118. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कृ�णखर शमा� 

119. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. इ��लाल 
सरदार 

इजलास न.ं ५ २५-२९  
120. कत��य  

�यान 
नेपाल सरकार िव. स�तोषकुमार 
महतो सडुीसमेत 

121. उ��ेषण रामसवेक राय िव. िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, सला�हीसमेत 

122. उ��ेषण िनरबहादरु के.सी. िव. मालपोत 
काया�लय, सला�हीसमेत 

123. उ��ेषण िदनेश चौधरी िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

124. उ��ेषण िचर�जीवी अिधकारी िव. राज�व 
अनसु�धान िवभागसमेत 

125. िनषेधा�ा 
परमादेश 

िज.िव.स.को काया�लय, 
राजिवराज, स�रीसमेत िव. 
लिलतनारायण झा 

126. िनषेधा�ा िबमला मान�धर िव. कमला 
अिधकारीसमेत 

127. उ��ेषण 
परमादेश 

जनाद�न�साद शमा� पा�डे िव. 
मालपोत काया�लय, नवुाकोटसमेत 

128. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. दगुा�  भ�ने 
दगुा��साद मा�वा िल�बूसमेत 

129. िनषेधा�ा 
परमादेश 

रामबाब ु म�डल िव. दगुा�कुमारी 
साह 
 

130. िनषेधा�ा अजु�न िसंह िसजापित िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँसमेत 

131. उ��ेषणय�ु 
परमादेश 

�ीमान् ब�नेतसमेत िव. ह�रहर 
ढकाल 

132. ब�दी 
��य�ीकरण 

िबख�बहादरु �े� र �ताप 
तामाङको हकमा सोमबहादरु �े� 
िव. राि��य िनकु�ज िवभागको 
काया�लय, बबरमहलसमेत 

इजलास न.ं ७ २९  
133. उ��ेषण दवेीलाल पटेरी िव. म�य�े� �हरी 

काया�लय, मकवानपरुसमेत 
एकल इजलास २९    

134. उ��ेषण अ�ण मेिडकल से�टर �ा.िल. 
का.म.न.पा. वडा नं.२९ 
सामाखसुी काठमाड�समेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 
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अ�त�रम आदेश २९-३१  
135. उ��ेषण दवेी�साद बराल िव. खा� 

सं�थान के��ीय काया�लय, 
भ�काली काठमाड�समेत 

136. उ��ेषण कृ�ण�साद खड्गीसमेत िव. 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डासमेत 

137. उ��ेषण 
परमादेश 

रोिहतराज साहसमेत िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय �ाि�क प�रषद ्
क�ित�परुसमेत 

138. उ��ेषण 
परमादेश 

िखमबहादरु िव.क.समेत िव. 
संघीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालयसमेत 

139. उ��ेषण शाि�त �धान िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

अदालत गितिविध ३२-३६  
 

जेठ पिहलो 

�.  
स ं. 

िवषय प�/िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-२ 
140. उ��ेषण िवजयकुमार झासमेत िव. 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

141. उ��ेषण रामकुमार महतो िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयसमेत 

िवशेष इजलास २-३ 
142. उ��ेषण 

परमादेश 
अिधव�ा मकुु�द अिधकारी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ३-१२ 
143. िनषेधा�ा मनकुमारी नेपाल िव. जगेु�र 

था�समेत 

144. उ��ेषण, 
परमादेश 

मोरङ िज�ला, डागँीहाट 
गा.िव.स.वडा नं. १ ि�थत �ी 
िधरनाथ स�फल िव�ास उ�च 
मा�यिमक िव�ालय, मोरङसमेत 
िव. पूण��साद कोइराला 

145. िनषेधा�ा अमलदवे साह कलवार िव. जमनुा 
हजरा दसुाधसमेत 

146. उ��ेषण 
परमादेश 

कमलकुमार खवास चौधरी िव. 
भूिमसधुार काया�लय, मोरङसमेत 

147. उ��ेषण 
परमादेश 

सकुुरमनुी दवेी हा�दा सतारसमेत 
िव. मालपोत काया�लय, 
मोरङसमेत 

148. िनषेधा�ा मीना अिधकारी िव. राजकुमार 
शमा�समेत 

149. िनषेधा�ा झरक�दवेी थ�नी िव. दरोगी 
ऋिषदवेसमेत 

150. िनषेधा�ा 
परमादेश 

झग� िसंह कोइरी िव. िज�ला 
मोरङ कटहरी गा.िव.स.को 
काया�लयसमेत 

151. िनषेधा�ा नेपाल ��याङ् केट ए�ड उलन 
िम�स �ा.िल. िव. ब�ी�साद 
पौडेल 

152. िकत� राधादवेी सनुवुार िव. भगवती 
पडुासैनीसमेत 

153. ज�गा 
िखचोला 

सरयगु साह तेली िव. लालबहादरु 
चौधरी 

154. िनषेधा�ा िशवलाल काय�थसमेत िव. अमतृ 
महज�न 

155. िनषेधा�ा र�नमाया िगरी िव. रामबहादरु 
परुीसमेत 

156. िनषेधा�ा िव�णमुाया राजथला िव. 
ितलकबहादरु नेगीसमेत 

157. िनषेधा�ा पिव� चौधरी िव. िज�ला 
जन�वा��य काया�लय, 
िसरहासमेत 
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158. िनषेधा�ा जगतबहादरु महज�न िव. 
गा.िव.स.को काया�लय, बल�ब ु
काठमाड�समेत 

159. परमादेश श�भलुाल कण� िव. �वा��य तथा 
जनसं�या म��ालयसमेत 

160. परमादेश 
िनषेधा�ा 

सवुास राज का�ले िव. िज.�.का., 
मकवानपरुसमेत 

161. उ��ेषण 
परमादेश 

जयका�त झा िव. सरोजदवेी िसंह 

162. बह�िववाह नेपाल सरकार िव. योगमाया 
िचम�रया ब�नेत 

163. कुटिपट 
अङ्गभङ्ग 

नेपाल सरकार िव. सरु�े�कुमार 
किवरथसमेत 

164. हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. रिवलाल सदाय 
मसुहर 

165. लेनदेन रणेकुुमारी ग�ुा िव. जनाद�न�साद 
रौिनयारसमेत 

166. हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. लिलतकुमार 
झा 

इजलास न.ं १ १२-१३ 
167. परमादेश �ान ु पोखरले िव. 

महा�यायािधव�ाको 
काया�लयसमेत 

168. लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

िबमला कमा�चाय� िव. नेपाल 
सरकार, शैलेश खड्का िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं २ १३-१५ 
169. उ��ेषण  डा. राम�साद भ�राई िव. िश�ा 

म��ालयसमेत 
170. मोही लगत 

क�ा 
बजृिकशोर राय िव. गोनौर शाह 
कलवार 

171. उ��ेषण नर�े� झासमेत िव. िज.िव.स.को 
काया�लय, रौतहटसमेत 

172. उ��ेषण 
समेत 

हाइ�या�ड िडि�टलरी �ा.िल. िव. 
�ीराम तामाङसमेत 

173. कत��य 
�यान 

सरीता पौडेल िव. नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ३ १६ 
174. अशं हक वािहद अली ग�ी िव. अहमद अली 

अ�ी 
इजलास न.ं ४ १६-१८ 

175. अशं 
नामसारी 

सरुाती कुम�समेत िव. सीताराम 
कुम� 

176. उ��ेषण 
परमादेश 

िहरादवेी सापकोटासमेत िव. 
िज.�.का., नवलपरासीसमेत 

177. स�ब�ध 
िब�छेद 

जीवन पनु िव. जमनुा राना 

178. अदालतको 
अपहेलना 

सरयगु ठाकुर िव. अजु�न ठाकुर 

179. लेनदेन ल�मी महरा चमार िव. रामपकुार 
यादव 

इजलास न.ं ५ १८-१९ 
180. अब�डा  

ज�गा ब�डा 
िशवनारायण सिुतहार िव. ल�मी 
सिुतहार 

181. जालसाज बस�ता परुी िव. जीवा परुी 
रीत/बेरीत आदेश १९-२२ 

182. ठगी खेमराज �यौपाने िव. नेपाल 
सरकार 

183. बैङ्िकङ 
कसरु 

केशव नरिसंह राजभ�डारी िव. 
नेपाल सरकार 

184. बैङ्िकङ 
कसरु 

गौरीशंकर चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

185. िलखत 
दता� बदर 

बनवारी कुम� िव. रामदवे 
कुम�समेत 

 

जेठ दो�ो 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
पूण� इजलास १ 

186. उ��ेषण 
परमादेश 

�यामिसंह पा�डेसमेत िव. �योित 
पा�डेसमेत 
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सयंु� इजलास १-३ 
187. उ��ेषण 

परमादेश 
मोह�मद दायदसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

188. उ��ेषण 
परमादेश 

डा.सरु�े� रायसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

189. उ��ेषण 
परमादेश 

तारा�साद गैरसेमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

190. लेनदेन शेख शाखा महमद िव. बाबलुाल 
महतो निुनया 

191. परमादेश िज�ला �हरी काया�लय, �प�दहेी 
िव. ह�रराम बरई 

इजलास न.ं १ ३-५ 
192. ब�दी 

��य�ीकरण 
मचा महज�नका हकमा राजेश 
डंगोल िव. के��ीय अनसु�धान 
�यरुो, महाराजग�ज 
काठमाड�समेत 

193. ब�दी 
��य�ीकरण 

स�तन ु ि�पाठीको हकमा आमा 
डा.मालीका �साई िव. डा.िगरीराज 
ि�पाठी 

194. मोही 
�माणप� 

रणेकुुमारी िव. रामआ�य मिुखया 
िबन 

195. मोही 
�माणप� 

म�सीफ महासेठ सडुी िव. 
िशवनारायण शाह हलवुाई 

इजलास न.ं २ ५-१३ 
196. अशं 

चलन 
संगम मान�धर िव. मिु� 
मान�धरसमेत 

197. अशं दता� 
चलन 

यमनुा ख�ीसमेत िव. पूण��वज 
ख�ी 

198. परमादेश अिधव�ा हेममिण सवेुदी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

199. �ेडमाक�  
बदर 

�ान�साद र�ेमी िव. िशवशि� 
िघउ उ�ोग �ा.िल., बारा 

200. अ�त: 
श�ुक 
छली 

िनकासी 

आ�त�रक राज�व काया�लय, 
काठमाड� �े� नं.३ लािज�पाटको 
तफ� बाट ऐ.का �मखु कर �शासक 
महे�राज ग�ुङ िव. िपयूषबहादरु 
अमा�यसमेत 

201. ब�दी 
��य�ीकरण 

�बुराम �साई िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
काठमाड�समेत 

202. िनषेधा�ा वीर�वज थापा िव. राज ुथापासमेत 
203. उ��ेषण 

परमादेश 
कृ�णकुमार यादवसमेत िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
स�रीसमेत 

204.लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

भीमबहादरु �े� िव. नेपाल सरकार 

205. उ��ेषण 
परमादेश 

अ�जना ओझासमेत िव. लोक 
सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयसमेत 

206. ब�दी 
��य�ीकरण 

कण�बीर उपरकोटी िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
काठमाड�समेत 

207. उ��ेषण  कुलनाथ पोखरले िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

208. उ��ेषण शोभाकर �यौपाने िव. 
अवधेश�सादसमेत 

209. उ��ेषण  राजिकशोर यादव िव. पश ु सेवा 
िवभाग, ह�रहरभवन, 
लिलतपरुसमेत 

210. कत��य 
�यान 

दीपक भ�ने िवजय नेपाली िव. 
नेपाल सरकार 

211. कत��य 
�यान 

परशरुाम भ�ने चिल�बहादरु 
खड्का िव. नेपाल सरकार 
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212. कत��य 
�यान 

का�छीमाया वाइबा िव. नेपाल 
सरकार 

213. कत��य 
�यान 

िव�दमुाया तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ३ १३-१८ 
214. िनषेधा�ा मदनराज िव�समेत िव. िज�ला 

वन काया�लय, क�चनपरुसमेत 
215. परमादेश अमरलाल ताजप�ुरया िव. 

�.िज.अ., िज.�.का. मोरङसमेत 
216. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. ह�मलाल 
िधतालसमेत 

217. िनषेधा�ा मोतीदास मह�थ वैरागी िव. मधकुर 
यादव 

218. अदालतको 
अपहेलना 

मोतीदास मह�थ वैरागी िव. मधकुर 
यादव 

219. कत��य 
�यान 

सीतादवेी कँुवर िव. नेपाल सरकार 

220. सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. पूण�बहादरु 
बोहरासमेत 

221. कत��य 
�यान 

पशु�बहादरु गाहामगरसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

222. उ��ेषण 
परमादेश 

पशपुित चौधरी िव. राकेश 
पि�डतसमेत 

इजलास न.ं ४ १८-२२ 
223. कत��य �यान 

कुटिपट 
अङ्गभङ्ग 

िवजय प�रयार िव. नेपाल सरकार 

224. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. माया शमा� 

225. उ��ेषण 
परमादेश 

ई�रबहादरु िनरौला िव. सश� 
�हरी बल, गढीमाई गण, भ�डारा 
िचतवनसमेत 

226. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. पूण� िल�बू 

227. परमादेश जयराम सैथवार िव. िज.�.का. 
भैरहवासमेत 

228. माना 
चामल 

िच�बहादरु थापा िव. दवेे�� 
थापाको हकमा र आ�नो हकमा 
समेत छमया थापा 

229. कुलोपानी गणेशबहादरु �े� िव. गोपीलाल 
भ�ने जीतबहादरु मगरसमेत 

230. उ��ेषण िबनोदकुमार उपा�याय िव. 
सामा�य �शासन म��ालयसमेत 

231. उ��ेषण का.िज.का.म.न.पा. हा�ीसार 
ि�थत गोखा� �अुरी �ा.िल. िव. 
मदन पौडेलसमेत 

232. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. चलुहाई 
चौधरीसमेत 

इजलास न.ं ५ २२-२८ 
233. कत��य 

�यान 
केशव रानासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

234. उ��ेषण  ह�रनारायण साह िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

235. अदालतको 
अपहेलना 

�मीलाकुमारी यादव िव. वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयसमेत 

236. िनषेधा�ा िसपे��बहादरु िनरौलासमेत िव. 
ते�थमु िज�ला, हमरजङ्ु 
गा.िव.स.को काया�लयसमेत 

237. िनषेधा�ा शिशकुमार चौरिसया िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, पसा� 
िवरग�जसमेत 

238. लेनदेन राजे�री लोध िव. सनुरावती लोध 
239. ज�गा 

नामसारी  
रामकृ�ण काय� िव. च��कृ�ण 
काय�समेत 

240. उ��ेषण 
परमादेश 

िवजेश गाईज ु िव. ह�रहर 
पोखरलेसमेत 

241. ब�दी 
��य�ीकरण 

सौरभ राणा िव. होमनाथ िसटौला 
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242. ��ाचार िवपीनकुमार आले िव. नेपाल 
सरकार 

243. अशंब�डा 
समेत  

रमेश परुी िव. �ीमती गीता परुी 
िसलवालसमेत 

इजलास न.ं ६ २८ 
244. िनषेधा�ा न�दराज पोखरले िव. िज.िव.स. 

भ�परु झापासमेत 
एकल इजलास २८-३० 

245. उ��ेषण स�ुदरपित दवेीसमेत िव. मनोज 
चौधरी कलवारसमेत 

246. उ��ेषण ब�ी�साद पराजलुी िव. र�मी 
चापागाईसंमेत 

247. उ��ेषण 
परमादेश 

यवुराज पौडेल िव. लोकसेवा 
आयोग, क��ीय काया�लय, 
काठमाड� 

248. उ��ेषण 
परमादेश 

च�दादवे श�ुलासमेत िव. �ीमती 
मीना श�ुलासमेत 

अ�त�रम आदेश ३०-३४ 
249. उ��ेषण ल�मण�साद अ�वाल िव. ऊजा� 

म��ालयसमेत 
250. उ��ेषण रिवना थापा भजेुल िव. पनुरावेदन 

अदालत, पोखरासमेत 
251. उ��ेषण अिधव�ा �ी�साद पि�डत िव. 

�यव�थािपका संसद ्को संसदीय 
सनुवुाई सिमित 

252. �ितषेध िववेक आले िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

253. उ��ेषण दवेी�साद बराल िव. वािण�य 
तथा आपूित� म��ालयसमेत 

254. उ��ेषण इ��बहादरु िथङसमेत िव. यवुा 
तथा खेलकुद म��ालयसमेत 

255. उ��ेषण नरबहादरु बढुासमेत िव. प.ुवे.अ. 
बा�लङुसमेत 

256. उ��ेषण हेमच�� झा िव. प.ुवे.अ. 
जनकपरुसमेत 

257. उ��ेषण चादँनीदवेी झा िव. प.ुवे.अ. 
राजिवराजसमेत 

258. उ��ेषण हररेाम साहसमेत िव. �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयसमेत 

259. उ��ेषण बटुकलाल �े� िव. िज.�.का. 
िचतवनसमेत 

260. उ��ेषण रामिवलास मसुहरसमेत िव. संघीय 
मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ३५-३६ 
261. कत��य 

�यान 
िसंहबहादरु तामाङसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

262. बैङ्िकङ 
कसरु 

�ीराम�साद लािमछाने िव. नेपाल 
सरकार 

263. बैङ्िकङ 
कसरु 

दवेनारायण अनामिण �े� िव. 
नेपाल सरकार 

264. अशं ��बहादरु शाही ठकुरी िव. 
र�नकुमारी शाही 

 

असार �थम 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-३ 

265. उ��ेषण 
परमादेश 

अिधव�ा मकुु�द अिधकारी िव. 
रा��पितको काया�लय, शीतल 
िनवाससमेत 

266. उ��ेषण 
परमादेश 

अिधव�ा राजीव बा�तोला िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

267. उ��ेषण 
परमादेश 

िशवच�� पौडेल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

268. उ��ेषण 
परमादेश 

स�जीव केशवा िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 
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269. उ��ेषण 
परमादेश 

िहमेशकृ�ण खरले िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

पूण� इजलास ३-४ 
270. अशं चलन दानबहादरु �े� िव. कृ�णबहादरु 

�े� 
सयंु� इजलास ४-७ 

271. घरज�गा 
िखचोला 
चलन 

आन�दीदवेी यादवसमेत िव. 
रामनारायण यादव 

272. बकसप� 
िलखत 

दता� बदर 

खड्ग�साद खितवडा िव. 
च���साद खितवडासमेत 

273. परमादेश �ी शहरी िवकास तथा भवन 
िनमा�ण िवभाग िडिभजन काया�लय, 
स�री राजिवराज िव. मिुन साह 

274. नामसारी हररेाम थापामगर िव. बालकृ�ण 
तिु�सङ मगर 

275. ब�दी 
��य�ीकरण 

अ�ता दाहालको हकमा ममता 
दाहाल िव. महानगरीय �हरी व�ृ, 
बालाज,ु काठमाड�समेत 

276. उ��ेषण 
परमादेश 

जीतबहादरु ख�ी �े�ी िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, कु�मा 
पव�तसमेत 

277. जालसाजी खड्ग�साद खितवडा िव. 
च���साद खितवडासमेत 

इजलास न.ं १ ७-८ 
278. ब�दी 

��य�ीकरण 
अिधव�ा िदमोद �े� िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

