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

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

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

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

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

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

  
  

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

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

  

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

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मू�य �.मू�य �.७५७५।।––    
  

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



  
  

नेपाल कानून पि�का, २०७३, अङ्क १–१२ मा �कािशत  
िनण�यह�को वग�कृत सूची 

 
�.स.ं िववरण   पृ�  
१.  िविभ�न अङ्कका िवषय सूची  १ - ९२ 
२.  िवषयगत वग�करण ९३ - २५३ 

  
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 
 

९३ 
११० 
१२६ 
१३८ 
१५४ 
१६० 
१९८ 
२०० 
२०९ 
२१५ 
२२८ 
२४० 

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

२५४ - २७३ 

४.  म�ुा / िवषयह�को वणा�नु�मका आधारमा वग�करण २७४ - २९३ 
५.  िनण�यकता�का आधारमा वग�करण २९४ - ३१० 
६.  सव��च अदालत बुलेिटन २०७३ मा �कािशत 

िनण�यह�को सूची 
३११ - ३६८ 
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नेपाल कानून पि�का, २०७३ िविभ�न 
अङ्कका िवषय सूची  



 
 
 

िवषयगत वग�करण 
 

िवषय पृ� 

संवैधािनक कानून ९३ 

साव�जिनक सरोकार ११० 

मानव अिधकार तथा लैिगक �याय १२६ 

देवानी कानूनः स�पित १३८ 

देवानी कानूनः पा�रवा�रक १५४ 

फौजदारी कानूनः सरकारवादी १६० 

फौजदारी कानूनः दिुनया वादी १९८ 

काय�िविध कानूनः देवानी २०० 

काय�िविध कानूनः फौजदारी २०९ 

उ�ोग, वािण�य र कर २१५ 

रा��सेवक कम�चारी २२८ 

िविवध २४० 
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नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

1 

 

वैशाख 

�. 
स. 

िन.नं./इजलास
/ िववरण 

प� / िवप� िवषयको सारसं�ेप पृ� 

1.  

९५१९ 
 

पूण� 
 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

टिस िव.क.समेत 

 जबरज�ती करणी र जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसुरको सामा�य मा�यताको 
पृ�भूिममा कितस�मको काय�लाई जबरज�ती 
करणीको पूण� अपराध मािनने हो र 
कितस�मको काय�लाई जबरज�ती करणीको 
उ�ोगको कसुर मािनने हो अथा�त् ती दुई 
कसुरमा िलङ्गको योिनमा �वशेको अव�था 
कितस�म ह�नुपन� हो, पीिडत �यि� बय�क 
नभई नाबािलका भएको अव�थामा �यसलाई 
कसरी �या�या, िववेचना ग�रनु उपयु� ह��छ 
भ�ने स�दभ�मा हदेा�, जबरज�ती करणीको 
पूण� अपराध ह�नका लािग पु�षको िलङ्ग 
मिहलाको योिनमा पूण��पमा �वेश गरकेो 
ह�नुपन�, वीय� �खलन ह�नुपन�, पीिडत 
मिहलाले �ितकार गरकेो ह�नुपन�, सो गदा� 
पीडक र पीिडतको शरीरमा संघष� र 
�ितकारका िच� ह�नुपन� ज�ता पर�परागत 
मा�यतामा प�रवत�न आई पु�षको िलङ्ग 
मिहलाको योिनमा केही मा�ामा �वेश गरकेो 
भए वा घष�णस�म भएको अव�थामा पिन 
जबरज�ती करणीको अपराध मािनने 
मा�यताको िवकास भएको पाइ�छ । करणी 
गदा� वा गन� खो�दा िलङ्गको पूण� �वेश ह�न 
पायो वा पाएन भ�ने कुरा व�तुि�थितमा भर 
पन� कुरा हो । सो पूण� �वेश ह�न पाएको वा 
नपाएको ह�न स�छ । पूण� �वेश भएमा एउटा 
र आंिशक �वेश वा योिनमा घष�ण भए अक� 
कुरा मानी कसुरको छु�ै वग�करण गन� सिकने 
अव�था रहदैँन । करणी गन� उ�े�यले काय� 
ह��छ भने योिनमा िलङ्गको पूण� वा आंिशक 
�वेश भए पिन करणी गरकेो मा�नुपन� । 

१ 
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2 

2.  