279. उ��ेषण साधरुाम लािमछानेसमेत िव. 
उ�ोग म��ालयसमेत 

इजलास न.ं २ ८-१० 
280. अशं सोिवराम चौधरी िव. माघरुाम 

चौधरी 

281. अशंब�डा 
ज�गा ब�डा 
ग�रपाऊँ 

गोिव�द�साद मजगैया िव. 
गणेश�साद मजगैया 

282. ब�दी 
��य�ीकरण 

महेश िसंह सोडी िव. नेपाल 
सरकार 

283. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. बेच ु भ�ने 
परमे�र यादवसमेत 

284. उ��ेषण 
परमादेश 

सशुील नाहाटा िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

इजलास न.ं ३ १०-१३ 
285. उ��ेषण 

परमादेश 
कृ�णबहादरु अिधकारी िव. �ी 
भूिमसधुार काया�लय, 
काठमाड�समेत 

286. मोही 
�माणप� 

पाऊँ 

बाबरुाम पा�डे िव. खरपाती केवट 
 
 

287. फैसला 
बदर 

राजबंशी राउत अिहर िव. 
पानमितदवेी दसुािधनसमेत 

288. जोताहा 
अ�थायी 
िन�साको 

आधारमा ३ 
न.ं अनसूुची 

पाऊँ 

रमेश साह तेली िव. फौदार साह 
तेली 

289. मोही 
नामसारी 

पदम पतुवुार िव. गठुी सं�थान 
शाखा काया�लय, ि�परु�ेर 
काठमाड� 

290. कत��य 
�यान 

भगतलाल टुडु िव. नेपाल सरकार 

291. उ��ेषण 
परमादेश 

भीमलाल लािमछाने िव. कृिष 
िवकास बैङ् क के��ीय 
काया�लयसमेत 
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इजलास नं. ४ १३-१७ 
292. नपगु 

भ�सार 
महसूल 

नारायण�साद शमा� िव. �ी 
गणेशदीप इ�टर�ाइजेज, 
मखनटोल काठमाड� 

293. ग�डा मारी 
खाग िब�� 

रामकृ�ण चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

294. उ��ेषण 
परमादेश 

सरुज म�डल िव. गणेशकुमार 
रायसमेत 

295. उ��ेषण िशव�साद आचाय� िव. शहरी 
िवकास म��ालयसमेत 

296. जबरज�ती 
चोरी 

नेपाल सरकार िव. िजते�� 
शाहसमेत 

297. उ��ेषण िवनोदकुमार उपा�याय िव. 
सामा�य �शासन म��ालयसमेत 

298. लाग ुऔषध 
खैरो 

िहरोइन 

नेपाल सरकार िव. राज ुलामा 

299. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. च�ुहाई 
चौधरीसमेत 
 

300. कत��य 
�यान 

कलम िव.क. िव. नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ५ १७-२५ 
301. िनषेधा�ा 

परमादेश 
भी�मकुमार थापामगर िव. 
वीरबहादरु ग�ुङसमेत 

302. िनषेधा�ा मनोज  मैिथल बाह�न िव. 
िवजयच�� झा मैिथल बाह�न 

303. िनषेधा�ा 
परमादेश 

िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, स�री िव. पूवा��चल 
पो��ी फम� �ा.िल. समेत 

304. िनषेधा�ा 
परमादेश 

ह�रनारायण म�डल िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, महो�रीसमेत 

305. िनषेधा�ा 
परमादेश 

िसलाकुमारी यादव िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, धनषुासमेत 

306. परमादेश न�दिुसंह धामी िव. मालपोत 
काया�लय, दाचु�लासमेत 

307. िनषेधा�ा 
परमादेश 

�काश �े� िव. �थानीय िवकास 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

308. िनषेधा�ा �यामकृ�ण �े� िव. �वणकुमार 
शमा�समेत 

309. िनषेधा�ा 
परमादेश 

पूिण�मा ग�ुङ िव. गोखा� 
डे�लपमे�ट बैङ् क, पतुलीसडक, 
काठमाड�समेत 

310. िनषेधा�ा नारायण�साद अया�ल िव. 
दवेनारायण भ�ने दउेनारायण �े� 

311. उ��ेषण 
परमादेश 

�ीपती चौधरी िव. हेट�डा िसमे�ट 
उ�ोग िलिमटेडसमेत 

312. उ��ेषण अिधव�ा टीका�साद पोखरले िव. 
नेपाल िव�तु �ािधकरण, सखु�त 
शाखासमेत 

313. िनषेधा�ा 
परमादेश 

गणेशद� पौडेलसमेत िव. �ी 
सहकारी सं�था िल. जमनुी, 
बिद�यासमेत 

314. उ��ेषण 
परमादेश 

गङ्गाबहादरु बढुाथोक� िव. 
कािलका िन�न मा�यिमक 
िव�ालयसमेत 

315. उ��ेषण 
िनषेधा�ा 

िसयाराम खिटक िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँसमेत 

316. परमादेश च�तराम था�समेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँसमेत 

317. अशं चलन िक�बा शेपा�  िव. ओङ्छु शेपा� 
318. कत��य 

�यान 
राम ु नेपाली (दमाई) िव. नेपाल 
सरकार 

319. परमादेश रामलखन कुम� िव. शारदा राि��य 
�ाथिमक िव�ालयका 
�धाना�यापकसमेत 

इजलास न.ं ६ २५-२६ 
320. माना 

चामल 
गोब��नलाल नकम�समेत िव. 
सिृ�ना नकम�क� संरि�का कमला 
नकम� 
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321. स�ब�ध 
िव�छेद 

गोब��नलाल नकम�समेत िव. 
कमला नकम� 

322. अशं चलन िवने�र सरवरीयासमेत िव. 
फगनुीकुमारी म�डलसमेत 

एकल इजलास २६-२८ 
323. उ��ेषण �पसरी िब�समेत िव. सकुलाल 

िब�समेत 
324. उ��ेषण राजकुमार शाह िव. सूय� नेपाल 

�ा.िल. समेत 
325. उ��ेषण 

परमादेश 
राज ुराई िव. गहृ म��ालयसमेत 

326. उ��ेषण ड�बरकुमारी सेन ठकुरी िव. 
िज�ला वन अिधकृत, िज�ला वन 
काया�लय, रो�पासमेत 

327. उ��ेषण 
परमादेश 

राममूित� यादव िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

328. उ��ेषण नरबहादरु काक� िव. महेशबहादरु 
िसंहसमेत 

रीत/बेरीत आदेश २९-३२ 
329. ठगी िव�ण�ुसाद उपा�यायसमेत िव. 

नेपाल सरकार 
330. ब�िकङ 

कसरु 
बालनरिसंह घत�समेत िव. नेपाल 
सरकार 

331. ब�िकङ 
कसरु 

�बी जोशी िव. नेपाल सरकार 

332. भ�सार 
चोरी पैठारी 

खमुराज प�ुजालीसमेत िव. नेपाल 
सरकारसमेत 

333. व�यज�त ु
चोरी 

िशकारी 

राममाया वाईबा िव. नेपाल सरकार 

334. ब�िकङ 
कसरु 

योगे���साद �े� िव. नेपाल 
सरकार 

335. उ��ेषण भोजराज भ�डारी िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

अ�त�रम आदेश ३२ 
336. उ��ेषण खमुा�साद अया�ल िव. िश�ा 

म��ालयसमेत 
 

असार दो�ो 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-३ 

337. उ��ेषण 
परमादेश 

इकवाल हक िव. राज�व 
�यायािधकरण, काठमाड�समेत 

338. उ��ेषण 
परमादेश 

स�जयकुमार साह िव. �वावल�बन 
लघिुव� िवकास बैङ्क िलिमटेड, 
के��ीय काया�लय, जनकपरुसमेत 

339. उ��ेषण 
परमादेश 

अिधव�ा रामच�� पौडेल िव. 
रा��पितको काया�लयसमेत 

340. परमादेश 
समेत 

अिधव�ा �योित बािनयासमेत िव. 
नेपाल सरकार  

सयंु� इजलास ३-६ 
341. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. कण�बहादरु 
टमाटा 

342. उ��ेषण 
परमादेश 

दीपक भ�ने �ीधर खनाल िव. 
िज�ला सरकारी वक�ल काया�लय, 
मकवानपरुसमेत 

343. उ��ेषण 
परमादेश 

ममता पटेल िव. नेपाल राि��य 
िन�न मा�यिमक िव�ालयसमेत 

344. िनषेधा�ा 
परमादेश 

ई�रमान काय�थ िव. िहरादवेी 
महज�नसमेत 

345. मोही 
�माणप� 

पाऊँ 

रामे�र िम� िव. झी�ना 
िम�ाइनीसमेत 

346. उ��ेषण 
परमादेश 

िज.िव.स.को काया�लय, कैलाली, 
धनगढीसमेत िव. खड्कराज भ� 

347. सवारी 
�यान 

मोहन यादव िव. नेपाल सरकार 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

 

262

इजलास न.ं १ ६-१०  
348.िलखत बदर 

दता� बदर 
सहदवे मिुखयासमेत िव. म.ुस. गन� 
िसरीवती दवेीसमेत 

349. कत��य 
�यान 

िदपकबहादरु िघिमर े िव. नेपाल 
सरकार 

350. उ��ेषण 
परमादेश 

िबनोद थापा िव. दङ्गा िनय��ण 
�हरी गण कोहलपरु, बाकेँ हाल 
नेपालग�जका गणपितसमेत 

351. उ��ेषण 
परमादेश 

स�तोष यादवसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

352. जबरज�ती 
करणी 

आिशष िव�कमा� िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं २ १०-१६ 
353. अदालतको 

अपहेलना 
�ानीबहादरु िनरौला िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

354. कत��य 
�यान 

बाबरुाम पजुा�  िव. नेपाल सरकार 

355. उ��ेषण 
परमादेश 

दीपकिव�म िम� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

356. लाग ु
औषध 

नेपाल सरकार िव. िब�क� 
साहसमेत 

357. जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव.ख कुमार 

358. मानव 
ओसारपसार 

कलाम�ुीन पठान मसुलमान िव. 
नेपाल सरकार 

359. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कोिपला 
पा�डेसमेत 

360. लाग ु
औषध 

िब�क� साह िव. नेपाल सरकार 

361. अदालतको 
अपहेलना 

िमिथलेश यादव िव. रणेकुुमारी 
साहसमेत 

362. कत��य 
�यान 

सवुास अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ३ १६-१८ 
363. जबरज�ती 

करणी 
करन सनुार िव. नेपाल सरकार 

364. कत��य 
�यान 

अनपु सनुवुार िव. नेपाल सरकार 

365. कत��य 
�यान 

राजेश भ�ने �ानबहादरु दाहाल 
िव. नेपाल सरकार 

366. उ��ेषण 
परमादेश 

अिनतादवेी शाही िव. प�ुय�भादवेी 
िब�समेत 

इजलास न.ं ४ १८-२० 
367. आयकर सरुशे �धान िव. सिशन जोशी 
368. आयकर महे��मान ग�ुङ िव. राम�साद 

�े� 
369. सरकारी छाप 

द�तखत 
िकत� 

भोजराज भ�डारी िव. नेपाल 
सरकार 

370. मू�य 
अिभवृि� 

कर 

महे��मान ग�ुङ िव. राम�साद 
�े� 

371. अशं दता� लिलत�साद साह िव. ह�रनारायण 
साहसमेत 

इजलास न.ं ५ २०-२९ 
372. लेनदेन टीकाबहादरु वली िव. धनीराम 

खड्का 
373. �ितपूित� नर�े�गोिव�द म�ुमी िव. 

मदन�मारक मा�यिमक िव�ालय 
374. लेनदेन अ�दलु रसीद इि�सी िव. �वािलटी 

क�फे�सनरी इ�डि��ज 
�ा.िल.दहुबीसमेत 

375. नामसारी 
िनण�य 
दा.खा. 

दता� बदर 

िकशोर�साद रौिनयार िव. 
िहरालाल�साद रौिनयारसमेत 
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376. न�कली 
अ�यापन 
अनमुित 

प� 
(��ाचार) 

हेमच�� हजारा िव. नेपाल सरकार 

377. न�कली 
अ�यापन 
अनमुित 

प� 
(��ाचार) 

केशवराज कड�रया िव. नेपाल 
सरकार 

378. लाग ु
औषध 

किपल राई िव. नेपाल सरकार 

379. उ��ेषण 
परमादेश 

िबजु�  महतो निुनया िव. रामछिवला 
साहसमेत 

380. िनषेधा�ा नरशे पासवान िव. दीपलाल 
महतोसमेत 

381. अशंचलन खै�न िनशासमेत िव. रिजदा 
�वीन खातनु 

382. िनषेधा�ा राम�साद बा�कोटासमेत िव. 
नेपाल िव�तु �ािधकरणसमेत 

383. िनषेधा�ा 
परमादेश 

इि�दरा प�त शमा� िव. पूण�भ� शमा� 

384. िनषेधा�ा जङ्गबहादरु चौधरीसमेत िव. 
गािवसको काया�लय पटेवा�, 
स�रीसमेत 

385. परमादेश ब�ीकृ�ण शंखदवे िव. 
�फु�लकुमार िघिमर े

386. उ��ेषण 
परमादेश 

प�चबहादरु के.सी. िव. िश�क 
सेवा आयोग, सानोिठमीसमेत 

387. िनषेधा�ा िखमबहादरु ग�ुङ िव. पोखरा 
फाइना�स िलिमटेड 

388. िनषेधा�ा राजे�� मिुखया मलाहासमेत िव. 
ब�ी महतो कोइरी 

इजलास न.ं ७ २९-३० 
389. उ��ेषण 

�ितषेध 
परमादेश 

अिधव�ा तोयानाथ ढुङ्गाना िव. 
�याय प�रषद ्सिचवालयसमेत 

एकल इजलास ३०-३२ 
390. परमादेश इ���साद वा�ले िव. िज�ला 

�शासन काया�लय, काठमाड�समेत 
391. उ��ेषण सिवनलाल �े� िव. मालती 

अिधकारीसमेत 
392. उ��ेषण 

परमादेश 
िडलमाया तामाङ िव. कारागार 
काया�लय, का�क�समेत 

393. उ��ेषण 
परमादेश 

राम�साद राय िव. रामनरशे 
रायसमेत 

394. उ��ेषण चमनबहादरु खड्का िव. आ�त�रक 
राज�व िवभाग, लािज�पाटसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ३२-३४ 
395. �यान मान� 

उ�ोग 
बलुबलु भ�ने सौरभ ग�ुङसमेत 
िव. नेपाल सरकार 

396. मानव 
बेचिवखन  

रणे ु िल�बू भ�ने रणे ु तामाङ िव. 
नेपाल सरकार 

397. ��ाचार यगुलिकशोर साह िव. नेपाल 
सरकार 

398. उ��ेषण िव�ण�ुसाद �यौपानेसमेत िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

 

साउन �थम 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-३ 

399. उ��ेषण 
�ितषेध 

कमल�साद खितवडासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

400. उ��ेषण 
परमादेश 

दवेी�साद दाहाल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 
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401. उ��ेषण 
परमादेश 

शािलकराम भ�राईसमेत िव. 
रा��पितको काया�लय, शीतल 
िनवाससमेत 

सयंु� इजलास ३-८ 
402. उ��ेषण 

परमादेश 
िपता�बर�साद आचाय� िव. अथ� 
म��ालयसमेत 

403. िनषेधा�ा खगे���साद चटौतसमेत िव. 
अ�तरुाम डगौरासमेत 

404. परमादेश ह�र�साद शमा� आचाय� िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

405. अदालतको 
अपहेलना 

श�भ�ुसाद थपिलया िव. 
गोिव�द�साद ितमि�सना 

406. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. वासदुवे 
भ�डारी 

407. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. लोकबहादरु 
तामाङ 

408. उ��ेषण 
परमादेश 

अ.वा.अजु�नकुमार बा�कोटा िव. 
माधव�साद खनालसमेत 

409. िनषेधा�ा 
परमादेश 

ब�ी�साद शमा� िव. िज.िव.स. को 
काया�लय, बागलङुसमेत 

410. िनषेधा�ा िव�णमुाया राजथला िव. 
ितलकबहादरु नेगीसमेत 

इजलास न.ं १ ८-११ 
411. ��ाचार नेपाल सरकार िव. िव�ण�ुसाद 

�वाली 
412. कत��य 

�यान 
रामबहादरु पलुामी िव. नेपाल 
सरकार 

413. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रमावती पासी 

414. कत��य 
�यान 

खोमनाथ दाहाल िव. नेपाल 
सरकार 

415. मोही 
नामसारी 

महारानीदवेी बरनैीसमेत िव. 
म.ुस. गन� अमरदवे राउत बर ै

416. बेलगती 
मोही लगत 

क�ा 

महारानीदवेी बरनैीसमेत िव. 
म.ुस. गन� अमरदवे राउन बर ै

इजलास न.ं २ ११-१७ 
417. परमादेश कैलीदवेी साह तेली िव. 

राम�साद वण�वालसमेत 
418. अदालतको 

अपहेलना 
भैरव�साद मान�धर िव. 
िसयाराम�साद िसंहसमेत 

419. अदालतको 
अपहेलना 

िबनोदकुमार द� िव. मालपोत 
काया�लय, स�रीसमेत 

420. अदालतको 
अपहेलना 

जग�नाथ िम� िव. �ा.डा.िदनेश 
िवनोद पोखरलेसमेत 

421. लेनदेन कृ�णबहादरु लामा िव. राधे�याम 
कौशल 

422. लेनदेन बौवालाल मेहता िव. रामान�द 
साह तेली 

423. िनषेधा�ा िमिथलेश यादव िव. रणेकुुमारी 
शाहसमेत 

424. मानाचामल मचाकाजी सवुालसमेत िव. �तुी 
भ�ने मीला सवुालसमेत 

425. ब�दी 
��य�ीकरण 

िवपीनकुमार िम� िव. जहुी 
ठाकुरसमेत 

426. उ��ेषण 
परमादेश 

िड�ली�साद �साई िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

427. परमादेश पूण�च�� भ�राई िव. िहरालाल 
शाह 

428. आयकर ढुि�डराज पोखरले िव. �ी 
गो�डेन �लोब िलकस� �ा.िल. 
िवराटनगर 

429. िनषेधा�ा नानीमैया तामाङसमेत िव. 
गोमादवेी आचाय�समेत 

430. िनषेधा�ा िशिशर�साद नेपाल िव. अ�नपूण� 
सेिभङ ए�ड �ेिडट कोअपरिेटभ 
सोसाइटी िल.समेत 

431. उ��ेषण 
परमादेश 

िव�णबुहादरु काक�समेत िव. 
समुन�साद शमा�समेत 
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इजलास न.ं ३ १७-१८ 
432. कत��य 

�यान 
खटरराम मोची िव. नेपाल 
सरकार 

433. अशं चलन िशवनाथ महतो कोइरीसमेत िव. 
लोचन महतो कोइरी 

434. उ��ेषण 
परमादेश 

कुमार काक� िव. मालपोत 
काया�लय, िस�धपुा�चोक 
चौतारासमेत 

इजलास न.ं ४ १८-२२ 
435. उ��ेषण 

परमादेश 
खसुीलाल साह िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

436. मोही 
नामसारी 

म.ुस. गन� िशवलाल चौधरी िव. 
आिसयादवेी थ�नी 

437. उ��ेषण 
परमादेश 

सीताराम अ�वाल िव. नेपाल 
रा�� बैङ् क के��ीय काया�लय, 
बालवुाटारसमेत 

438. उ��ेषण सरुजबाब ु प�थसमेत िव. िज�ला 
वन काया�लय, गोरखासमेत 

439. िनषेधा�ा खड्गबहादरु रोकाया िव. 
िज.िव.स. मगुसुमेत 

440. िनषेधा�ा ल�ल ु खा ँ िव. सािहद अली 
राईसमेत 

441. िनषेधा�ा मानबहादरु पाल िव. हरडी गाउ ँ
जलिव�तु �णाली डाडकोट र 
िलमेटी दाचु�लासमेत 

442. िनषेधा�ा िजवछीदवेी िव. ब�ी म�डलसमेत 
443. िनषेधा�ा मायादवेी मान�धर िव. 