९५२० 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

अिधव�ा पूण�च�� 
पौडेल 
िव�� 

िनवा�चन आयोग, 
िनवा�चन आयोगको 

काया�लय, 
बहादुरभवनसमेत 

 मतदाता नामावलीस�ब�धी िनयमावली, 
२०६८ को िनयम ३१(क) को उपिनयम (३) 
को कानूनी �यव�थाअनुसार नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� �ा� नगरेको 
�यि�को नाम संवत्  २०६४ सालको 
संिवधानसभा सद�यको िनवा�चनको 
मतदाता नामावलीमा समावेश रहछे र िनज 
कानूनबमोिजम मतदाता ह�न यो�य नेपाली 
नाग�रक पिन रहछे भने िनजले मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश गन� नाम दता� 
अिधकारीसम� िनवेदन िदन स�ने भ�ने 
कानूनी �यव�थाल े िनवेदकल े दाबी िलए 
ज�तो गैर नेपाली नाग�रकलाई मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश गराउन पाउने छुट 
वा सुिवधा िदएको भ�ने देिखन नआउने । 

१९ 

3.  

९५२१ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

डा.रामकृ�ण 
ितम�सेनासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा 
३१ को मूल उ�े�य नै सूचनाको दु�पयोग 
गन� नह�ने भ�ने देिखएको र सो दफाले 
सूचनाको सदुपयोग गन�मा कुनै �ितब�ध 
लगाएको ि�थितसमेत देिखन नआएकोले 
िनवेदन मागबमोिजम सूचनाको हकस�ब�धी 
ऐन, २०६४ को दफा ३१(१) र (२) नेपालको 
अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २७ सँग 
बािझएको देिखन नआउने । 

२८ 

4.  

९५२२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

धने�र शाह 
िव�� 

�म अदालत, 
काठमाड�समेत 

 �रट िनवेदकलाई िमित २०६९।४।२३ र 
२०६९।४।३२ मा �प�ीकरण माग गदा� 
�ित�ानका �ब�ध िनद�शकबाट माग ग�रएको 
देिखए पिन िमित २०६९।८।२४ मा सेवाबाट 
हटाउनेस�ब�धी कारवाही िनिम� व�र� 
�ब�धकबाट भएको देिखएकाल े अनिधकृत 
पदािधकारीबाट ग�रएको सेवाबाट हटाएको 
काय� �वत: कानून �ितकूल एवम ् यस 
अदालतले �ितपादन गरकेा निजर 
िस�ा�तसमेतको �ितकूल देिखन आउने ।  

३९ 
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5.  

९५२३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

फूलोदेवी यादव 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनवेदकको नाममा २० वष�भ�दा अिघदेिख 
दता� रहकेो हक भोग र दता�को ज�गाको दता� 
बदर गनु�पूव� दता�वाला यी �रट िनवेदकलाई 
�ितवादको मौका िदई िझकाई बुझी 
आव�यक िनण�य गनु�पन�मा मालपोत 
काया�लयबाट िनवेदकलाई सुनुवाइको मौका 
निदई िनवेदकको नामको दता� बदर गरकेो 
िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तको 
िवपरीत रहकेो देिखन आउने । 

४८ 

6.  

९५२४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िहरामाया �ीससमेत 
िव�� 

बागलुङ िज�ला, 
बागलुङ न.पा. 

काया�लय, 
बागलुङसमेत 

 �रट िनवेदकले बागलुङ िज�ला अदालतमा 
िफराद प� िदन जाँदा नै बागलुङ 
नगरपािलका काया�लय र सो काया�लयका 
कम�चारीसमेतलाई �ितवादी बनाई नाग�रक 
अिधकार ऐन, २०१२ को दफा ८ र ९ 
समेतका हकािधकारमा आघात पु� याएकोले 
दफा १८ बमोिजम �ितपूित�समेतको दाबी 
िलएको देिख�छ । उ� ऐनको दफा १८ को 
�यव�थाअनुसार दफा ८ वा ९ बमोिजम चल 
अचल स�पि� अपहरण गरमेा वा नो�सानी 
पारकेोउपर �ितपूित�को लािग उजुर गनु� पदा� 
पुनरावेदन अदालतमा नािलस गनु�पन� �प� 
कानूनी �यव�था रहकेो पाइ�छ । �रट 
िनवेदकले उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाबमोिजम �ितपूित�को दाबी िलई 
पुनरावेदन अदालतमा िफराद िदनुपन�मा 
िज�ला अदालतमा िफराद िदन गएको 
देिखएकाल े �े�ािधकारको अभावमा िज�ला 
अदालतबाट भएको दरिपठ आदेश 
कानूनस�मत देिखन आउन े। 

५२ 

7.  