िवजयकुमार �े�समेत 
इजलास न.ं ५ २२-३० 

444. करार 
बमोिजम 
�ितपूित� 

रकम 
िदलाई 
पाऊँ 

�मोदराज शमा� िव. राजीव 
गजरुले 

445. िनषेधा�ा 
परमादेश 

रामसागर कुम� िव. सकुु�बासी 
सम�या समाधान आयोग िज�ला 
सिमित, बाकेँसमेत 

446. िनषेधा�ा 
परमादेश 

शकु�तला पोखरले िव. मातभूृिम 
सहकारी सं�था िलिमटेडको 
स�चालक सिमितसमेत 

447. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. धनादवेी बढुा 

448. उ��ेषण 
िनषेधा�ा 

मेहरमान �े�समेत िव. पोखरा 
उपमहानगरपािलकाको काया�लय 
समेत 

449. िनषेधा�ा ह�र�साद शमा� आचाय� िव. 
िव�णलुाल �े�समेत 

450. िनषेधा�ा रङ्गलाल ग�ुङ िव. मोहन शाही 
ठकुरीसमेत 

451. परमादेश रामान�द�साद यादव िव. मोहमद 
राजा ह�सेन 

452. उ��ेषण म.ुस.गन� रामच�� महतो िव. 
गाय�ीदवेीसमेत 

453. िनषेधा�ा 
परमादेश 

जगमोहनी भ�ने गभ� दािसन िव. 
टुनाई पि�डत 

454. अशं आशाराम लोिनयासमेत िव. 
शाि�तदवेी लोिनया 

455. उ��ेषण िवदरु वनसमेत िव. नेपाल 
इ��योर�ेस क�पनी िलिमटेड, 
�धान काया�लय कमलादीसमेत 

456. उ��ेषण लालमिण ल�सालसमेत िव. 
�वा��य तथा जनसं�या 
म��ालय, काठमाड�समेत 

457. उ��ेषण राम�साद गौतम िव. नाग�रक 
लगानी कोषसमेत 

458. उ��ेषण फिण��द� शमा� िव. �याय 
प�रषदस्मेत 

459. जारी न�दराम लोिनया िव. शाि�तदवेी 
लोिनयासमेत 
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इजलास न.ं ६ ३०-३१ 
460. कत��य 

�यान 
किपले�र साह िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ९ ३१-३२ 
461. सवारी 

�यान 
नेपाल सरकार िव. ठगबहादरु 
काक� 

एकल इजलास ३२-३४ 
462. उ��ेषण िदनकर ठाकुर लोहार िव. 

भागवत ठाकुर लोहारसमेत 
463. उ��ेषण उ�मराज काय� िव. दीपकराजा 

गोखा�ली �े�समेत 
464. उ��ेषण 

परमादेश 
िवकाशराज पा�डे िव िदग�बर 
पा�डेसमेत 

465. उ��ेषण 
परमादेश 

िशववचन शाहसमेत िव. िशवराम 
राजवंशीसमेत 

466. परमादेश िव�ािम� पा�डेय िव. एच ए�ड बी 
डेभलपमे�ट बैङ् क िलिमटेड 
िड�लीबजार, काठमाड�समेत 

रीत/बेरीत आदेश ३४ 
467. डाकँा चोरी नेपाल सरकार िव. ल�मण 

तामाङसमेत 
अ�त�रम आदेश ३४-३६ 

468. उ��ेषण िशवलाल पासवान िव. िश�क 
सेवा आयोगसमेत 

469. उ��ेषण ने�बहादरु िल�बू िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

470. उ��ेषण सरु�े�बहादरु िसंह िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

471. उ��ेषण पदमबहादरु �े� िव. काठमाड� 
महानगरपािलकासमेत 

472. उ��ेषण अशोक ज�दार िव. पनुरावेदन 
अदालत, िवराटनगरसमेत 

 

साउन दो�ो 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
सयंु� इजलास १-२ 

473. जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. अितराम 
चौधरी 

474. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िदनेश यादव 

इजलास न.ं १ २-३ 
475. उ��ेषण 

परमादेश 
शोभनदवे प�त िव. मालपोत 
काया�लय, चाबिहलसमेत 

इजलास न.ं २ ३-७ 
476. लेनदेन नरहाङ राई िव. उम�ला राई 
477. लटुिपट घन�याम िलंथेप िव. तलुाराम 

िलंथेप 
478. कुटिपट 

अङ्गभङ्ग 
नेपाल सरकार िव. जीवछ 
यादवसमेत 

479. लेनदेन रामनारायण नायक िव. िकशोरी 
महतो 

480. सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �ेमबहादरु 
बढुा 

481. लेनदेन बेचन ठाकुर वडही िव. 
जयनारायण यादव 

482. िनषेधा�ा रमेश ब�वाल िव. सूय�बहादरु 
रो�का 

483. उ��ेषण 
परमादेश 

ससुन �े�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

484. ब�दी 
��य�ीकरण 

िदनेश भ�ने भीमलाल �े� िव. 
कारागार काया�लय, जग�नाथ 
दवेल, ि�परु�ेर, काठमाड�समेत 

इजलास न.ं ३ ८-९ 
485. उ��ेषण 

परमादेश 
िवजलुीनाथ योगी िव. �हरी 
�धान काया�लय, न�सालसमेत 

486. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सा�बा तामाङ 
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इजलास न.ं ४ ९-१२ 
487. वन 

पैदावार 
चोरी 

िनकासी  

सरोजकुमार झा िव. नेपाल 
सरकार 

488. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सहवीर 
रानासमेत 

489. उ��ेषण उदयनारायण िस�दले िव. 
सामा�य �शासन म��ालयसमेत 

490. कत��य 
�यान 

ल�मी था� िव. नेपाल सरकार 

491. बाली 
िदलाई 
मोही 

िन�काशन 

जतनदवेी चौड�रया िव. मेथर 
चौधरी 

इजलास न.ं ५ १२-२४ 
492. उ��ेषण िनलहरी का�ले िव. सूचना तथा 

स�चार म��ालयसमेत 
493. उ��ेषण गोिव�द म�डल िव. �वा��य 

तथा जनसङ् �या म��ालयसमेत 
494. उ��ेषण सीमा िसंह िव. �धानम��ी तथा 

मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
495. िनषेधा�ा महेश�साद िसंह िव. हीरानाथ 

महज�नसमेत 
496. साधारण 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. िव�ास 
म�लसमेत 

497. लेनदेन मानबहादरु च�द िव. अजबहादरु 
शाही 

498. परमादेश लालदवे यादव िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, स�री राजिवराजसमेत 

499. चोरी नेपाल सरकार िव. महेश चौधरी 
500. परमादेश बसिब�ी गा.िव.स.को 

काया�लयसमेत िव. सकुर 
िमयासँमेत 

501. िनषेधा�ा �यामा पाठक िव. रामबाब ुम�डल 
धानकुसमेत 

502. उ��ेषण 
परमादेश 

जाय�र ल�साल िव. िहमाल 
उ�च मा.िव. खकु�ट, पव�तसमेत 

503. िनषेधा�ा राजिकशोर चौधरी िव. पानवती 
साह सडुीसमेत 

504. िनषेधा�ा रामदलुार यादवसमेत िव. 
रामिवलास यादवसमेत 

505. परमादेश राजे�र म�डलसमेत िव. जनता 
मा�यिमक िव�ालयसमेत 

506. कत��य 
�यान 

िवनोद साह� िव. नेपाल सरकार 

507. कत��य 
�यान 

मङ्गलिसंह मादने िव. नेपाल 
सरकार 

508. कत��य 
�यान 

सकुमाया िब.क. िव. नेपाल 
सरकार 

509. कत��य 
�यान 

पाडा भ�ने मेहेरमान गणेश िव. 
नेपाल सरकार 

510. कत��य 
�यान 

सेती भ�ने मनकुमारी साक� िव. 
नेपाल सरकार 

511. कुटिपट अशोक हजारा दसुाद िव. महमद 
इसलाम भ�ने इसलाम 
दवेानसमेत 

512. जीउँदो 
बािलका 
फाली 
�यान 
मारकेो 

कमला कुमाल िव. नेपाल सरकार 

513. कत��य 
�यान 

वीरबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

514. कत��य 
�यान 

इि�दरा प�रयार िव. नेपाल 
सरकार 

रीत/बेरीत आदेश २४-२७ 
515. कत��य 

�यान 
जयबहादरु शाहीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

516. �यान मान� 
उ�ोग 

धनबहादरु मादनेसमेत िव. नेपाल 
सरकार 
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517. बैङ्िकङ 
कसरु 

दीपे�� काक�समेत िव. नेपाल 
सरकार 

518. �यान मान� 
उ�ोग 

संजय बािनया िव. नेपाल सरकार 

अ�त�रम आदेश २७-२८ 
519. उ��ेषण ह�र�साद पा�डे िव. �धानम��ी 

तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

520. उ��ेषण पदमबहादरु �े� िव. काठमाड� 
महानगरपािलकाको काया�लय, 
बागदरबारसमेत 

521. उ��ेषण वीर�े� राउत िव. िज�ला िवकास 
सिमितको काया�लय, बारासमेत 

अदालत गितिविध २९-३६ 
  

 
भदौ �थम 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

सयंु� इजलास १-४ 
522. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. गोिव�दबहादरु 
घित�मगर 

523. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नेमीलाल 
महतो कहार 

524. िनषेधा�ा 
परमादेश 

रमेश�साद ग�ुा िव. भैरहवा 
भ�सार काया�लय, �प�दहेीसमेत 

525. उ��ेषण 
परमादेश 

ग�भीर�साद यादव भ�ने ग�भीरा 
राउत अिहर िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, बारासमेत 

526. लेनदेन प�नखर काक� िव. भरतमिण 
शमा� 

527. अवहेलना ठाकुर�साद पडुासैनी िव. 
नारायणमान डङ्गोलसमेत 

528. अवहेलना जयनारायण महतो िव. उ�ोग 
म��ालयसमेत 

529. उ��ेषण 
परमादेश 

कमलबहादरु बािँनया िव. राजे�� 
भ�डारीसमेत 

इजलास न.ं १ ४-५ 
530. उ��ेषण मानिसंह बोहरा िव. महानगरीय 

�हरी आय�ुको काया�लय, 
रानीपोखरीसमेत 

इजलास न.ं २ ५-१० 
531. उ��ेषण 

परमादेश 
भरतमिण जङ्गम िव. गठुी 
सं�थान, के��ीय काया�लय 
िड�लीबजारसमेत 

532. िनषेधा�ा श�ुलाफाटँा व�यज�त ुकाया�लय, 
क�चनपरुसमेत िव. छिवलाल 
सेजवालसमेत 

533. परमादेश राजे�रकुमार शाह िव. भूिमसधुार 
काया�लय, बारा  

534. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मोह�मद हसन 
खा ँ

535. उ��ेषण 
परमादेश 

कृ�णबहादरु ख�ी िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

536. उ��ेषण 
अिधकार 

प�ृछा 

र�ने�र�साद िसंह िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

537. उ��ेषण 
परमादेश 

केशव�साद मैनाली िव. 
संिवधानसभा सिचवालयसमेत 

538. उ��ेषण रामव�ृ ठाकुर िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, िसरहासमेत 

इजलास न.ं ३ १०-११ 
539. उ��ेषण �गास राय यादव िव. रामनारायण 

राय यादवसमेत 
540. अशं िजते���साद चौधरी िव. 

मङ्गल�साद फौजदार 
541. अशं पदमबहादरु कँुवर िव. रामबहादरु 

कँुवर 
इजलास न.ं ४ ११-१२ 

542. जबरज�ती 
करणी 

िव�णदुास भ�ने िव�ण�ुसाद 
सेढाई ंिव. नेपाल सरकार 
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543. ��ाचार नेपाल सरकार िव. सिुवलकुमार 
राई 

इजलास न.ं ५ १२-१७ 
544. लाग ुऔषध 

खैरो हेरोइन 
सपरुा खातनु िव. नेपाल सरकार 

545. लाग ु
औषध 

नवीनकुमार �े� िव. नेपाल 
सरकार 

546. उ��ेषण रामनाथ साह िव. �वा��य तथा 
जनसङ् �या म��ालय समेत 

547. उपचार 
खच� र घा 

खच� 
भराइपाउँ 

डा.उदय�ताप िसंह िव. 
डा.अशोकान�द िम� 

548. ज�गा 
नामसारी 

राजे��बहादरु िनरौला िव. 
सरु�े�बहादरु िनरौला 

549. जालसाजी ड�बरबहादरु ग�ुङ िव. 
लोकबहादरु ट�डन 

550. केही 
साव�जिनक 

अपराध 

डा. उदय�ताप िसंह िव. नेपाल 
सरकार 

551. उ��ेषण 
लगायतको 

आदेश  जारी 
ग�रपाउ ँ

जलुमु महज�न िव. आशामाया 
महज�नसमेत 

552. हक कायम �यामबहादरु �े� िव. 
गोपालबहादरु �े� 

553. िनषेधा�ा नारायण िकज ु िव. कृ�ण�साद 
�वनावास ु

इजलास न.ं ६ १७-२२ 
554. परमादेश 

लगायतको 
आ�ा 
आदेश 
जारी 

ग�रपाउ ँ

ब�ुमाया महज�नसमेत िव. 
ब�ीगोिव�द जोशीसमेत 

555. दा.खा. 
दता� 

बदरसमेत 

उमेरजंग मादने िव. नारायण 
िल�बूसमेत 

556. कालो 
बजार 

नेपाल सरकार िव. नागे��दास 
बािनयासमेत 

557. लटुिपट िझ�के साक� िव. माधव�साद 
दाहालसमेत 

558. जालसाज उमेरजंग मादने िव. नारायण िसंह 
मादनेसमेत 

559. स�ब�ध 
िव�छेद 

अशंसमेत 

गणेशभ� �े�समेत िव. गीता 
�े� 

560. बेलगती 
मोही लगत 

क�ा 

सखुलदास बैरागी िव. यद ै खा ँ
था� 

561. जीउ 
मा�ने 
बे�ने 

नेपाल सरकार िव. मोहन 
�े�समेत 

562. लेनदेन न�दलाल राउत कुम� िव. 
रामच�� सहनी 

इजलास न.ं ७ २२-२४ 
563. कत��य 

�यान 
िच�बहादरु दनवुार िव. नेपाल 
सरकार 

564. कत��य 
�यान 

पूण�बहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

565. उ��ेषण 
परमादेश 

सरोज ब�नेतसमेत िव. शहरी 
िवकास म��ालयसमेत 

इजलास न.ं ९ २४-२५ 
566. ब�दी 

��य�ीकरण 
�ाले�� �े� िव. के��ीय कारागार 
काया�लय, िड�लीबजारसमेत 

567. करकाप रामजी�साद कुशवाहा िव. 
िवजय�साद यादव 

इजलास न.ं १० २५-२६ 
568. लेनदेन कपीलदवे चौधरी कलवार िव. 

महमद सगीर 
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569. ठे�का 
रकम 

िमनाहा 
ग�रपाउ ँ

जले�र नगरपािलकाको काया�लय 
िव. राम िसिकल साह 

एकल इजलास २६-३४ 
570. अवहेलना अ�जनी कुमार पोखरले िव. 

कैलाश िसरोिहयासमेत 
571. परमादेश 

उ��ेषण 
िहरालाल कँुवर िव. तलुसीदवेी 
कँुवरसमेत 

572. उ��ेषण 
परमादेश 

िदलबहादरु गोसाई िव. भूिमसधुार 
काया�लय, भ�परुसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ३४-३६ 
573. ठगी नेपाल सरकार िव. सधुीर 

ब�नेतसमेत 
574. �यान मान� 

उ�ोग 
िम�लाल िधताल िव. नेपाल 
सरकार 

575. डाकँा चोरी नेपाल सरकार िव. ल�मण 
तामाङसमेत 

576. अशं �यामकली मौय� (मरुाउनी) िव. 
�यामलाल मरुाउ 

577. उ��ेषण रामकृ�ण च�धर िव. भ�परु 
िज�ला अदालतसमेत 

578. उ��ेषण 
परमादेश 

�ाण जीवन िनिध िव. गहृ 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

579. उ��ेषण 
परमादेश 

सूय�बहादरु खड्का िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

 
भदौ दो�ो 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १ 
580. उ��ेषण सिनराज �े�समेत िव. नेपाल 

रा�� बैङ् क, बालवुाटारसमेत 
581. उ��ेषण च��लाल �े� िव. कानून, �याय, 

संिवधानसभा तथा संसदीय 
मािमला म��ालयसमेत 

582. उ��ेषण कुसमु साखसमेत िव. 
रा��पितको काया�लय, शीतल 
िनवाससमेत 

583. उ��ेषण 
परमादेश 

ग�भीर�साद यादव भ�ने ग�भीरा 
राउत अिहर िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, बारासमेत 

सयंु� इजलास २-६ 
584. उ��ेषण 

परमादेश 
�वुराज थापा िव. सजनराम 
भ�डारीसमेत 

585. उ��ेषण 
परमादेश 

भाइराम खड् के िव. �ान ु
बै�समेत 

586. स�ब�ध 
िब�छेद 

उ�वकुमार काक� िव. 
गङ्गाकुमारी र�ेमी (काक�) 

587. अदालतको 
अवहेलना 

�यामादवेी िम� िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, स�रीसमेत 

588. वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

िशव�साद गौतम िव. नेपाल 
सरकार 

589. अशं हक 
कायम 

िमलाप� 
बदर 

ह�र साह तेली िव. रखेा साह 
तेली 

590. मोही  
नामसारी 

पोखनराय यादव िव. ि�वेणीराम 
रिवदाससमेत 

591. मोही लगत 
क�ा 

सीताराम चौधरी िव. िट� चौधरी 

592. मोही लगत 
क�ा 

िजयछी भेिडहरनीसमेत िव. 
रामान�द�साद भेिडहरसमेत 

इजलास न.ं १ ६-७ 
593. उपय�ु 

आदेश 
जारी 

ग�रपाउ ँ

िवराट थापा िव. नेपाल 
बङ्गलादशे बैङ् क िल. �धान 
काया�लय, िबजलुीबजार, 
काठमाड� 

इजलास न.ं २ ७-१८ 
594. उ��ेषण 

परमादेश 
तीथ�बहादरु तामाङ िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, काठमाड�समेत 
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595. उ��ेषण 
परमादेश 

�ानबहादरु बेघा िव. नापी 
काया�लय, पाचँथर फ�दीमसमेत 

596. उ��ेषण 
परमादेश 

राजिकशोर साह िव. �ीराम सगुर 
िम�स िलिमटेडसमेत 

597. उ��ेषण 
परमादेश 

चनकराम था� िव. बिद�या 
राि��य िनकु�ज, बिद�यासमेत 

598. परमादेश िव�जीत ितवारी िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँसमेत 