९५२५ 
 

संयु� 
 

मानव 
बेचिबखन तथा 
ओसारपसार 

योगबहादुर 
लामासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
(िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ल े
�माणको भार �ितवादीउपर रहने गरी िवशेष 
�यव�था गरकेो पाइ�छ । सो दफामा �चिलत 
कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन 
कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसुर 
गरकेो अिभयोग लागेकोमा सो कसुर आफूल े

५८ 
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गरकेो छैन भ�ने कुराको �माण िनजले नै 
पु� याउनु पन�छ भ�ने �यव�था रहकेो छ । सो 
ऐनको उ� िवशेष �यव�थाअनुसार मानव 
बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) 
ऐनअ�तग�तको कसुर गरकेो अिभयोग लागेको 
�ितवादील े त�ययु� एव ं व�तुिन� 
�माणबाट आ�नो िनद�िषता �मािणत 
गराउन स�नुपन� । 

8.  

९५२६ 
 

संयु� 
 

रकम असुली 

केशव �थािपत 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 
टंगाल, काठमाड� 

 गलत काय� एउटाले गन� तर �यसको 
भािगदार अक� ह�ने ह�न स�दैन । गलत काय� 
जसले गछ� �यसैले नै आफूले गरकेो काय�बाट 
पु�न गएको हािन नो�सानी ितनु� बुझाउनु 
पिन दािय�व ह��छ । िनयुि� गरकैे कारणल े
िनयु� कुनै कम�चारीले िहनािमना गरेको 
रकम �य�तो कम�चारीलाई िनयु� गन� 
पदािधकारीबाट असुल गराउनु पछ� भ�न 
निम�ने । 

७० 

9.  

९५२७ 
 

संयु� 
 

स�झौता 
बमोिजमको रकम 

िदलाई पाऊँ 

िमलन गु�ङ 
िव�� 

मोहन शाहनी 

 करारबाट िसिज�त भु�ानी स�ब�धमा 
हालस�म अदालतबाट मानी आएको 
�चलनलाई हदेा�समेत करारको �पैयाँ 
भु�ानी गदा� िक�ताको उ�लेख गरकेोमा 
��येक िक�तामा हद�याद कायम गन� 
�चलन रहकेो छैन । करारबमोिजमको 
दािय�व �यहोन� �यि�ल े अि�तम�पमा 
पालना गनु�पन� दािय�व पालन नगरकेो वा 
बुझाउनु पन� रकम नबुझाएको अि�तम 
िमितबाट नै हद�याद कायम गन� गरेको 
�चलन रहकेो । 

८२ 

10.  

९५२८ 
 

संयु� 
 

भ�सार 
मू�याङ्कन धरौट 

िफता� 

बोधराज िनरौला 
िव�� 

िनम�लादेवी गोय�का 

 पैठारी ग�रएको कुनै माल वा व�तुको 
धनीबाट पेस भएको कारोबार मू�य 
“वा�तिवक कारोबार मू�य कायम गन� 
प�ित” सँग मेल नखाने भएमा भ�सार 
अिधकृतले पैठारीकता�ले घोषणा गरकेो 
कारोबार मू�यलाई मा�यता निदई पैठारी 
ग�रएको माल वा व�तुको अिभलेख मू�य, 
मू�यसूची वा सोही �कारको माल वा व�तुको 

८९ 
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मू�यको आधारमा �य�तो माल वा व�तुको 
मू�य कायम गरी भ�सार महसुल िनधा�रण 
गनु�पन� �यव�था भ�सार ऐन, २०१९ को 
दफा १३ को उपदफा (४) ले गरकेो देिखने । 

11.  