599. उ��ेषण 
परमादेश 

क�णा महज�न िव. �वेताकुमारी 
िसरोिहयासमेत 

600. उ��ेषण 
परमादेश 

खमुराज प�ुजाली िव. का�म�डप 
डेभलपमे�ट बैङ् क िल., के.का. 
�यूरोड 

601. िनषेधा�ा बोधराज सेढाइसमेत िव. 
िज.�.का. बबरमहलसमेत 

602. ब�दी 
��य�ीकरण 

रोशन �े� िव. के��ीय 
अनसु�धान �यरुो, 
काठमाडौसमेत 

603. ब�दी 
��य�ीकरण 

िदनेशराज सेढाई िव. उषा 
अिधकारीसमेत 

604. उ��ेषण 
परमादेश 

लेखनाथ भ�राई िव. लोकसेवा 
आयोग, अनामनगरसमेत 

605. िनषेधा�ा ह�र�काश बढुाथोक� िव. 
श�भ�ुसाद चौधरीसमेत 

606. बाटो कायम 
ग�रपाउ ँ

केशव परुी िव. िकरण 
�रमालसमेत 

607. ज�गा 
िखचोला 
चलन 

कालरुाम भ�डारी िव. 
जगतबहादरु अिधकारी 

608. मोही 
कायम 

महे��नाथ उपा�याय िव. माइला 
नकम� 

609. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. जय�तराज 
प�त 

610. उ��ेषण 
परमादेश 

शीला के.सी. िव. ईदरीश 
मोह�मद मसुलमानसमेत 

611. उ��ेषण 
परमादेश 

रामलाल सिुतहार िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

612. उ��ेषण एसबी नायर िव. म�य�थ 
सिमितको काया�लय, 
बटुवलसमेत 

613. ��ाचार नेपाल सरकार िव. गणेश 
अया�लसमेत 

इजलास न.ं ३ १८ 
614. छुट ज�गा 

दता� 
ग�रपाउ ँ

आशाकाजी महज�नसमेत िव. 
सूय�बहादरु बोहोरा 

इजलास न.ं ४ १८-१९ 
615. िनषेधा�ा रामनारायण साह िव. सरुशे साह 

तेलीसमेत 
इजलास न.ं ५ १९-२२ 

616. उ��ेषण डा. तारा मान�धर िव. �वा��य 
तथा जनसङ् �या म��ालयसमेत 

617. उ��ेषण 
परमादेश 

डा. ड�बर खड्का िव. लोकसेवा 
आयोग, के.का.समेत 

618. उ��ेषण भीमिसंह महरा िव. �वा��य तथा 
जनसङ् �या म��ालयसमेत 

619. सवारी 
�यान 

कृ�णबहादरु कँुवरसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

620. ब�दी 
��य�ीकरण 

जयनारायण म�डल िव. प.ुवे.अ. 
राजिवराजसमेत 

621. कत��य 
�यान 

नर�े� िसंह धामी िव. नेपाल 
सरकार 

622. जबरज�ती 
करणी 

यादव िगरी िव. नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ६ २२-२६ 
623. ब�दी 

��य�ीकरण 
राममाया ँ के.सी. िव. गीता 
भ�राईसमेत 

624. केही 
साव�जिनक 

अपराध 

नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु 
काक� 
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625. अदालतको 
अवहेलना 

ब�ी�साद शमा� उपा�याय िव. 
िज.िव.स.को काया�लय, 
बागलङुसमेत 

626. परमादेश सिुनल रजन िसंहसमेत िव. �याय 
प�रषदस्मेत 

627. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. फ�बहादरु 
घत� 

628. अदालतको 
अवहेलना 

सिुनलकुमार यादव िव. शङ्कर 
पा�डेसमेत 

629. ��ाचार अकलबहादरु शाही िव. नेपाल 
सरकार 

630. ��ाचार जनकबहादरु शाही िव. नेपाल 
सरकार 

631. जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. रामबहादरु 
काक� 

632. कत��य 
�यान 

च�बहादरु डागँी िव. नेपाल 
सरकार 

633. ब�दी 
��य�ीकरण 

राजकुमार काक� िव. कारागार 
काया�लय, झापासमेत 

इजलास न.ं ८ २६-२७ 
634. अब�डा ज�गा 

ब�डा  
ग�रपाउ ँ

हेमलाल खोसीसमेत िव. मेनका 
खोसी 

635. िखचोला 
मेटाइ िनजी 

गठुी हक 
कायम 

चुडँामिण शा�यसमेत िव. 
हेमलाल खोसीसमेत 

636. उ��ेषण 
परमादेश 

सैनी उरामन िव. भूिमसधुार 
काया�लय, मोरङसमेत 

इजलास न.ं ९ २७-३० 
637. अशं दवेकुमारी िगरी िव. लालबहादरु 

िगरी 
638. उ��ेषण रामिवलास महतो कोइरी िव. 

कृिष िवकास म��ालयसमेत 

639. नकबजनी 
चोरी 

नेपाल सरकार िव. भनुचनु भ�ने 
रोशन दास त�मासमेत 

640. परमादेश दवेी�साद अिधकारी िव. 
िज.�.का., झापासमेत 

641. कत��य 
�यान 

ल�मी फँुयाल िव. नेपाल सरकार 

एकल इजलास ३०-३२ 
642. उ��ेषण िखमान िसंह ब�नेत िव. 

साव�जिनक ख�रद पनुरावलोकन 
सिमित, ताहाचलसमेत 

643. परमादेश स�ल ु ितवारी िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

644. उ��ेषण िकशोर महज�न िव. कृ�ण 
महज�नसमेत 

645. उ��ेषण रवे�ता शाह िसंह ठकुरी िव. 
िटकाबहादरु िसंह ठकुरीसमेत 

646. परमादेश मनोहर साहसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

647. उ��ेषण राम�साद गजरुले िव. मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजारसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ३२-३४ 
648. जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. नागे��कुमार 
चौधरी 

649. लाग ुऔषध नेपाल सरकार िव. िवनोद साह 
650. झ�ुा िववरण 

पेस गरी 
नाग�रकता 

िलएको 

नेपाल सरकार िव. म�ुना�साद 
सोनी 

651. लाग ुऔषध नेपाल सरकार िव. स�जयकुमार 
महतोसमेत 

652. लाग ुऔषध �दीप �े� िव. नेपाल सरकार 
653. कत��य 

�यान 
रीतादवेी म�डल िव. नेपाल 
सरकार 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

 

273 

654. सङ्गिठत 
अपराध 

थाने�र थापा िव. नेपाल सरकार 

अ�त�रम आदेश ३४-३६ 
655. उ��ेषण कौशल िसलवालसमेत िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

656. उ��ेषण जवािहर खा ँपैठान िव. पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डासमेत 

657. उ��ेषण नानीराम ह�मागाई िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

658. उ��ेषण कुसमुलता ग�ुा िव. भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयसमेत 

659. उ��ेषण रितशच��लाल समुन िव. 
अ.द.ुअ.आ., टङ्गालसमेत 

 
असोज �थम 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-२ 
660. उ��ेषण 

परमादेश 
र�भादवेी �े� िव. गोपालकृ�ण 
�े�समेत 

661. उ��ेषण 
परमादेश 

जगदशे चौधरीसमेत िव. वीर 
अ�पताल, काठमाड�समेत 

सयंु� इजलास २-४ 
662. ब�दी 

��य�ीकरण 
सर�वती उपा�याय प�थी िव. 
नेपाली सेनाको गोरख ब�स ग�ुम 
मकुाम जनकपरुसमेत 

663. जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. बामदवे जोशी 

664. उ��ेषण 
परमादेश 

मकेुशराज का�ले िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

665. परमादेश �यामस�ुदर सिुतहार िव. िश�ा 
म��ालय, काठमाड�समेत 

इजलास न.ं १ ४-६ 
666. लेनदेन िबनोद चौधरी कलवार िव. सतो 

चौधरी कलवार 
667. अदालतको 

अवहेलना 
कोिशया चौधरी िव. िसंहबहादरु 
राईसमेत 

668. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. भपुाल िल�बू 

669. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. लालबहादरु 
सतुपराई 

670. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. टङ्क�साद 
िनरौला 

इजलास न.ं २ ६-८ 
671. उ��ेषण 

परमादेश 
िजते�� िसंहसमेत िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
काठमाड�समेत 

672. उ��ेषण 
परमादेश 

शालीकराम जमक�ेल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

673. उ��ेषण 
परमादेश 

महेश द� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

इजलास न.ं ३ ८-९ 
674. लटुिपट पशपुित गौतम िव. म.ुस. गन� 

�यामबहादरु गौतमसमेत 
675. उ��ेषण 

परमादेश 
इ�दभूुषण झा िव. िसंचाई 
म��ालयसमेत 

676. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. इ��मान 
�याङतान 

इजलास न.ं ४ ९ 
677. िनषेधा�ा �योितकुमारी थापा (शाह) िव. 

पवन िव�म थापासमेत 
इजलास न.ं ५ ९-११ 

678. सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. काल ुचौधरी 

679. कत��य 
�यान 

च�िसंह ठग�ुना िव. नेपाल 
सरकार 
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इजलास न.ं ६ ११-१४ 
680. उ��ेषण 

परमादेश 
सिुनलकुमार यादव िव. लोकसेवा 
आयोग, के.का. काठमाड�समेत 

681. उ��ेषण 
परमादेश 

नारायणबहादरु भ�डारीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

682. डाकँा नेपाल सरकार िव. मानबहादरु 
लामासमेत 

683. जालसाजी स�भारी गोिडया िव. कोलीराम 
गोिडयासमेत 

684. बह�िववाह नेपाल सरकार िव. जीवना 
भ�डारी (लािमछाने) 

इजलास न.ं ७ १४-१५ 
685. गैडाको खाग 

ओसारपसार 
�काश बढुासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ८ १५-१६ 
686. कत��य 

�यान 
�ेमबहादरु ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार 

687. लाग ुऔषध मोहमद फैज िव. नेपाल सरकार 
इजलास न.ं ९ १६-१८ 

688. परमादेश दवेी�साद अिधकारी िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, झापासमेत 

689. कत��य 
�यान 

सीता िघिमर े (�े�) िव. नेपाल 
सरकार 

690. कत��य 
�यान 

बाबरुाम भ�ने िच�बहादरु ख�ी 
िव. नेपाल सरकार 

691. लाग ु
औषध 

मानबहादरु खड् का िव. नेपाल 
सरकार 

692. परमादेश ने�बहादरु के.सी. िव. भौितक 
योजना, िनमा�ण तथा यातायात 
म��ालयसमेत 

अ�त�रम आदेश १८-२२ 
693. उ��ेषण सिचत ख�डेलवाल िव. औषिध 

�यव�था िवभाग, िवजिुलबजार, 
काठमाड�समेत 

694. उ��ेषण अनपुराज स�याल िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
काठमाड�समेत 

695. उ��ेषण मनोज सवेुदी िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

696. उ��ेषण रािधका पने�समेत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

697. उ��ेषण च��ा भारती िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

698. उ��ेषण वीरबहादरु भ�डारी िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

699. परमादेश 
उ��ेषण 

ड�बरबहादरु ग�ुङ िव. िज.�.का. 
बबरमहलसमेत 

700. उ��ेषण 
परमादेश 

रमेशकुमार च�दसमेत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

701. उ��ेषण �दीपजङ्ग पा�डे िव. काठमाड� 
िज�ला अदालतसमेत 

702. उ��ेषण सशुीला गौतमसमेत िव. 
िज.�.का. बबरमहलसमेत 

703. उ��ेषण िव�ण�ुसाद ितिमि�सना िव. 
नेपाल िव�तु �ािधकरण 
र� नपाक� समेत 

 
असोज दो�ो 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १ 
704. उ��ेषण 

परमादेश  
रामराज िशवाकोटीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

पूण� इजलास १-३ 
705. उ��ेषण 

परमादेश  
धनराज राई िव. �वा��य तथा 
जनसङ् �या म��ालयसमेत 
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706. ब�दी 
��य�ीकरण 

भीमकुमारी िसंह िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, भ�परुसमेत 

707. नाग�रकता 
स�ब�धी 

महावीर कामैत िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

सयंु� इजलास ४-८ 
708. ब�दी 

��य�ीकरण 
िव�क� शा�य िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
बबरमहलसमेत 

709. �यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. समुनर� न 
शा�य 

710. मोही लगत 
क�ा 

राम सकुुमारी दवेी िव. म.ुस. गन� 
िनम�लादवेी थ�नी 

711. िनषेधा�ा 
परमादेश 

राि��य वािण�य बैङ्क, शाखा 
काया�लय, तलुसीपरु िव. क�ल ु
चौधरीसमेत 

712. िनषेधा�ा केशवराम अिहर िव. कु�नीकुमारी 
कुम� 

713. िनषेधा�ा 
परमादेश 

िवनय शमशेर ज.ब.रा. िव. 
जनक�याण �वा��य सेवा, 
बबरमहलसमेत 

714. वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

नेपाल सरकार िव. अनपु बराल 

715. वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

नेपाल सरकार िव. गोपाल�साद 
िसवाकोटीसमेत 

716. �यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. खेमराज 
बराल 

717. उ��ेषण 
परमादेश 

ई�रदवे िगरी िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय, क�ित�परुसमेत 

इजलास न.ं १ ८-९ 
718. लटुिपट दवेे��कुमार ठाकुर िव. रामनरशे 

ठाकुरसमेत 
719. उ��ेषण 

परमादेश 
उमादवेी चौरिसया िव. 
िब��याचल�साद बरसैमेत 

720. िनषेधा�ा गगनदवे महतो कोइरीसमेत िव. 
िडिभजन सडक काया�लय, 
हेट�डासमेत 

इजलास न.ं २ ९-१५ 
721. ब�दी 

��य�ीकरण 
राजकुमार ग�ु ता िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, इलामसमेत 

722. अवहेलना िव�भरनाथ लखेर िव. 
नेपालग�ज नगरपािलकाको 
काया�लय, बाकेँसमेत 

723. सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. राज ुलामा 

724. सवारी �यान, 
अङ्गभङ्ग 

नेपाल सरकार िव. सरु�े� 
िघिमरसेमेत 

725. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. भ�बहादरु 
िल�बूसमेत 

726. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. दउेमान भ�ने 
दउेबहादरु िल�बूसमेत 

727. ब�दी 
��य�ीकरण 

दलबहादरु याखा िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, धनकुटासमेत 

728. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मैया �े�समेत 

729. जबरज�ती 
चोरी 

नेपाल सरकार िव. महादवे 
प�रयारसमेत 

इजलास न.ं ३ १५-१७ 
730. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. �जापित 
स��यालसमेत 

731. लेनदेन पूण�र� न शा�य िव. अशोक 
�े�समेत 

732. िनषेधा�ा सशुीला पि�डतसमेत िव. अपार 
पि�डत 

इजलास न.ं ४ १७-१८ 
733. िनषेधा�ा 

परमादेश 
पिव�ा थापा िव. राजाराम 
यादवसमेत 

734. िनषेधा�ा बाबानानी बै�समेत िव. सािव�ी 
दाहाल 
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इजलास न.ं ५ १८-२१ 
735. परमादेश रामछिवला यादव िव. िज�ला 

�हरी काया�लय, महो�रीसमेत 
736. नाता 

कायम 
�ानमाया �वायना िव. 
िवलबहादरु दवुाल 

737. उ��ेषण गोिव�द�साद पौडेल िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, बिद�यासमेत 

738. फैसला बदर ितलबहादरु खड् का िव. 
मदनगोपाल �े�समेत 

739. कत��य 
�यान 

कृ�णबहादरु िघिसङ तामाङ िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ६ २२ 
740. छुट ज�गा 

दता� 
मालपोत काया�लय, का�क� िव. 
िच�बहादरु कामी 

741. �ितपूित� 
ठहर गरी 

भराईपाऊँ 

मो. फैयाज अ�सारी िव. राि��य 
वािण�य बैङ्क, राजिवराज 
शाखासमेत 

इजलास न.ं ८ २२-२४ 
742. उ��ेषण रामएकवाल साह तेलीसमेत िव. 

मालपोत काया�लय, सला�हीसमेत 
743. परमादेश मोहनबहादरु आलेमगर िव. 

मालपोत काया�लय, सला�हीसमेत 
744. उ��ेषण 

परमादेश 
ड�बरबहादरु थापा िव. मालपोत 
काया�लय, धिुलखेल, 
का�पला�चोक 

इजलास न.ं ९ २४-२५ 
745. उ��ेषण राम आ�े सहनीसमेत िव. 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गालसमेत 

746. हक कायम ओमकार म�ल अ�वाल िव. 
गोपालबहादरु हाडासमेत 

इजलास न.ं १० २५-२६ 
747. िनषेधा�ा रोमनाथ बरालसमेत िव. 

जमनुादवेी िस�दले 

एकल इजलास २६-२७ 
748. उ��ेषण भ�बहादरु �े� िव. �भ ु िवकास 

बैङ्क िलिमटेड, लैनचौरसमेत 
749. उ��ेषण 

परमादेश 
रिव िसंह िव. भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालयसमेत 

रीत/बेरीत आदेश २७-२८ 
750. लाग ु

औषध 
नेपाल सरकार िव. स�जयकुमार 
महतोसमेत 

751. जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. नागे���साद 
भ�ने नागे��कुमार चौधरी 

752. कत��य 
�यान 

रीतादवेी म�डल िव. नेपाल 
सरकार 

753. उ��ेषण कुमार �धानाङ्ग िव. िदपकराजा 
गोखा�ली �े�समेत 

 
काि�क �थम 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

सयंु� इजलास १-४ 
754. परमादेश डा.यशोवध�न �धान िव. भगवती 

�े�ी 
755. परमादेश दीपा जोशी िव. िज�ला िश�ा 

काया�लय, बैतडीसमेत 
756. कत��य  

�यान र 
जबरज�ती 

चोरी 

�ीहाङ्ग राईसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

757. परमादशे िशरमान बढुामगर िव. नेपाल 
सरकार 

758. उ��ेषण 
परमादेश 

िव�ान�द झा िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, रौतहटसमेत 

759. अशं चलन सीता मान�धरसमेत िव. पनुमाया 
मान�धर 

इजलास न.ं १ ४-५ 
760. जबरज�ती 

करणी 
िब� भ�ने वीरबहादरु मगर िव. 
नेपाल सरकार 
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761. जबरज�ती 
करणी 

बीरबहादरु मगर िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं २ ५-१५ 
762. िनषेधा�ा असार माया राई (तामाङ) िव. 

परशरुाम लािमछाने समेत 
763. उ��ेषण शािलकराम अिहरसमेत िव. 

�े�पाल यादवसमेत 
764. िनषेधा�ा �तलाल राजवंशी िव. िज�ला 

�शासन काया�लय, मोरङसमेत 
765. िनषेधा�ा कृ�णकुमार �े�समेत िव. 