९५२९ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

िवशाल प�रयारसमेत 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 फौजदारी �यायको मूल उ�े�य 
द�डहीनताको अ�त, कसुरदारलाई सजाय र 
पीिडतलाई उपचार रहकेोल े फौजदारी 
कानूनलाई त झन् बाहके गन� िम�दैन । 
फौजदारी �याय र फौजदारी कानून धेरै 
सश� ह��छन् । अ� ऐन कानूनले �प� 
तवरले बाहके नगरसे�म स�य मुलुक र 
�यायको मा�य िस�ा�तल े रा�यले ह�त�ेप 
गनु� पन� �कृितको साव�जिनक सदाचार, 
नैितकता, �वा��य आिदको उ�लङ्घनको 
िवषयमा कसुरदारलाई िन��साहन 
गन�समेतका लािग फौजदारी �याय र 
फौजदारी कानूनको overriding effect 
ह��छ ।  अतः चेक अनादर र ब�यौता 
रकमको िवषयलाई िविनमेय अिधकारप� 
ऐन, २०३४ आिदले समेटेकोल े ठगीमा 
जाहरेी िलन र अनुस�धान गन� िम�दैन भ�ने 
िनवेदकको िनवेदन िजिकर मा�दा रा�य र 
कानून असहाय ह�न पु�ने । 

९६ 

12.  

९५३० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 
 

भरतमिण जङ्गम 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 हातहितयार खरखजाना मु�ामा पुप��को 
लािग थुनामा बसेको अविधम�ये िमित 
२०६९।३।१८ देिख २०६९।७।३ स�मको 
अविध कैद लगत ठे�दा गणना गरेको 
देिखएन । फैसलाबमोिजम कैद ठे�दा थुनामा 
बसेको अविधसमेत �यसमा समायोजन ग�रनु 
पद�छ । िनवेदकलाई हातहितयार खरखजाना 
मु�ामा पुप��को लािग थुनामा रािखएको 
अविधलाई डाँका उ�ोग मु�ामा लागेको कैद 
ठेिकँदा सो थुनामा बसेको अविध समायोजन 
भएको देिखएन । एउटै �यि� िव�� एउटै 
वारदातबाट दुई छु�ाछु�ै �याियक र 
अध��याियक िनकायमा मु�ा चली सजाय 

१०४ 
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भएकोमा ती दुईम�ये कुनै मु�ाबाट भएको 
कैदको लगत ठे�दा तीम�ये जुनसुकै मु�ामा 
पुप��को लािग थुनामा बसेको रहछे भने पिन 
सो थुनामा बसेको अविधसमेत समायोजन 
ग�रनु  पद�छ । िनवेदकलाई डाँका उ�ोग 
मु�ाबाट कैद ठेिकँदा हातहितयार मु�ामा 
पुप��को लािग थुनामा बसेको अविध 
समायोजन नगरेको देिखँदा उ� ठेिकएको 
कैद लगत �ुिटपूण� भएको देिखयो । यसथ� 
काठमाडौ िज�ला अदालतबाट डाँका उ�ोग 
मु�ामा भएको फैसलाको तपिसल ख�डमा 
उ�लेख गरबेमोिजम िमित २०६९/३/१८ 
देिख िमित २०६९/१०/२१ स�मको क�रब ७ 
मिहना ४ िदन बढी कैदमा ब�नु पन�गरी 
भएको कैद िहसाब एवम ् ठेिकएको कैद 
लगतसमेत �ुिटपूण� रहकेो देिखन आउने । 

13.  

९५३१ 
 

संयु� 
 

अपहरण तथा  
शरीर ब�धक 

रामबहादुर 
था�समेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 पनुरावेदक �ितवादीह�ले आफूले िलनुपन� 
भिनएको रकम उठाउनका लािग पीिडत 
जाहरेवालालाई ब�धक बनाएको देिखँदा 
अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको 
महलको २ नं. िवपरीतको कसुर गरेको 
देिखन आउने । 

११० 

14.  

९५३२ 
 

संयु� 
 

बाली 

रामखेलावन बाह�न 
िव�� 

च��िकशोर 
बाह�नसमेत 

 ज�गा िम�नेको १८ नं. मा कहीकँतै पिन 
“फैसला अि�तम भएको िमितले” भ�ने नभई 
“हक छु��ई अि�तम िकनारा भएका िमितले” 
भ�ने उ�लेख भएको र अंश मु�ामा भएको 
फैसलाअनुसार ब�डा छु�् याई दा.खा. दता� 
गन� गरी लगत क�ाको आदेश िमित 
२०६४।१।६ मा मा� भएकोल े हक छु��ने 
काय�ले िमित २०६४।१।६ मा मा� पूण�ता 
पाएको भ�ने िजिकरका स�ब�धमा हदेा� ब�डा 
छुट्याउने, दािखलखारेज गन�लगायतका 
काय� हक बेहक छुट्याउने कुरािसत 
स�बि�धत नभई अि�तम फैसलाको 
काया��वयनको पाटो भएकोल े अंश मु�ाबाट 
हकबेहक छु��ने कुरामा अंश पाउने ठहरी 

१२१ 
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अि�तम फैसला भएको िमित नै मु�ाको 
अि�तम िकनारा िमित मा�नुपन� ह��छ । अत: 
ब�डा छु�् याई दा.खा. दता� गन� गरी आदेश 
भएको िमित अि�तम िकनारा िमित हो भ�ने 
पुनरावेदन िजिकरिसत पिन सहमत ह�न 
नसिकनुका साथै बाली भराइ पाउने हद�याद 
नै गुजारी िफराद पन� आएको र ��यथ� 
�ितवादील े एकलौटी�पमा बाली खाएको 
भ�ने ठोस सबुत �माण वादीले गुजान� 
नसकेको अव�थामा वादीदाबी पु�न नस�ने । 

15.  

९५३३ 
 

संयु� 
 

िलखत दता� बदर 

दशनलाल चौधरी 
िव�� 

राधा देवी 
चौधरीसमेत 

 लनेदेन �यवहारको १० नं. को कानूनी 
�यव�थाअनुसार िलखत बदर गराई पाउन १ 
वष�स�ममा थाहा पाएको ३५ िदनिभ� मु�ा 
दायर गरी स�नु पन� देिख�छ भने लेनदेन 
�यवहारको ४० नं. अनुसार य�तो �यवहार 
गरकेो सदर ह�दैँन भ�ने अथ� गरी २ वष�को 
अविध नघाई जिहलेसुकै मु�ा दायर गन� 
स�ने देिखँदैन । आ�नो समेत हक ला�ने 
ज�गा सगोलका हकवालाल े िब�� गरकेोमा 
तहतह िब�� भैसकेपिछ नालेस गन� 
उि�लिखत हद�याद नाघेपिछ मा� न�कल 
सारी थाहा पाएको भ�ने आधारमा 
जिहलेसुकै उि�लिखत ज�गाह�को िलखत 
बदर गराई मा�न पाउने हक यी वादीलाई 
कानूनले सुरि�त गरकेो देिखन नआउने ।  

१२७ 

16.  

९५३४ 
 

संयु� 
 

कुटिपट 

मिनकलाल यादव 
िव�� 

िसिक�� यादवसमेत 

 कैदको सजाय ह�ने गरी फैसला भएकोमा कैदै 
गनु� पछ� भ�ने मुलुक� ऐन द�ड सजायको ११ 
नं को कानूनी �यव�था भए तापिन सोही 
महलको ११क नं. मा तीन वष�भ�दा कम 
कैदको सजाय ह�ने कुनै कसुर गन� �यि�लाई 
कैदको सजाय गरी पिहलो पटक कसुरदार 
ठहरी अड्डाले कैदमा रा�न मनािसब 
नठहराएमा एक िदनको पि�चस �पैयाँको 
दरले ह�न आउने रकम तोक� सो तोिकएको 
रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नरा�ने 
गरी अड्डाले फैसला गन� स�नेछ । 

१३२ 
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सोबमोिजम कसुरदारले �पैयाँ बुझाएमा बुझी 
िलई कैदको लगत क�ा ग�रिदनु पछ� भ�ने 
कानूनी �यव�था रहकेोल ेअदालतले �यसरी 
कैदबापत �पैयाँ िलई छोिडिदन स�ने नै 
देिखने । 

17.  

९५३५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

सहजराम कुम�समेत 
िव�� 

रामान�द कुम�समेत 

 फैसला काया��वयनको कारणबाट होस् वा 
अंशब�डा भएर होस् िनवेदक सहजरामल े
पाउने भनेको दुई भागको एक भागमा� हो । 
अतः तहिसलदारको पिछ�लो आदेशबाट 
िनवेदक सहजरामलाई कुनै मका� परकेो छैन । 
�रट अिधकार�े�को �ोत सम�याय हो । 
��येक कानूनी �ुिटमा यो आदेश 
आफसेआफ जारी ह�दैँन । िनवेदकलाई कुनै 
अ�याय नै नपरकेो अव�थामा यो कानूनको 
�रत नपुगेको य�तो �ुिट भएको भनी िनवेदन 
िदने हकदैया िनवेदकसँग नह�ने । 

१४० 

18.  