मदनकुमार �े� 
766. उ��ेषण �काश साक� िव. क�चनपरु 

िज�ला अदालतका 
तहिसलदारसमेत 

767. िनषेधा�ा �ेम महज�न िव. पाव�ती 
भ�डारीसमेत 

768. उ��ेषण 
परमादेश 

मालपोत काया�लय, बाकेँ िव. 
�ानदुवेी उपा�याय 

769. सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �याम पाठक 

770. लटुिपट िदनेशराय यादव िव. ि�परुारीदास 
वैरागी 

771. बह�िववाह नेपाल सरकार िव. जानक� थापा 
772. लेनदेन मोहनदवे जोशी िव. पदमबहादरु 

साउद 
773. नामसारी 

दािखल 
खारेज 

सरोज गौतमसमेत िव. 
कुमार�साद गौतमसमेत 

774. वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

नेपाल सरकार िव. मनोजकुमार 
िसंहसमेत 

775. स�ब�ध 
िव�छेद 

िड�लीराज खनाल िव. माया 
आचाय� 

776. सवारी   
�यान 

नेपाल सरकार िव. कृ�ण था� 

777. ब�दी 
��य�ीकरण 

अिल सैद ऐफान िव. नीमा 
के.सी.समेत 

778. मानाचामल 
नाता कायम 

मीनाकुमारी म�लसमेत िव. गमुा 
िगरी 

779. जबरज�ती 
करणी 

लालबाब ुभ�ने ललनकुमार यादव 
िव. नेपाल सरकार 

780. सवारी   
�यान 

आसीराम माझी िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ३ १५-१६ 
781. ब�दी 

��य�ीकरण 
नवराज िब� िव. नेपाल खा� 
सं�थान, अ�चल काया�लय, 
धनगढीसमेत 

782. खनु डाकँा 
कत��य �यान 

खड्ग का�बाङ्ग िल�बू िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ४ १६-१७ 
783. परमादेश खड्गबहादरु रोकाया िव. �ेमराज 

िगरीसमेत 
इजलास न.ं ५ १७-२० 

784. ��प�को 
गोपनीयता 
भङ्ग गरेको 

अजयकुमार यादव िव. नेपाल 
सरकार 

785. कत��य 
�यान 

ताराबहादरु घत� िव. नेपाल 
सरकार 

786. िनषेधा�ा महे��मान शा�य िव. सानछुोरी 
शा�य 

787. कत��य  
�यान 

भरत िव.क. िव. नेपाल सरकार 

788. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. तपसी महतो 

789. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. खड्गबहादरु 
िसदालीमगर 

इजलास न.ं ६ २०-२१ 
790. अदालतको 

अवहेलना 
अि�बकादवेी �े� िव. कृ�णमरुारी 
ढकाल 

791. अशं 
नामसारी 

मािनराम ढाडीसमेत िव. 
गोबध�न�साद ढाडी 
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इजलास न.ं ८ २१-२३ 
792. कत��य 

�यान 
मिनसा राई िव. नेपाल सरकार 

793. जबरज�ती 
करणी 

यदकुुमार भ�ने यदलुाल सनुार 
िव. नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ९ २३-२५ 
794. िनषेधा�ा 

परमादेश 
रामे�री कँडेलसमेत िव. कृिष 
िवकास बैङ्क, कािलमाटीसमेत 

795. लटुिपट ह�रकृ�ण यादव िव. सरयगु 
यादवसमेत 

796. िनषेधा�ा दवेनारायण महज�न िव. 
नारायणकृ�ण भसुालसमेत 

797. िनषेधा�ा छब ु िमया ँ िव. कुलान�द�साद 
साहसमेत 

798. उ��ेषण 
परमादेश 

दखुी�साद हलवुाई िव. �थानीय 
िवकास म��ालय, प�ुचोक, 
लिलतपरु 

इजलास न.ं १० २५-२६ 
799. उ��ेषण 

िनषेधा�ा 
परमादेश 

िवनोदबहादरु कँुवर िव. म�ज ु
थापा 

800. उ��ेषण ह�रबहादरु थापामगर िव. 
पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुसमेत 

एकल इजलास २६-२७ 
801. उ��ेषण रिविव�म शाह िव. ऋण 

उपभो�ा संघ नेपाल के��ीय 
काया�लय चाबिहलसमेत 

802. �ितषेध रणबहादरु तामाङ िव. 
िचहानडाडँा पानीघाट 
सामदुाियक वन उपभो�ा समूह, 
का�ेसमेत 

रीत/बेरीत आदेश २७-२८ 
803. �यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. सागर 
भ�डारीसमेत 

804. �यान मान� 
उ�ोग 

आिशष पराजलुी िव. नेपाल 
सरकार 

805. अशं दपोट �योितकाजी सेलािलक िव. 
दानर�न सेलािलक 

806. उ��ेषण उमेश फँुयाल िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

807. उ��ेषण 
परमादेश 

दानमाया राई िव. काठमाडौ 
िज�ला अदालतसमेत 

अ�त�रम आदेश २८-३० 
808. उ��ेषण ला�पा तामाङ िव. अि�तयार 

द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

809. उ��ेषण धम���कुमार िखड्ह�र िव. 
पनुरावेदन अदालत, 
जनकपरुसमेत 

810. उ��ेषण नर�े�बहादरु ख�ी के.सी. िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

811. उ��ेषण सिुनलकृ�ण �े� िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

812. उ��ेषण महेश शमा� िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

 
काि�क दो�ो 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-२ 
813. उ��ेषण 

परमादेश 
स�तोष र�तेलसमेत िव. 
िचिक�सा िव�ान राि��य 
�ित�ान, वीर अ�पतालसमेत 

सयंु� इजलास २-३ 
814. परमादेश िशवनारायण साहसमेत िव. 

म�यमा�चल �े�ीय �वा��य 
िनद�शनालय, हेट�डा 
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815. ब�दी 
��य�ीकरण 

भेषकुमार �े�को हकमा शोभा 
�े� िव. माया तामाङसमेत 

816. �यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. ितले घत� 

817. उ��ेषण 
परमादेश 

दवेीबहादरु बढुाथोक� िव. दोलखा 
िज�ला अदालत, दोलखासमेत 

इजलास न.ं १ ४-६ 
818. िनषेधा�ा टीका�साद उ�ेती िव. मकेुश 

र�ेमीसमेत 
819. िनषेधा�ा मौले�रीदवेी कनईुन िव. 

िडिभजन सडक काया�लय, 
हेट�डासमेत 

820. उ��ेषण 
परमादेश 

गङ्गबहादरु थापासमेत िव. लोक 
सेवा आयोग, अनामनगरसमेत 

821. अशं चलन मानबहादरु �े� िव. भगवती �े� 
इजलास न.ं २ ६-१५ 

822. िनषेधा�ा नारायणी के.सी. िव. रखेबहादरु 
थापासमेत 

823. लेनदेन कुलबहादरु म�ल ठकुरी िव. 
�यामकुमार �धान 

824. लेनदेन िचजाकुमारी राना िव. धनबहादरु 
ग�ुङ 

825. अङ्गभङ्ग मीना अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार 

826. ब�दी 
��य�ीकरण 

पूण�बहादरु �े�को हकमा सािब�ी 
�े� िव. का�क� िज�ला 
अदालत, पोखरासमेत 

827. उ��ेषण 
परमादेश 

भागरथीकुमारी भ�समेत िव. 
उ�च मा�यिमक िश�ा प�रषद ्, 
सानोिठमी भ�परुसमेत 

828. उ��ेषण 
परमादेश 

अजयराज समुाग� पराजलुी िव. 
महा�यायािधव�ाको काया�लय, 
काठमाड�समेत 

829. उ��ेषण 
परमादेश 

�याम महज�न िव. पनुरावेदन 
अदालत, लिलतपरुसमेत 

830. ब�दी 
��य�ीकरण 

आन�द �वालासमेत िव. कारागार 
काया�लय, काठमाड�समेत 

831. ब�दी 
��य�ीकरण 

श�ुराज तामाङ िव. कारागार 
काया�लय, दोलखासमेत 

832. मोटर 
साइकल 

चोरी 

अजु�न ग�ुङ िव. नेपाल सरकार 

833. लाग ुऔषध 
चरेस 

च��बहादरु रोकामगर िव. नेपाल 
सरकार 

834. जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. अजु�न जोगी 

835. जबरज�ती 
करणी उ�ोग 

च�दन कागती िव. नेपाल सरकार 

836. ठगी मरुारी िघिमर ेिव. नेपाल सरकार 
837. ठगी नेपाल सरकार िव. िशव पा�डे 

भ�ने िशव�साद पा�डेय 
838. बह�िववाह नेपाल सरकार िव. पिव�ा नेपाल 
839. उ��ेषण 

परमादेश 
दीपक पोखरले िव. वन तथा भू-
संर�ण म��ालयसमेत 

इजलास न.ं ३ १५-१६ 
840. िनषेधा�ा आशाकाजी गभुाज ु िव. 

महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोकासमेत 

841. परमादेश शाि�त तथा पनुिन�मा�ण 
म��ालयसमेत िव. गङ्गाबहादरु 
थापा 

इजलास न.ं ४ १६-१९ 
842. ब�दी 

��य�ीकरण 
डा.िसके राउत भ�ने च��का�त 
राउतको हकमा सूय�का�त राउत 
िव. िज�ला �हरी काया�लय, 
मोरङसमेत 

843. सवारी   
�यान 

नेपाल सरकार िव. कैव�य 
शमशेर राणा 
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844. उ��ेषण 
परमादेश 

िद�यधर आचाय�समेत िव. 
बा�लङु नगरपािलकाको काया�लय 
तथा ऐ.का �मखु काय�कारी 
अिधकृतसमेत 

845. सवारी   
�यान 

नेपाल सरकार िव. स�जय 
िसलवाल 

846. सवारी   
�यान 

नेपाल सरकार िव. मोह�मद 
जिमल अहमद (िमया)ँ समेत 

इजलास न.ं ५ २०-२१ 
847. िनण�य बदर छठु�साद जयसवार िव. असफ� 

कापड यादव 
848. ज�गा 

िखचोला 
अ�ताव धोवी भ�ने अ�ताव 
अहमद धोवी िव. इसाक धोवी 

इजलास न.ं ६ २१-२२ 
849. अशं दता� रामवरण साहसमेत िव. 

मोहरीदवेी 
850. िनषेधा�ा 

परमादेश 
जीवनकुमार म�ला िव. �मोद 
�रजालसमेत 

851. िनषेधा�ा अि�बकादवेी ��े िव. कृ�णकुमारी 
ढकाल 

इजलास न.ं ७ २३ 
852. �रसवत प�ुकरराज नेपाल िव. नेपाल 

सरकार 
इजलास न.ं ८ २३ 

853. उ��ेषण 
परमादेश 

ल�मण लामा िव. सश� �हरी 
बल �धान काया�लय, हलचोक, 
काठमाड�समेत 

इजलास न.ं ९ २४-२६ 
854. िनषेधा�ा अमतृबहादरु पा�डे िव. ह�रबहादरु 

िसवाकोटीसमेत 
855. िनषेधा�ा 

परमादेश 
शोभा महज�नसमेत िव. 
महानगरीय �ािफक �हरी 
महाशाखा, रामशाहपथसमेत 

856. िनषेधा�ा 
परमादेश 

मदन साह तेली िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, रौतहटसमेत 

857. िनषेधा�ा 
परमादेश 

बेखाराम महज�न िव. अ�माया 
महज�नसमेत 

इजलास न.ं १० २६ 
858. िनषेधा�ा 

परमादेश 
िहरामान हरी िगरी िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बाकेँ 

एकल इजलास २६-२८ 
859. उ��ेषण टेकम�साद घत� िव. कानून, 

�याय, संिवधानसभा तथा 
संसदीय मािमला म��ालयसमेत 

860. उ��ेषण �ाणजीवन िनिध िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

861. उ��ेषण र� नकुमारी शाही िव. ��बहादरु 
शाहीसमेत 

862. उ��ेषण लोिकन खड् गी िव. मालपोत 
काया�लय, चाबिहलसमेत 

863. उ��ेषण भरतबाब ु पोखरले िव. जल 
उ�प�न �कोप िनय��ण िवभाग, 
प�ुचोकसमेत 

अ�त�रम आदेश  २९-३० 
864. उ��ेषण भोरील यादव िव. पनुरावेदन 

अदालत, जनकपरुसमेत 
865. उ��ेषण 

परमादेश 
जगदवे पि�डत कु�हाल िव. 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डासमेत 

866. उ��ेषण 
परमादेश 

गणेश�साद साहसमेत िव. प.ुवे. 
अदालत, राजिवराजसमेत 

867. उ��ेषण गोिव�द�साद शमा� पौडेलसमेत 
िव. महालेखा िनय��क 
काया�लयसमेत 

868. उ��ेषण  ह�तमान सनुार िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गालसमेत 

अदालत गितिविध ३१ 
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मङ्िसर �थम 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-६ 
869. उ��ेषण रमेशकुमार थापासमेत िव. 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

870. उ��ेषण 
परमादेश 

सरु�े� भ�डारी िव. भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालयसमेत 

871. परमादेश अ�यतु�साद खरले िव. �याय 
प�रषद ् सिचवालयसमेत 

872. उ��ेषण 
परमादेश 

सरु�े� भ�डारी िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को काया�लय 
समेत 

873. उ��ेषण 
परमादेश 

क�पना प�त िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

874. उ��ेषण 
परमादेश 

मोहनकुमार पराजलुी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ६-१२ 
875. परमादेश िव�द�ुसाद गरुागाई ं िव. जह�री 

धामी यादव 
876. िनषेधा�ा प�चमाया तामाङ िव. पटनामाया 

तामाङ 
877. उ��ेषण 

परमादेश 
 त�बहादरु िव� िव. क�पदीप 
राईसमेत 

878. उ��ेषण 
परमादेश 

मालपोत काया�लय, लिलतपरु 
िव. उमा ब�ाचाय� 

879. उ��ेषण 
परमादेश 

देवह�र वन िव. ह�रकला 
बढुासमेत 

880. िनषेधा�ा 
परमादेश 

यादवराज भारती िव. गीताकुमारी 
खड्कासमेत 

881. िनषेधा�ा 
परमादेश 

िज�ला �शासन काया�लय, 
सनुसरी िव. रामकृ�ण साह 

882. ब�दी 
��य�ीकरण 

राजेशबाब ु �े� िव. वैदेिशक 
रोजगार �यायािधकरण, घ�ेकुलो 
काठमाड�समेत 

883. ब�दी 
��य�ीकरण 

ओम भ�ने सरुज िच�कार िव. 
लिलतपरु िज�ला अदालत, 
लिलतपरुसमेत 

इजलास न.ं १ १२-१४ 
884. नामसारी 

दता� बदर 
दता� 

भोज हजरा दसुाध िव. ब�ह� 
हजरा दसुाध 

885. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सेती मिुखया 
भ�ने सेतीराम बोहोरा 

886. लेनदेन िदनेशकुमार ितवारी िव. 
गोिव�द�साद ितवारीसमेत 

इजलास न.ं २ १४-१७ 
887. उ��ेषण 

परमादेश 
�ेमकुमारी िसंह कटुवाल िव. 
कण�बहादरु िसंहसमेत 

888. उ��ेषण ग�ु�साद बरालसमेत िव. 
�यव�थािपका संसद ्को मिहला, 
बालबािलका र समाज क�याण 
सिमित, संसद ् सिचवालयसमेत 

889. परमादेश लिलताकुमारी ठाकुर हजाम िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
िसरहासमेत 

890. उ��ेषण 
परमादेश 

िविनताकुमारी ठाकुर िव. �ी 
मािव सोहनी भजेुिलयासमेत 

इजलास न.ं ३ १७-१८ 
891. करार 

बमोिजम 
ग�रपाऊँ 

िदनदयाल अ�वाल िव. 
ज�ुबहादरु ग�ुङ 

892. िलखत बदर रशेमकुमारी बढुाथोक� िव. 
गेदलाल बढुाथोक�समेत 

इजलास न.ं ४ १८-२१ 
893. िनषेधा�ा 

परमादेश 
िव�णलुाल �े�समेत िव. 
ह�र�साद शमा� आचाय� 

894. परमादेश ह�र�साद शमा� आचाय� िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर 
हनमुानढोका, काठमाड�समेत 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७१ 
 

 

282

895. कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. नाङ्गा ढुलपु 
लामा 

896. कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. राजे�� 
खड्का 

897. उ��ेषण 
परमादेश 

धनकृ�ण पा�डे िव. �हरी �धान 
काया�लय, सश� �हरी 
िनद�शनालय, काठमाड�समेत 

898. लाग ुऔषध 
फेि�सिडल 

कलाम म�सरुी िमया ँ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ५ २१-२४ 
899. ब�दी 

��य�ीकरण 
समीर खानसमेत िव. कारागार 
काया�लय, जग�नाथदवेल, 
काठमाड�समेत 

900. अदालतको 
अवहेलना 

मनोज झा मैिथल बाह�न िव. 
िवजयच�� झा मैिथल बाह�न 

901. कत��य  
�यान 

स�रता चाहार िव. नेपाल सरकार 

902. घर हटाई 
िखचोला 

मेटाई चलन 
चलाईपाऊँ 

िनम�लनाथ र�ेमी िव. केदारबहादरु 
भ�डारीसमेत 

इजलास न.ं ६ २४-२५ 
903. ठगी किव�साद गौतम िव. नेपाल 

सरकार 
इजलास न.ं ७ २५-२६ 

904. उ��ेषण 
परमादेश 

यादव अिधकारी िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

इजलास न.ं ८ २७-२९ 
905. जबरज�ती 

करणी 
न�दिकशोर थेवे िव. नेपाल 
सरकार 

906. कत��य 
�यान 

ईरमान तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

907. मानव 
अपहरण 
ध�क� 

झलनाथ �यौपाने िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ९ २९-३० 
908. िखचोला 

छोडाई 
िनकास 
ब�द गरी 
चलन  

िबचारी पि�डत कु�हाल िव. 
िझंगन पि�डत भ�ने िझंगन 
पि�डत कु�हालसमेत 

एकल इजलास ३०-३२ 
909. उ��ेषण जगतबहादरु शाहीसमेत िव. गठुी 

सं�थान शाखा काया�लय, 
तबहाल, लिलतपरुसमेत 

910. उ��ेषण 
परमादेश 

�ह��छेमान महज�न िव. �ेमबहादरु 
मान�धरसमेत 

911. ब�दी 
��य�ीकरण 

लोकमाया ट�डन िव. महानगरीय 
�हरी अपराध महाशाखा, 
हनमुानढोकासमेत 

912. ब�दी 
��य�ीकरण 

िबमला यादव िव. िज�ला 
�शासन काय�लय, 
काठमाड�समेत 

पुनरावलोकन िन�सा  ३२-३३ 
913. कत��य  

�यान 
यमनाथ खनाल िव. नेपाल 
सरकार 

रीत/बेरीत आदेश  ३३ 
914. उ��ेषण भीम�साद उपा�याय िव. 

सङ्घीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालयसमेत 

915. ठगी छ�बहादरु ग�ुङ िव. िहतजङ्ग 
ग�ुङ 

सूचना �िविध �योगस�ब�धी सूचना ३४ 
 
मङ्िसर दो�ो 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-३ 
916. उ��ेषण 

परमादेश 
कमला �यौपानेसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 
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917. उ��ेषण 
परमादेश 

िव�ण�ुसाद उपा�यायसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ३-८ 
918. उ��ेषण 

परमादेश 
उ�म �े�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

919. परमादेश डा.जैनिु�न अ�सारी िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय, काठमाड�समेत 

920. उ��ेषण 
परमादेश 

िव�नाथ गोयल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

इजलास न.ं १ ८-१६ 
921. लेनदेन गोपी�साद लोध िव. रामिमलन 

यादव 
922. अदालतको 

अवहेलना 
िशवच�� पौडेल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद ्को 
काया�लयसमेत 

923. िनषेधा�ा 
परमादेश 

सानमुाया �े�समेत िव. दावा 
शेिप�नीसमेत 

924. उ��ेषण दउेमान स�बाहा�फे िव. िनवा�चन 
आयोग, बहादरुभवनसमेत 

925. परमादेश 
�ितषेध 

भूिमराज िनरौला िव. िनवा�चन 
आयोग, बहादरुभवनसमेत 

926. उ��ेषण 
परमादेश 

रीताकुमारी यादवसमेत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग 

927. लाग ुऔषध 
हेरोइन 

नेपाल सरकार िव. Rome 
Nnadozie समेत 

928. िन�ेपको 
रकम 

िदलाइपाउँ 

सानशुोभा �े� िव. अमेश महज�न 

929. िनषेधा�ा िशव�साद शमा� िव. स�जयकुमार 
कनौिडया 

930. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. हक�  
रावलसमेत 

931. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. धन�साद 
सावँा िल�बू 

932. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िनमा भ�ने 
िजते शेपा� 

933. 

  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. यवुराज 
ल�ेुमगर 

इजलास न.ं २ १६-१८ 
934. उ��ेषण 

परमादेश 
अनािमका �े�समेत िव. 
बालकृ�ण �े�समेत 

935. उ��ेषण 
परमादेश 

कमला चौधरीसमेत िव. 
सकुु�बासी सम�या समाधान 
सिमित, धनगढीसमेत 

936. उ��ेषण 
परमादेश 

दलबहादरु था�समेत िव. 
सकुु�बासी सम�या समाधान 
सिमित, धनगढीसमेत 

937. ��ाचार नेपाल सरकार िव. मायाराम कुम� 
938. बकसप� 

बदर 
िशवा तेलीसमेत िव. राजकुमार 
साहको हकमा रीतादवेी 

इजलास न.ं ३ १९-२१ 
939. उ��ेषण िहसाबिुदन अ�सारी िव. मालपोत 

काया�लय, बारासमेत 
940. बकसप� 

बदर 
शोभा खड्का िव. �ीकृ�ण 
खड्का 

941. उ��ेषण 
परमादेश 

भवुनरा�यल�मी िसंह िव. 
�.िज.अ., िज.�.का. 
कैलालीसमेत 

942. कुटिपट 
लटुिपट 

जसरानी िल�बू खोयाङ िव. 
ड�बरबहादरु सो�बाहा�फेसमेत 

इजलास न.ं ४ २१-२६ 
943. ज�गा 

िखचोला 
बीरबहादरु ख�ी िव. �मोदराज 
ख�ी िव. �मोदराज प�तसमेत 

944. कत��य 
�यान 

िशवबहादरु साक� िव. नेपाल 
सरकार 
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945. घरभाडा 
िदलाई 

घरखाली 
गराइपाउँ 

म.ुस. गन� �मेश �े� िव. अशोक 
�े�समेत 

946. दता� बदर 
साव�जिनक 

कायम 

रामव�ृ साह तेली िव. रामदवे 
राउत कुम� 

इजलास न.ं ५ २६ 
947. जबरज�ती 

करणी 
दवेनारायण ढुङ्गाना िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ६ २६-२८ 
948. उ��ेषण िवनय माझी िव. गहृ 

म��ालयसमेत 
949. उ��ेषण राम�साद चौधरी िव. नेपाल 

बैङ्क िलिमटेड, के.का. 
धम�पथसमेत 

950. उ��ेषण �भात �े� िव. गहृ म��ालयसमेत 
इजलास न.ं ७ २८-२९ 

951. कत��य 
�यान 

सीता भ�ने लालहीरा कामी िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ८ २९-३० 
952. उपय�ु 

आदेश पाउँ 
तेजकरण जैन िव. �.िज.अ., 
िज.�.का. काठमाड�समेत 

953. नामसारी रामकृ�ण च�धरसमेत िव. 
ब�ीमान च�धर 

एकल इजलास ३०-३५ 
954. अदलतको 

अवहेलना 
य�दवे भ� िव. �वीण िम�समेत 

955. उ��ेषण  राम�साद अिधकारी िव. िज�ला 
सरकारी विकलको काया�लय, 
भरतपरुसमेत 

956. उ��ेषण रिव�� अवाले िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

957. उ��ेषण राज ु महज�न िव. नानीमयज ु
महज�नसमेत 

958. उ��ेषण लोकमान गो�छा िव. राजकुमार 
अ�वालसमेत 

959. उ��ेषण 
परमादेश 

रिव िसंह िव. भौितक पूवा�धार 
तथा यातायात म��ालयसमेत 

रीत/बेरीत आदेश  ३५-३६ 
960. कल बाइपास िव�णबुहादरु खड्का िव. नेपाल 

सरकार 
961. मानाचामल गौतम मान�धर िव. मि�दरा 

मान�धर 
962. ज�गा 

िखचोला 
जनक अिधकारी िव. ब�चकृु�ण 
थापा 

963. कत��य 
�यान 

र�न थापामगर िव. नेपाल सरकार 

 
पुस �थम 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-२ 
964. उ��ेषण 

परमादेश 
रािजव�साद ग�ुा रौिनयार िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

965. उ��ेषण 
परमादेश 

सिबन �े�समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ३ 
966. लेनदेन फुलमितया चाइनसमेत िव. 

सनुरपतीया खलुविटन  
इजलास न.ं १ ३-१३ 

967. वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

गङ्गाकुमारी सा� िव. नेपाल 
सरकार 

968. वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. क�हैया�साद 
चौधरी 

969. वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

नेपाल सरकार िव. उ�म महज�न 
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970. वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. गनुकेशरी 
िच�कार 
 

971. राजीनामा 
िलखत 
बदर 

ह�र�साद पाठक िव. सरुशे 
पा�डेसमेत 
 

972. उ��ेषण स�जयकुमार गामी िव. कृिष तथा 
सहकारी म��ालयसमेत  

973. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. परगे कामी 
 

974. परमादेश िबजयकुमार झनुझनुवाला िव. 
नेपाल िव�तु �ािधकरण, 
जनकपरु िवतरण के��समेत 

975. िनषेधा�ा 
परमादेश 

��नारायण चौधरीसमेत िव. बैज ु
चौधरी 

976. उ��ेषण 
परमादेश  

पदम�साद डागँी िव. उदयपरु 
िसमे�ट उ�ोग िलिमटेडसमेत 

977. िनषेधा�ा 
परमादेश 

राजे�� कानूसमेत िव. मा�ती 
न�दन रोिलङ िम�स 
�ा.िल.समेत 

978. परमादेश भ�कला एडी िव. वीर�े�नगर 
नगरपािलका काया�लय, 
सखु�तसमेत  

979. िनषेधा�ा शेष अ�दलु तौआबसमेत िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, 
रौतहट गौरसमेत  

980. 

  
उ��ेषण पिव�ा िघिमरसेमेत िव. सङ्घीय 

मािमला तथा �थानीय िवकास 
म��ालयसमेत 

981. कुटिपट सरु�े� महतो धानकु िव. 
शिशम�डल महतोसमेत 

इजलास न.ं २ १३-१५ 
982. रकम िदलाइ 

भराइ पाऊँ 
(लेनदने) 

शेखबहादरु �धान िव. 
रोशनकुमार धौभडेल 

983. नापी 
िफ�डबकु 
कैिफयत 
बदरसमेत 
बदर दता� 

सीतादवेी मगर िव. िज�ला 
कारागार शाखा पसा�, वीरग�ज 

इजलास न.ं ३ १५-१८ 
984. करार 

बमोिजम 
रकम 

िदलाइपाऊँ 

िच�बहादरु काक� िव. मिनराम 
अ�वाल  

985. उ��ेषण 
�ितषेध 
परमादेश 

बिु��साद आचाय� िव. ठूला 
करदाता काया�लय, ह�रहरभवन, 
लिलतपरुसमेत 

986. उ��ेषण 
परमादेश 

र�नल�मी राई िव. कमला 
राईसमेत 

987. जाली 
राहदानी 

नेपाल सरकार िव. स�तराज 
ग�ुङ 

इजलास न.ं ४ १८-२० 
988. िलखत दता� 

बदर, दता� 
कायम 

क�नी थ�नी िव. र�ज ुचौधरी 

989. ब�दी 
��य�ीकरण 

मोतीलाल पोखरले िव. िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, 
पा�पासमेत 

990. हातहितयार 
खरखजाना 

�भातकुमार कुसवाहा िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ५ २०-२२ 
991. अंश चलन �ीमती इ��कुमारी �े� िव. 

�योित �े� 
992. नाता 

कायम 
ब�ी�साद �साई िव. रािधका 
माझी 

993. बाली भराई 
मोही 

िन�काशन 

कृ�णमाया �धान नौला िव. 
ल�मीमाया नौला 
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इजलास न.ं ६ २२-२३ 
994. लेनदने रामच�� यादव िव. रामदवे यादव 

इजलास न.ं ७ २४ 
995. रतैान बदर 

तैनाथी 
कायम 

गठुी सं�थान के��ीय काया�लय, 
िड�लीबजारसमेत िव. शाि�त 
िच�कारसमेत 

एकल इजलास २४-२७ 
996. उ��ेषण रामकृ�ण भ�ने �ेम �े� िव. 

जगतगोिव�द �े� 
997. उ��ेषण गोपीराम ब�जारा िव. िज�ला 

�हरी काया�लय, मकवानपरु 
हेट�डासमेत 

998. उ��ेषण गीता चौधरी िव. सिुनल 
थापासमेत 

999. उ��ेषण भीमादवेी िगरी िव. िसज�ना 
िगरीसमेत 

1000. उ��ेषण 
परमादशे 

शभुा राई िव अय�ुबहादरु 
राईसमेत 

रीत/बेरीत आदेश  २७-२८ 
1001. बैङ्िकङ 

कसरु 
ह�रबाब ु जोशीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

1002. बैङ्िकङ 
कसरु 

खमुबहादरु िहरािसंह राणा�े�ी 
िव. नेपाल सरकार 

अ�त�रम आदेश २८ 
1003. उ��ेषण 

परमादशे 
मलुकु च�द राजवंशी िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

 
पुस दो�ो 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-४ 

1004. उ��ेषण राजन बलुा�कोटी िव. नेपाल 
कानून �यवसायी प�रषद,् 
कुप�डोलसमेत  

1005. उ��ेषण �िवणता पोखरलेसमेत िव. 
स�माननीय रा��पित, 
रा��पितको काया�लय, 
शीतलिनवास, काठमाड�समेत  

1006. उ��ेषण/ 
�ितषेध 

अि�बका�साद चौहानसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

1007. उ��ेषण/ 
परमादेश 

िशवराम बोहजसुमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

1008. उ��ेषण/ 
परमादेश 

कमला वा�ले भ�राईसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

1009. उ��ेषण शा�ता प�तसमेत िव. 
स�माननीय रा��पितको 
काया�लय, शीतल िनवाससमेत 

सयंु� इजलास ४-९ 
1010. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव.िड�ली�साद 
कोइराला 

1011. उ��ेषण/ 
परमादेश 

कामी शेपा�  िव. सूचना तथा 
स�चार म��ालयसमेत 

1012. उ��ेषण/ 
�ितषेध 

अिधव�ा अ�चन भ�राई िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काय�लयसमेत 

1013. उ��ेषण/ 
परमादेश 

अिधव�ा िदमोद �े� िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

1014. हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. दवेे�� 
खड्का राजधोब 

1015. ब�दी 
��य�ीकरण 

रमण चौधरी िव. इलाका �हरी 
काया�लय, तलुसीपरु, दाङसमेत 

इजलास न.ं १ ९-१६ 
1016. अशं िदलाइ 

पाऊँ 
िव�ण ुराई  िव. ल�मी राई 
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1017. ��ाचार नेपाल सरकार िव. 
नारायणबहादरु घत�मगर 

1018. छुट ज�गा 
दता� 

मालपोत काया�लय, का�क� िव. 
�ानबहादरु �धानसमेत  

1019. उ��ेषण/ 
परमादेश 

महानगरीय �हरी प�रसर, 
काठमाड� िव. दीपे�� चापागाई ं 

1020. परमादेश मैयाकुँमारी तामाङ िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

1021. िनण�य बदर 
रै.प. दता� 

का�छी �े�समेत िव. जगतकृ�ण 
�े� 

1022. िनषेधा�ा दवेशरण महतोसमेत िव. ल�मी 
महतो निुनया ँ

1023. ज�गा 
िखचोला गोठ 
घर िदवाल 
हटाई चलन 

रामान�द राय यादवसमेत िव. 
कृ�ण�साद यादव 

इजलास न.ं २ १६-१७ 
1024. जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. िब�टु 
पि�डत कु�हाल 

1025. सरकारी 
छाप 

द�तखत 
िकत� 

नेपाल सरकार िव. यदकुुमार 
आचाय� 

इजलास न.ं ३ १७-२० 
1026. कत��य  

�यान 
नेपाल सरकार िव. बमबहादरु 
वादी 

1027. कत��य  
�यान 

नेपाल सरकार िव. िहरािसहँ 
थापामगर 

1028. उ��ेषण/ 
परमादेश 

एपोलोकुमार भगसमेत िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

1029. हाडनातामा 
जबरज�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. गजे�� 
त�ुबापो 

1030. उ��ेषण/ 
परमादशे 

दलबहादरु थापा िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

इजलास न.ं ४ २०-२२ 
1031. कत��य  

�यान डाकँा 
इ�� थापाको जाहेरीले नेपाल 
सरकार  िव. प�रमल शाह  

1032. जबरज�ती 
करणी 

ह�र भ�ने ह�रलाल म�डल  िव. 
शिम�लादवेी म�डलको जाहेरीले 
नेपाल सरकार 

इजलास न.ं ५ २२-२८ 
1033. ब�दी 

��य�ीकरण 
होम भ�ने हेमबहादरु �े�को 
हकमा सरीता �े� ख�ी िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर 
हनमुानढोका, काठमाड�समेत 

1034. अंश चलन पदम �यौपाने िव. आरती 
�यौपाने 

1035. परमादशे स�चालक सिमित, नेपाल 
िव�त्ु �ािधकरण, 
काठमाड�समेत िव. कमलराज 
ना�वासमेत 

1036. िनषेधा�ा िकसनलाल झागड (उराउ) 
समेत िव. िवमल�साद िघिमर े

1037. लटुिपट िभखनीदवेी भसुकुिलया िव. 
िब�टु यादव 

इजलास न.ं ६ २८-३३ 
1038. उ��ेषण/ 

परमादशे 
�ह�छेबहादरु महज�नसमेत िव. 
हेरालाल महज�नसमेत 

1039. उ��ेषण/ 
परमादशे 

कमलादवेी ठकुरानी िव. 
उिम�लादवेी वमा�समेत 

1040. उ��ेषण मायान�द झा िव. भूिमसधुार 
काया�लय, स�रीसमेत 

1041. कुत िदलाई 
मोही 

िन�काशन 

मायान�द झा िव. िवलरु भ�ने 
िवलट यादव 

1042. लाग ु
औषध 

नेपाल सरकार िव. राजेश 
खड्गीसमेत   
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1043. माना 
चामल 

राम खड्का िव. स�रता खड्का 

इजलास न.ं ७ ३४-३५ 
1044. जोत 

नामसारी 
शेरबहादरु सवुाल िव. �ीभ� 
सवुाल 

1045. ब�दी 
��य�ीकरण 

िम��वज लामा िव. तातोपानी 
भ�सार काया�लय, 
िस�धपुा�चोकसमेत 

इजलास न.ं ९ ३५ 
1046. बैनाको   

रकम िदलाई 
भराइपाऊँ 

य�ुहष� ब�ाचाय� िव. 
गङ्गाकुमारी िसवाकोटी 

एकल इजलास  ३५-३९ 
1047. ब�दी 

��य�ीकरण 
िवकास तामाङको हकमा 
जङ्गबहादरु तामाङ िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोका, काठमाड�समेत 

1048. ब�दी 
��य�ीकरण 

िवनोद ब�नेतको हकमा अजय 
ब�नेत िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

1049. ब�दी 
��य�ीकरण 

अजय लामा समेत िव. 
महानगरीय �हरी व�ृ, बौ� 
काठमाड�समेत 

1050. ब�दी 
��य�ीकरण 

छाओ ताय िछन(Cao 
Daiqing)  िव. काठमाड� 
िज�ला अदालत, बबरमहल 
काठमाड�समेत 

1051. उ��ेषण/ 
परमादशे 

छाङ �य ु िमङग (Zhang Guo 
Ming)  िव. काठमाड�  िज�ला 
अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

1052. ब�दी 
��य�ीकरण 

िदपेस ब�नेतका हकमा 
अिधव�ा िवमला यादव  िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत  

1053. उ��ेषण/ 
परमादशे 

नवराज भ�डारी िव. लोकसेवा 
आयोग के��ीय काया�लय, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

 
माघ �थम 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
िवशेष इजलास १-३ 

1054. उ��ेषण अिधव�ा सूय�बहादरु 
पा�डेसमेत िव. नेपाल सरकार 

1055. उ��ेषण / 
परमादेश 

डा.िमङ्गमार गे�जेन शेपा�  िव. 
नेपाल सरकार, 

1056. उ��ेषण / 
परमादेश 

कमल�साद इटनी िव. 
रा��पितको काया�लय, 
शीतलिनवास,  
काठमाड�समेत 

पूण� इजलास ३-६ 
1057. अंश 

चलन 
िव�क�र�न शा�यसमेत िव. 
कुलर�न शा�यसमेत 

1058. परमादेश राजेशकुमार का�ले िव. 
�यायप�रषद ् सिचवालय, 
सव��च अदालत एने�स भवन 

सयंु� इजलास ६-१० 
1059. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. सवुास 
िव�कमा�  

1060. जबरज�ती 
करणी 

धनबहादरु िव.क. िव. नेपाल 
सरकार 

1061. ब�दी 
��य�ीकरण 

िमचुङ ग�ुङ िव. िज�ला 
सरकारी विकल काया�लय, 
काठमाड�समेत 

1062. उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण�साद िघिमर े िव. 
ग�ुटेन चौधरी  

इजलास न.ं १ १०-१४ 
1063. उ��ेषण / 

परमादेश 
रोिहणी िसवाकोटीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 
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1064. उ��ेषण / 
परमादेश 

टीकादेवी भ�डारी (अि�मता) 
िव. अ�य�, अ�त�रम चनुावी 
मि��प�रषद,् �धानम��ी  तथा 
मि��प�रषदक्ो काया�लयसमेत 

1065. उ��ेषण ��हाद�साद िधताल िव. 
�शासक�य अदालतसमेत 

1066. उ��ेषण उ�मराज पौडेल िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

1067. िनषेधा�ा / 
परमादेश 

�यामलाल कुम� िव. 
सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोग, िज�ला सिमित, 
बाकेँसमेत 

इजलास न.ं २ १४-१८ 
1068. उ��ेषण शा�तीदेवी चौधरीसमेत िव. 

उपे���साद यादवसमेत 
1069. ज�गा दता�  मालपोत काया�लय, गोरखा िव. 

गोपाल ग�ुङ 
1070. करार 

अनसुार 
उपय�ु 

आदेश जारी 
ग�रपाऊँ 

परमान�द भ� िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
क�चनपुरसमेत 

1071. लेनदेन मदन नारायण चौधरी िव. 
च��नारायण चौधरी 

1072. कत��य 
�यान 

ि�वेणी पासी िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ३ १८-२४ 
1073. उ��ेषण / 

परमादेश 
लोकनाथ दाहाल िव. 
महालेखा िनय��क काया�लय, 
बबरमहल काठमाड�समेत 

1074. उ��ेषण / 
परमादेश 

गेर े थापा �े�ी िव. शा�ता 
थापा�े�ीसमेत 

1075. बह�िववाह नेपाल सरकार िव. रमेशकुमार 
दाहाल 

1076. हातहितयार नेपाल सरकार िव. माधुरी 
मिुखया 

1077. आयकर खमुराज पराजलुी िव. 
अिमतकुमार जैन  

1078. उ��ेषण / 
परमादेश 

लालबाबु लाल कण� िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय, 
क�ित�पुर, काठमाड�समेत 

इजलास न.ं ४ २४-२७ 
1079. जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. हक� बहादरु 
बढुाथोक� 

1080. जबरज�ती 
करणी 

नवराज बा�तोला िव. नेपाल 
सरकार 

1081. मोही  
कायम 

दशराम साह�खल िव. िनरज 
च�धरसमेत 

1082. केही 
साव�जिनक 

अपराध 

नेपाल सरकार िव. इ�दल िसंह 
(गडुमोिन�ङ) भ�ने 
इ��राज�साद िसंह 
भूिमहारसमेत 

1083. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. च��मान 
तामाङ िड�डोङ 

इजलास न.ं ५ २७-२९ 
1084. मोही लगत 

क�ा 
दगुा�  तामाङ िव. पुसनलाल 
चौधरी 

1085. मोही 
बेदखली 

मिनता राई िव. पुसनलाल 
चौधरी 

इजलास न.ं ६ २९-३४ 
1086. ब�दी 

��य�ीकरण 
ताज�ी िसहं िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
लिलतपुरसमेत 

1087. उ��ेषण खितजन खातुन िव. 
अिलमहमद िमया ँ
अ�सारीसमेत 

1088. उ��ेषण रामसागर साह िव. तहिसल  
शाखा, धनषुा िज�ला 
अदालत, जनकपरुसमेत 

1089. उ��ेषण / 
परमादेश 

गीतादेवी �े� िव. पनुरावेदन 
अदालत पाटन, ह�रहरभवन 
लिलतपुरसमेत 
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1090. उ��ेषण म.ुस. गन� रामल�मी �े� िव. 
पनुरावेदन अदालत, पाटन 
लिलतपुरसमेत 

1091. िनषेधा�ा / 
परमादेश 

मधुसदुन मगरसमेत िव. 
रामकृ�ण नगरकोटीसमेत 

1092. िनण�य 
बदर 

कृ�णभ� �यामा समेत िव. 
िव�णभु� �यामा समेत 

इजलास न.ं ७ ३४-३५ 
1093. िनषेधा�ा �ेमबहादरु गा�धव�समेत िव. 

न�दन सामदुाियक वन 
उपभो�ा समूह, नवलपरासी 

1094. अंश चलन उ�व िसवाकोटी िव. �ा�जल 
िसवाकोटीसमेत 

1095. हालैदेिखको 
बकसप� 

िलखत बदर 

सिुनल िसवाकोटीसमेत िव. 
�ा�जल िसवाकोटीसमेत 

एकल इजलास ३६-३७  
1096. उ��ेषण / 

परमादेश 
आशाराम साह िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, िसरहासमेत 

1097. उ��ेषण प�ुय�साद अया�ल िव. 
गीताल�मी अमा�यसमेत 

1098. उ��ेषण भीमराज ब�नेतसमेत िव.  
रामगोपाल ब�नेतसमेत  

रीत/बेरीत आदेश ३७-३८  
1099. ��ाचार िकशोरकुमार �े� िव. नेपाल 

सरकार 
1100. उ��ेषण �ुवनारायण �े�समेत िव. 

कण�बहादरु लामा 
 
माघ दो�ो 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

सयंु� इजलास १-१२ 
1101. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. स�तबहादरु 
ग�ुङ 

1102. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. शाि�त 
म�लाह 

1103. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. गोिपनी िगरी 

1104. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामबहादरु 
था� 

1105. उ��ेषण/
परमादेश 

आिशष शमा�  िव. नेपाल 
दूरस�चार �ािधकरण, ि�पुर�ेर 
काठमाड�समते 

1106. उ��ेषण/
परमादेश 

िदनेश चौधरी िव. सव��च 
अदालत, कठमाड� 

1107. उ��ेषण/
परमादेश 

मितबु�लाह मसुलमान िव. 
िनजामती िकताबखाना, 
ह�रहरभवन, लिलतपुरसमते  

1108. उ��ेषण/
परमादेश 

ह�रबहादरु िव�कमा� िव. 
िचतवन राि��य िनकु�ज 
काया�लय, कसरा, 
िचतवनसमते 

1109. कत��य 
�यान 

टीकाराम राईसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

1110. उ��ेषण/
परमादेश 

सीताराम अ�ह�र िव. 
गोरखाप� सं�थान, धम�पथ 
�यरुोड, काठमाड�समते 

1111. मोही 
नामसारी 

िम�वती गडेरी िव. जुनादेवी 
दाहाल 

1112. मोही 
नामसारी 

िम�वती गडेरी िव. 
जनककुमारी दाहालसमेत  

इजलास न.ं १ १२-१९ 
1113. उ��ेषण/

परमादेश 
िवर�े�बहादरु थापा िव. 
मालपोत काया�लय, 
दलैेखसमेत 

1114. ब�दी 
��य�ीकरण 

अिधव�ा सरुशे महतो िव. 
पनुरावेदन अदालत पाटन, 
लिलतपुरसमते 

1115. परमादेश सशुीलकुमार उपा�याय िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, 
लिलतपुरसमते 
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1116. उ��ेषण/
परमादेश 

गोपीलाल सनुार िव. क�चनपरु 
िज�ला अदालतसमेत 

1117. िनषधेा�ा/ 
परमादेश 

मितराज शमा� िव. िव�ालय 
�यव�थापन सिमितका अ�य� 
झपुलाल खनालसमेत  

1118. �ितपूित� 

हजा�ना 

िदलाई  

पाऊँ 

नरबहादरु �ीस िव. िज�ला 

िवकास सिमितको काया�लय, 

बागलङुसमेत 

1119. िनषधेा�ा / 
परमादेश 

नरबहादरु �ीस िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
बागलङुसमेत 

1120. उ��ेषण बाबरुाम भ�डारी िव �शासक�य 
अदालत िसंहदरबार, 
काठमाड�समते 

1121. लेनदेन छोटेलाल साह तेली िव. 
मोहन�साद िसहं 

1122. उ��ेषण/ 
परमादेश 

परशरुाम दाहाल िव. लोक सेवा 
आयोग, के��ीय 
काया�लयसमेत 

इजलास न.ं २ १९-२१ 
1123. ��ाचार 

(न�कली 
�माणप�) 

प�ुकर के.सी. िव. नेपाल 
सरकार 

1124. िनण�य दता� 
बदर 

साव�जिनक 
हक कायम 

ब�दना िसहं ब�नेत िव. िज�ला 
महो�री, जले�र 
नगरपािलकाको काया�लय, 
जले�र  

इजलास न.ं ३ २१-२४ 
1125. जबरज�ती 

करणी 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. 
िदिलपकुमार यादव  

1126. िनषधेा�ा / 
परमादेश 

गणेशराज काक� िव. 
पदम�साद गौतमसमेत 

1127. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िव�णदु� 
जोशी 

इजलास न.ं ४ २४-२७ 
1128. जबरज�ती 

करणी 
बीरबहादरु िव�कमा� िव. नेपाल 
सरकार 

1129. जबरज�ती 
करणी 

िदनेश ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार  

1130. कत��य 
�यान 

अजु�न पंगेनी िव. नेपाल सरकार 

1131. लाग ुऔषध 
चरसे 

म�ुना अ�सारीसमते िव. नेपाल 
सरकार, दगुा�राम र�ेमी िव. 
नेपाल सरकार  

1132. िललाम 
दा.खा. दता� 
बदर हक 
कायम 

�यामस�ुदर खेतान िव. िवजया 
शमा�  

इजलास न.ं ५ २७-३१ 
1133. उ��ेषण/ 

परमादेश 
सिुनता अ�वालसमेत िव. 
काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमते 

1134. फैसला  
मोही 

�माणप� 
बदर 

सामथ��साद िसहं िव. 
मदन�साद िसंहसमते 

1135. ब�दी 
��य�ीकरण 

अिधव�ा बाबरुाजा शा�य िव. 
कारागार काया�लय, न�ख,ु 
लिलतपुरसमते  

1136. िनषधेा�ा िविनता भ�ने िवणा शमा�  
वा�लेसमते िव. रङ्गनाथ 
मैनाली 

1137. लेनदेन माइली खड्का िव. िव�ण ु
केशरी �े�  

इजलास न.ं ६ ३१-३३ 
1138. हक कायम 

नामसारी 
रमेश साही िव. �पा खड् गी 
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1139. �ितपूित�  मकुु�द शमा� िव. जु�बहादरु 
खड्कासमेत 

1140. िनषधेा�/
परमादेश 

वम�साद मा�के िव. नेपाल 
बङ्गलादशे ब�क िलिमटेड 
के��ीय काया�लय, 
िबजुलीबजार,काठमाड�समेत  

1141. िवदेशी 
िविनमय 

नेपाल सकार िव. सान ुमिुखया 

इजलास न.ं ७ ३३-३४ 
1142. हक कायम 

दता�  
लोकर�न तुलाधर िव. म.ुस.गन� 
बालह�र रावल समेत 

1143. परमादेश महान�द�साद उपा�याय उ�च 
मा�यिमक िव�ालयसमते िव. 
अरिव�दकुमार लाल  

एकल इजलास ३४-३५  
1144. उ��ेषण / 

परमादेश 
कुल�साद उपा�याय िव. 
िव�ालय िश�क िकताबखाना 
छाउनी, ताहाचल, काठमाड�  

1145. उ��ेषण/ 
परमादेश 

माधव भ�डारी िव. ि�भुवन 
िव�िव�ालय क�ित�पुर, 
काठमाड�समते 

रीत/बेरीत आदेश ३५-३६  
1146. उ��ेषण ब�मोहन सोती िव. मालपोत 

काया�लय नवलपरासीसमेत 
 
फागुन �थम 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
पूण� इजलास १-२ 

1147. उ��ेषण/
परमादेश 

सूय�बदना पि�डत िव. लोक 
सेवा आयोग के��ीय 
काया�लय, अनामनगरसमेत 

िवशेष इजलास २-७ 

1148. उ��ेषण/
परमादेश 

सागर के.सी. िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

1149. उ��ेषण/
परमादेश 

शमसरे नेपाली िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

1150. उ��ेषण/
परमादेश 

अिधव�ा अन�त काक� िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमते 

1151. उ��ेषण/
परमादेश 

अिधव�ा कमल�साद इटनी 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, 
काठमाड�समते 

सयंु� इजलास ७-१५ 
1152. सवारी 

�यान 
नेपाल सरकार िव.  िवजे�� 
पोडेसमेत 

1153. स�ब�ध 
िव�छेद 

िललाबहादरु फुयाल िव. 
कािलका फुयाल 

1154. िनषधेा�ा / 
परमादेश 

डा. मोहनी लाल भुसाल िव. 
लिु�बनी आदश� िड�ी कलेज 
कावासोती, नवलपरासीसमेत  

1155. ग�डा मारी 
खाग 
िब�� 

नेपाल सरकार िव. राज भ�ने 
भीमनारायण �े�समेत 

1156. ब�दी 
��य�ीकरण 

तेि�जङ ग�ुङ िव. िचतवन 
राि��य िनकु�ज काया�लय, 
कसरा, िचतवनसमते 

1157. उ��ेषण टैले�� आचाय� िव. �ािविधक 
िश�ा तथा �यावसाियक 
तािलम प�रषद ् सानोिठमी, 
भ�परुसमेत 

1158. अपतुाली 
हक कायम 
नामसारी 

उमादेवी काक� िव. कुमारी 
काक� 

इजलास न.ं १ १५-२२ 
1159. परमादेश रामबहादरु �याङ्तानसमेत 

िव. मालपोत काया�लय, 
मकवानपुरसमेत  
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1160. िनषधेा�ा / 
परमादेश 

यगुल िकसोर यादव िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
महो�रीसमेत 

1161. उ��ेषण/
परमादेश 

धनुषधारी यादवसमेत िव. 
काया�लय �मखु, िज�ला 
िश�ा काया�लय, 
महो�रीसमेत 

1162. िनषधेा�ा रोिहतकुमार चौधरी िव. 
कृपान�द चौधरीसमते 

1163. उ��ेषण / 
परमादेश 

ड�बरबहादरु देवानसमेत िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, 
काठमाड�समते 

1164. कत��य 
�यान 

डोमा भ�ने जङम ु शपेा�  िव. 
नेपाल सरकार 

1165. िनषधेा�ा / 
परमादेश 

जगरनाथ लाल कण�समते िव. 
राज�ी सिेभङ ए�ड 
कोअपरिेटभ िलिमटेड, �धान 
काया�लय मलङ्गवा, 
सला�हीसमेत 

1166. परमादेश रामजानक��साद तेली िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
मलङ्गवा, सला�हीसमते  

1167. िनषधेा�ा रामव�ृ यादवसमेत िव. सरुशे 
साह सडुी 

1168. िनषधेा�ा रामकुमार यादवसमेत िव. दवे 
िकसनु यादव 

1169. उ��ेषण / 
परमादेश 

सोमनाथ िगरी िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं २ २२-२५ 
1170. उ��ेषण / 

परमादेश 
सहयोग महज�नसमते िव. 
क�ित�पुर नगरपािलका 
काया�लय, काठमाड�समेत  

1171. उ��ेषण खसुीराम था� िव. बुझावन 
था�समते 

1172. ��ाचार मोहनकुमार नेपाल िव. नेपाल 
सरकार 

1173. रकम 
उठाई 

िहनािमना 
गरी ठगी 
गरकेो 

नेपाल सरकार िव. ऋिषराम 
शमा�समेत 

1174. उ��ेषण सिुनल साह िव. िज.�.का., 
कलैया, बारासमेत 

इजलास न.ं ३ २५-२८ 
1175. कत��य 

�यान 
 नेपाल सरकार िव. 
बलबहादरु तामाङ 

1176. उ��ेषण िहरादेवी �े� िव. रामबाब ु
साहसमते 

1177. उ��ेषण �यामन�दन िसंह राजपुत िव. 
िसरहा िज�ला अदालत, 
िसरहासमेत 

1178. �ितषधे िनरमाया र�ेमी भ�डारीसमेत 
िव. महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनुमानढोका काठमाड�समते 

इजलास न.ं ४ २८-२९ 
1179. परमादेश डा.�� सवुालसमेत िव. 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमते 

1180. ब�दी 
��य�ीकरण 

मोत े नेपाल िव. कारागार 
काया�लय, जग�नाथ देवल, 
काठमाड�समते 

इजलास न.ं ५ २९-३४ 
1181. बह�िववाह नेपाल सरकार िव. राज ुगु�ङ 
1182. जालसाजी भैरवकुमार िपयासमते िव. 

�यामकुमार िपया 
1183. िमलाप� 

बदर गरी 
हक कायम 
ग�रपाऊँ 

भैरवकुमार िपयासमते िव. 
�यामकुमार िपया 
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1184. अपतुाली 
हक कायम 

उ�मकुमार िपयासमेत िव. 
�यामकुमार िपया 

1185. परमादेश स�तोषकुमार झा िव. सश� 
�हरी बल �धान काया�लय, 
हलचोक, काठमाड�समेत 

इजलास न.ं ६ ३४ 
1186. कुटिपट/ 

लटुिपट 
रामलाल राजवंशीसमेत िव. 
मोहनलाल मालीसमते 

इजलास न.ं ७ ३४-३६ 
1187. जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. 
यादव�साद िघिमर े

एकल इजलास ३६-३९ 
1188. �ितषधे खड् गबहादरु बुढाथोक� 

(सवुास) िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद ्को काया�लयसमते 

1189. उ��ेषण / 
परमादेश 

डा. र�ा पा�डे िव. डा. िववेक 
बा�कोटासमते  

1190. उ��ेषण राजे�� �े� िव. मालपोत 
काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समते  

1191. उ��ेषण / 
परमादेश 

िवलट ठाकुर िव. िशवचरण 
ठाकुरको म.ुस. गन� 
चानोदेवीसमेत 

1192. उ��ेषण च��शेखर धाडेवा िव. 
िबजनेश युिनभस�ल 
डेभलपम�ेट बैङ्क 
िलिमटेडसमेत  

1193. उ��ेषण / 
परमादेश 

रिव��केशरी पौडेलसमेत िव. 
आन�द ब�ाचाय�समते 

पूण� इजलासमा पेस ह�ने ३९-४२ 
1194. उ��ेषण / 

परमादेश 
किपलमिुन िघिमरकेो म.ुस.गन� 
ह�रकुमार िघिमर ेिव. मालपोत 
काया�लय, का�ेपला�चोक 
समेत 

रीत/बेरीत आदेश ४२-४४ 

1195. हाडनातामा 
जबरज�ती 

करणी 

पदमबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

1196. ठगी शमा� शाह कलवार िव. नेपाल 
सरकार 

1197. खोटा चलन 
र संगिठत 
अपराध 

सोहेल खान िव. नेपाल 
सरकार  

1198. बैिङ् कङ 
कसरु 

अमतृकुमार टुवडेवाल िव. 
नेपाल सरकार 

1199. कत��य 
�यान 

रिव�� राय यादव िव. नेपाल 
सरकार 

1200. ठगी जनु ु �े� खड्का िव. नेपाल 
सरकार 

1201. कत��य 
�यान 

जीवन �यौपाने िव. नेपाल 
सरकार 

 
फागुन दो�ो 

�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 
वृहद पूण� इजलास १-२ 

1202. उ��ेषण / 
परमादेश 

आ�त�रक राज�व 
काया�लयसमेत िव. मोहनल�मी 
मा�के  

पूण� इजलास २-३ 
1203. िनण�य 

बदरसमेत 
रिव शमशेर जबराको म.ुस. गन� 
खो�सव रा�यल�मी म�लसमेत 
िव. मदालसा िसंह 

िवशेष इजलास ३-७ 
1204. उ��ेषण राजीव बा�तोला िव. �धानम��ी 

तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

1205. उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा अन�त काक� िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 
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1206. उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा �ाने��राज 
आरणसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषदक्ो 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ७-१० 
1207. खनु डाकँा नेपाल सरकार िव. विकल िमया ँ

मसुलमान 
1208. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. कमला राई 

1209. सरकारी छाप 
द�तखत 

िकत� 

नेपाल सरकार िव. माधव�साद 
िघिमर े 

1210. अशं दता� िबजलुीदास त�वासमेत िव. 
िभखारी दास त�वासमेत  

इजलास न.ं १ १०-१६ 
1211. ब�दी 

��य�ीकरण 
Dechen Yangtso  को 
तफ� बाट अिधव�ा इ���साद 
अया�ल िव. काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�समेत  

1212. िनषेधा�ा मेराज�ुीन िम�ी िव. 
नेपालग�ज नगरपािलकाको 
काया�लय, नेपालग�ज, 
बाकेँसमेत  

1213. िनषेधा�ा/
परमादेश 

�मखु मालपोत अिधकृत, 
मालपोत काया�लय, महो�री िव. 
लाल िबहारी दास काइ�त  

1214. िनषेधा�ा/
परमादेश 

रामकृ�ण �े�समेत िव. 
अिधव�ा मदनकुमार दाहाल  

1215. िनषेधा�ा/
परमादेश 

िजतन म�डलसमेत िव. फाग ु
यादव, राजे�र यादवसमेत िव. 
फाग ुयादव 

1216. िनषेधा�ा िबना थापा िव. सीता 
थापामगरसमेत 

1217. लेनदेन रामकेब रायसमेत िव. 
रामपित�साद साह 

1218. लेनदेन बलबहादरु थापा िव. िदवस 
�यौपानेसमेत 

इजलास न.ं २ १६-१८ 
1219. ब�दी 

��य�ीकरण 
दवेे���साद �वजकुो हकमा 
िनजको छोरा अनभुव  �वज ुिव. 
के��ीय अनसु�धान �यरुो, 
नेपाल �हरी महाराजग�ज, 
काठमाड�समेत 

1220. उ��ेषण / 
परमादेश 

पनुम शमा�समेत िव. भूिमसधुार 
काया�लय, बाकेँ, 
नेपालग�जसमेत 

1221. बाली िबगो जनपरुा दवेी शाही हमालसमेत 
िव. भागरथी दवेी िव�समेत 

इजलास न.ं ३ १८-१९ 
1222. कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. ह�रशच�� 
बोहोरा 

1223. उ��ेषण/ 
�ितषेध 

रमेश�साद दवाडी िव. 
मेचीकाली इ�टरनसेनल 
�ािलसमेत 

इजलास न.ं ४ १९-२३ 
1224. उ��ेषण िह�वट�  इ�टरनेसनल कलेज 

�ा.िल. को अि�तयार�ा� 
अ�य� �ा.डा. �ेमनारायण 
अया�ल िव. शिम�ला 
आचाय�समेत 

1225. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. राज भ�ने 
त�ुसी िव.क.समेत 

1226. जबरज�ती 
करणी 

पदम सापकोटा समेत िव. नेपाल 
सरकार 

1227. जबरज�ती 
करणी 

टेकबहादरु िव.क. िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ५ २३-२५ 
1228. उ��ेषण िदलबहादरु शाहसमेत िव. 

मालपोत काया�लय, मगुसुमेत  
1229. बेलगती मोही 

लगत क�ा 
सखुल दास वैरागी िव. यद ैखा ँ
था�  
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1230. लेनदने सम�ु�दास �े� िव. राकेशभ� 
�े�  

1231. मोटरसाइ
कल चोरी 

नेपाल सरकार िव. अजयकुमार 
यादव 

1232. ब�दी 
��य�ीकरण 

गंगाराम लाख ुभ�ने गंगाराम लघ ु
िव. नेपाल सरकार गहृ 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत  

इजलास न.ं ६ २५-३० 
1233. उ��ेषण मनोजकुमार िम� िव. राि��य 

सतक� ता के��, िसंहदरबार, 
काठमाड� 

1234. उ��ेषण / 
परमादशे 

रमेश भोमी िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत 

इजलास न.ं ७ ३० 
1235. जबरज�ती 

करणी 
िबरबल राई िव.नेपाल सरकार  

इजलास न.ं ८ ३०-३३ 
1236. उ��ेषण केशव के.सी. िव. मोहनल�मी 

पा�डेसमेत  
1237. ज�गा 

नामसारी 
जगतल�मी �े� िव. दगुा�लाल 
�े�समेत  

1238. उ��ेषण श�भ ु के.सी. िव �े�ीय िश�ा 
िनद�शनालय, म�यमा�चल, 
सानोिठमी भ�परुसमेत 

1239. उ��ेषण रिव���साद िसंह िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 

एकल इजलास ३३-३४ 
1240. उ��ेषण / 

परमादशे 
र�ेमा डंगोल िव. सेफ बचत तथा 
ऋण सहकारी सं�था िल., 
काठमाड�समेत 

1241. उ��ेषण हवे��लाल राई िव. मालपोत 
िवभाग, बबरमहल 
काठमाड�समेत  

रीत/बेरीत आदेश ३४-३८ 
1242. बैङ्िकङ 

कसरु 
िदनेश तामाङ  िव. नेपाल 
सरकार 

1243. बह�िववाह दीपक भ�ने कु�माखर पा�डेको 
हकमा िजवलाल पा�डे िव. 
नेपाल सरकार   

1244. ठगी एसे लोडेई लामा िव. नेपाल 
सरकार 

1245. गोबध अशोक लािमछाने िव. नेपाल 
सरकार 

1246. िनषेधा�ा/
परमादशे 

राजे��कुमार खेतानसमेत  िव. 
कैलाशच�� गोयल 

1247. अपहरण 
तथा शरीर 

ब�धक 

नेपाल सरकार िव. भ�ुला भ�ने 
राम एकवाल राउत 

1248. �यान मान� 
उ�ोग 

दामोदर पासवानसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

1249. अपहरण 
तथा शरीर 

ब�धक 

�िवन भ�ने टेकबहादरु बोगटी 
िव. नेपाल सरकार 

1250. कत��य 
�यान 

लोकबहादरु थापामगर िव. 
नेपाल सरकार 

1251. अंश दता� बिु�बहादरु �यौपानेसमेत िव. 
गोमाकुमारी राउत  

1252. लेनदने िवदरु लोचन भ�ने तारा लोचन 
�यौपाने िव. ई�र�साद 
गरुागाईसंमेत 

1253. अंश चलन �काशराज पा�डे िव. �दीपराज 
पा�डे 

1254. कुटिपट रानीदवेी का�द ु िव. सर�वती 
यादव भ�ने सरुसती अिहर 
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चैत �थम 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-२ 
1255. नाग�रकता 

स�ब�धी 
महावीर कामैत िव. गृह 
म��ालय, काठमाड�  

िवशेष इजलास २-८ 
1256. उ��ेषण / 

परमादेश 
 

�ि�िवहीन सहयोग के�� 
नेपालका अ�य� राजे�� 
दलुाल िव. �धानम��ी, 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

1257. उ��ेषण / 
परमादेश 

 

समुन अिधकारीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ८-१३ 
1258. घर उठाई 

बाटो 
िनकास 

खुलाई पाउ ँ

रोिजत िमया ँ कुजरा िव. 
रामनारायण साहसमेत 

1259. कत��य 
�यान 

िचर�जीिवनाथ ितिमि�सना 
िव. नेपाल सरकार 

1260. �यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. कमल 
तामाङसमेत 

1261. जीउ मा�ने 
बे�ने 

उ�व�साद आचाय� िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास न.ं १ १३-१९ 
1262. िनषेधा�ा सभुाषच�� संघई िव. िज�ला 

िवकास सिमितको काया�लय, 
इलामसमेत 

1263. ब�दी 
��य�ीकरण 

गोकुलबहादरु खुलालसमेत 
िव. महानगरीय �हरी प�रसर 
लिलतपुरसमेत 

1264. ब�दी 
��य�ीकरण 

सर�वती थापा िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनुमानढोकासमेत 

1265. उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा हेममिण सवुेदी िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

1266. परमादेश दयान�द िम�समेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

1267. उ��ेषण भोज�साद म�डल िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
राजिवराज, स�रीसमेत 

1268. िलखत बदर 
िमलाप� 

बदर 

िदनाई माझी िव. बेचन 
खड्गासमेत 
 

1269. परमादेश डा.वीर�े�बहादरु च�दसमेत 
िव.डा.िवमल�साद ढकाल 

1270. िनषेधा�ा / 
परमादेश 

भोज�साद म�डल िव.आदश� 
सर�वती �ाथिमक िव�ालय, 
लौवापारको �.अ.रीतादेवी 
म�डलसमेत 

1271. चलन चलाई 
पाऊँ 

नेपाल रडे�स सोसाइटी, 
िज�ला शाखा स�री, 
राजिवराजसमेत 
िव.डा.स�यदेव िगरी 

इजलास न.ं २ १९-२० 
1272. उ��ेषण / 

परमादेश 
�ाि�तकुमार मा�के िव. 
मथुरा�साद मा�केसमेत 

1273. कत��य 
�यान 

स�तोष ब�नेत िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ३ २०-२६ 
1274. वन पैदावार 

नो�सान 
नेपाल सरकार िव. लेखराज 
डागसमेत 
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1275. कत��य 
�यान 

सभुाष �े�समेत िव. नेपाल 
सरकार 

1276. उ��ेषण िव�गोपाल काक�समेत िव. 
काठमाड� उप�यका नगर 
िवकास काया��वयन सिमित, 
लिलतपुरसमेत 

1277. ठगी दया�साद िघिमर े िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ४ २६-२९ 
1278. उ��ेषण �मोदराज प�त िव. िज�ला 

�यायािधव�ा  (सरकारी 
विकलको) काया�लय, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

1279. कत��य 
�यान 

मनोजकुमार जोशी िव. नेपाल 
सरकार 

1280. जालसाजी जय�काश राय यादव िव. 
बुझावन महराको म.ुस. गन� 
रामदेव महरा 

इजलास न.ं ५ २९-३६ 
1281. अवहेलना उपे���साद चौधरीसमेत िव. 

डा. रामनारायण शाहसमेत 
1282. अदालतको 

अवहेलना 
वस�त पि�डत िव. 
शङ्कर�साद पौडेलसमेत 

1283. अवहेलना कमल�साद खितवडासमेत 
िव. �ी दीनानाथ शमा� , िश�ा 
म��ी, िश�ा म��ालयसमेत 

1284. कुटिपट 
अङ्गभङ्ग 

नेपाल सकार िव. रामएकवाल 
यादवसमेत 

1285. िनषेधा�ा िवजयसागर तुलाधर िव. 
गङ्गाराम खड्गी  

1286. लुटिपट युगल िकशोर यादव िव. जोगी 
यादवसमेत 

1287. लेनदेन धनकुमारी िव�कमा�  िव. 
गणेशबहादरु िव�कमा�  

1288. मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

गोमा पाचँकोटी िव. नेपाल 
सरकार 

1289. कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. 
नर�े��साद यादव 

1290. उ��ेषण गीतादेवी पौडेल िव. मालपोत 
काया�लय,  िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 

इजलास न.ं ६ ३६-३९ 
1291. उ��ेषण / 

परमादेश 
जगत�साद हाडा िव. 
औ�ोिगक �े� �यव�थापन 
काया�लय, भ�परुसमेत 

1292. उ��ेषण / 
परमादेश 

टीकाकुमारी �े�समेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

1293. कत��य 
�यान 

जोखबहादरु िव.क. िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास न.ं ७ ३९-४२ 
1294. ब�दी 

��य�ीकरण 
 ह�रकुमार लामा  िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, 
का�ेपला�चोकसमेत 

1295. हालै देिखको 
बकसप� 

िलखत बदर 

सनुील िसवाकोटीसमेत िव. 
�ा�जल िसवाकोटीसमेत 

इजलास न.ं ८ ४२-४३ 
1296. लाग ुऔषध 

गाजँा 
नेपाल सरकार िव. बिदयल 
भ�ने रघुन�दन यादव 

1297. न�कली 
�माणप� 
��ाचार 

नेपाल सरकार िव. बालकृ�ण 
मेहता 

एकल इजलास ४३-४६ 
1298. ब�दी 

��य�ीकरण 
लेखनाथ बा�तोला िव. 
कारागार काया�लय, जग�नाथ 
देवल, ि�पुर�ेर, 
काठमाड�समेत 

1299. उ��ेषण तपिसंह दानीसमेत िव. म�जु 
दानीसमेत 
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1300. उ��ेषण ममताज खातुन िव. अिमना 
खातुनसमेत 

1301. उ��ेषण ममताज खातुन िव. अिमना 
खातुनसमेत 

1302. उ��ेषण िदनेशच�� िगरीसमेत िव. 
स�माननीय �धानम��ी 
मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

1303. उ��ेषण बम�जङ्ग बम िव. भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात 
�यव�था म��ालयसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ४६ 
1304. स�पि� 

श�ुीकरण 
स�रता िगरी राई िव. नेपाल 
सरकार  

 
चैत दो�ो 
�.स.ं िवषय प�/िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-२ 
1305. उ��ेषण / 

परमादेश 
िवक�प राजभ�डारीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

1306. उ��ेषण / 
परमादेश 

उदयराज पौडेल िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ३-१२ 
1307. िनण�य 

दता� बदर 
हक 

कायम 

सेम�तराज चापागाईसंमेत िव. 
मकुु�द महज�नसमेत 

1308. िनषेधा�ा अमरकृ�ण महज�नसमेत िव. 
धम� भ�ने धन महज�नसमेत 

1309. िनषेधा�ा अमरकृ�ण महज�नसमेत िव. 
ल�मी जोशीसमेत 

1310. वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

�या�साङ तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

1311. िनण�य बदर 
हक कायम 

बालकृ�ण �े� िव. �यामकृ�ण 
�े� 

1312. घर भ�काई 
िखचोला 

मेटाई चलन 
चलाई पाऊँ 

गाय�ीदेवी कुम� िव. सकुल 
भ�ने मोहन चमारसमेत 

1313. साव�जिनक 
बाटोमा 
भएको 

पखा�लले 
हािन 

नो�सानी 
प�ु याएको 

बेबी शाहसमेत िव. �भा 
िज.सी.  
 

1314. मोही 
नामसारी 

गोिव�दह�र अमा�य िव. 
िशवनारायण चौधरी 

1315. सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नर�े� कँुवर 

इजलास नं. १ १२-२३ 
1316. उ��ेषण / 

परमादेश 
अिधव�ा िवजयकुमार ब�नेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

1317. उ��ेषण / 
परमादेश 

नेगबहादरु भ�डारी िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, बाकेँ 
नेपालग�जसमेत 

1318. उ��ेषण / 
परमादेश 

रघुनाथ यादव िव. �ी िन�न 
मा�यिमक िव�ालय, 
पसा�समेत 

1319. गाली 
बेइ�जती 

राजे���साद साह िव. िबभा 
ठाकुर 

1320. बह�िववाह नेपाल सरकार िव. िचर�जीिव 
पौडेलसमेत 

1321. उ��ेषण / 
परमादेश 

�जापित दाहाल िव. राि��य 
खेलकुद प�रषद,् ि�पुर�ेर 
काठमाड�समेत 
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1322. उ��ेषण / 

परमादेश 

ह�रबहादरु भ�राई िव. 

�थानीय िवकास म��ालय, 

पु�चोक लिलतपुरसमेत 

1323. परमादेश �यामस�ुदर गु�ा िव. अ�य� 

सभुाषच�� ने�वाङ, 

संिवधानसभा /�यव�थािपका 

संसद ्को सिचवालयसमेत 

1324. िनषेधा�ा िदनेश िसंहसमेत िव. मेही 

ठाकुर लोहार 

1325. अवैध 

िनमा�ण 

भ�काई 

िखचोला 

मेटाई चलन 

चलाईपाउँ 

नेपाल दूरस�चार क�पनी 

िलिमटेडसमेत िव. 

अरिव�द�साद उपा�याय 

1326. िनषेधा�ा स�यनारायण यादवसमेत िव. 

भेजनारायण यादव 

1327. अंश  

छोडप� 

बमोिजम 

अंश हक 

कायम गरी 

दता� 

चलनसमेत 

स�यदेव�साद गोलदार िव. 

�याम िबहारी�साद 

गोलदारसमेत 

इजलास नं. २ २४-२५ 

1328. ��ाचार मािणकलाल ब�नेत िव. नेपाल 

सरकार 

1329. कत��य 

�यान 

भा�यनारायण राउत िव. नेपाल 

सरकार 

1330. उ��ेषण रामएकवाल यादव िव. नेपाल 

िव�ुत �ािधकरण 

इजलास नं. ३ २६-२८ 

1331. अंश चलन िनम�लादेवी मेहता िव. 

ममताकुमारी मेहतासमेत 

1332. उ��ेषण कृ�ण कोइराला िव. जनकपुर 

चुरोट कारखाना िलिमटेडको 

स�चालक सिमितसमेत 

1333. उ��ेषण सीतादेवी �े� िव. मदृलुा 

�े�समेत 

1334. उ��ेषण िचरीकाजी शा�य िव. देवमिुन 

शा�यसमेत 

इजलास नं. ४ २८-३० 

1335. कत��य 

�यान 

िभ�खु था� िव. नेपाल 

सरकार 

1336. ब�दी 

��य�ीकरण 

�यामकुमार राजकार िव. 

कारागार काया�लय, जग�नाथ 

देवल, काठमाड�समेत 

1337. अंश स�तराम कुम� िव. राजकुमार 

कुम� 

1338. जबरज�ती 

करणी 

उ�ोग 

मानिसंह काक� िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास नं. ५ ३०-३६ 

1339. डाकँा 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. लालबहादरु 

च�द 

1340. बह�िववाह नेपाल सरकार िव. राज ुगु�ङ 

1341. कत��य 

�यान 

नरशे �े� िव. नेपाल सरकार 

1342. ब�दी 

��य�ीकरण 

बलबहादरु िव.क. िव. कारागार 

काया�लय, जग�नाथदवेल 

ि�पुर�ेर काठमाड�समेत 
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1343. िनषेधा�ा िवजय सागर तुलाधर िव. 

गङ्गाराम खड्गी 

1344. उ��ेषण / 

परमादेश 

परुनबहादरु ऐर िव. �ी वैदेिशक 

रोजगार �यायािधकरण, 

घ�ेकुलो काठमाड� 

इजलास नं. ६ ३६-३८ 

1345. जबरज

�ती 

करणी 

भ�बहादरु कटुवाल िव. नेपाल 

सरकार 

1346. कत��य 

�यान 

एनस भ�ने �काश राई िव. 

नेपाल सरकार 

1347. अंश दता�  ह�रवंश इसरसमेत िव. सिुव 

इसर राजधोवको म.ुस. गन� 

फुिलयादेवी इसरसमेत 

इजलास नं. ७ ३८-४१ 

1348. राजीनामा 

िलखत 

बदर 

रामलखन कुम�को म.ुस. गन� 

कैलासी कुम� िव. रामउ�ह 

कुम�समेत 

1349. जबरज

�ती 

करणी 

नेपाल सरकार िव. यादव�साद 

िघिमर े

1350.भोग ब�धक� 

मोही लगत 

क�ा 

ि�यङ्का जयसवाल िव. 

रामजी चौधरी 

इजलास नं. ८ ४१-४२ 

1351. अंश चलन ताराकुमार मोहतेसमेत िव. 

कण�बहादरु मोहतेसमेत 

1352. अंश चलन िबिब खै�ल िमयाइनीसमेत िव. 

मैमलु िमयाइनीसमेत 

एकल इजलास ४३-४४ 

1353. उ��ेषण / 

परमादेश 

रामान�द यादव िव. कृिष 

िवकास म��ालयसमेत 

1354. उ��ेषण / 

परमादेश 

इ��सेन अ�वालसमेत िव. 

कृ�ण�साद शमा�समेत 

पूण� इजलासमा पेस ह�न े ४४-४५ 

1355. उ��ेषण / 

परमादेश 

पु�षो�मराज जोशी िव. 

अि�तयार द�ुपयोग 

अनुस�धान आयोग, 

काठमाड�समेत 

अ�त�रम आदेश ४६ 

1356. उ��ेषण पु�षो�म लाल सङ्घाई िव. 

िज�ला िवकास सिमितको 

काया�लय, दाङसमेत 

रीत/बेरीत आदेश ४६ 

1357. िनषेधा�ा सीताराम ितिमि�सना िव. 

िकरण जोशीसमेत 

 
 यस िववरणमा लगाउका म�ुाह� समावेश नगरी 

मूल एउटा फैसला मा� समावेश ग�रएको छ । 