९५३६ 
 

संयु� 
 

वैदेिशक रोजगार 
ठगी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�ुवबहादुर 
अिधकारीसमेत 

 �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार 
वादी दाबी �मािणत गन� दािय�व वादीको   
हो । वादी नेपाल सरकारल ेआ�नो अिभयोग 
दाबी पुि� गनु� पद�छ । तर ��तुत मु�ामा 
�ितवादीउपर कसुर गरकेो भनी ले�ने 
लेखाउने जाहरेवालाह� ती आ�ना 
सा�ीलाई बकप� गराई दाबी खि�बर गन� 
नसकेको अ�य शङ्कारिहत सबुद 
�माणसमेत पेस गन� नसकेको देिखँदा 
�ितवादीलाई सफाई िदएको फैसला िमलेकै 
देिखने । 

१५२ 

19.  

९५३७ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

यामबहादुर 
कामीसमेत 

 एउटालाई लि�त गरी �हार गदा� अक� 
�यि�लाई ला�न गई मृ�य ुह��छ भने �य�तो 
अव�थामा मनसाय त�वको अभाव रहकेो 
भनी �या�या गन� िम�दैन । �य�तोलाई 
सरेको मनसायबाट भएको आपरािधक काय� 
मा�नु पन� । 

१७२ 
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जेठ 

20.  

९५३८ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

रिव�� �े�समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िन�िपत भैसकेको िवषय बार�बार उठाएर 
िनवेदकह�ले अदालतको समय र 
रा��को �म तथा �ोतको �यथ� खच� 
गरकेो देिख�छ । वा�तिवक 
पीिडतह�लाई समयमा �याय �दान 
गन�का लािग अ�य�त दबाबमा रहकेो यस 
अदालतलाई सानाितना असुिवधा भएको 
बहानाबाजी गरी अलमल गन� काम स� 
ह�न स�ैन । य�ता ससाना गुनासा 
सु�नका लािग �रट उपचारको �यव�था 
भएको होइन । यसमा िनवेदकह�को 
कानून �यवसायीह�को अहम ् भूिमका 
रहने । 

१३८ 

21.  

९५३९ 
 

पूण� 
 

हातहितयार  
तथा खरखजाना 

संजयकुमार साह 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनिम� �मुख िज�ला अिधकारीले मु�ाको 
िनण�य नै गरेको नभई �मुख िज�ला 
अिधकारी अनुपि�थत रहकेो अव�थामा 
बकप�का लािग उपि�थत गराइएका 
सा�ीको बकप� गराई मु�ाको कारवाही 
अगािड बढाएकोस�म देिखएको छ । 
�यसरी �मुख िज�ला अिधकारीको 
अनुपि�थितमा सहायक �मुख िज�ला 
अिधकारील े गराएको बकप� �मुख 
िज�ला अिधकारीबाट अनुमोदन गराउनै 
पन� अिनवाय� कानूनी �यव�था देिखँदैन । 
मूलतः बकप� भएको हो, होइन र बकप� 
गराइँदा इ�छािवपरीत गराइएको छ, छैन 
भ�ने कुरा हे�रन ुपन� । 

२०३ 

22.  

९५४० 
 

संयु� 
ब�डा बदर, दता� 
बदर दता� कायम 

मिह�� ठाकुर 
लोहार 
िव�� 

लालबाबु �साद 
यादवसमेत 

 मु�ामा �ितवादीह�का िपतासमेतले 
२०२२ सालमा नै वादीका िपतालाई 
राजीनामा गरी िदएको ज�गा �ितवादीका 
िपताले आ�नै नाममा नापी दता� गराई 
आफू र छोराह�का िबचमा ब�डाप� 

२१४ 
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पा�रत गरकेो काय� दूिषत �कृितको भै सो 
दूिषत काय�ल े कानूनी मा�यता �ा� गन� 
स�ने देिखएन । तसथ� ��तुत मु�ामा 
ज�गा पजनीको २क न.ं बमोिजमको 
हद�याद आकिष�त ह�न नस�ने भनी 
हद�यादको आधारमा िफराद खारजे ह�ने 
ठह� याएको सु� तथा पुनरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको देिखन 
नआउन े। 

23.  

९५४१ 
 

संयु� 
 

स�पि� 
शु�ीकरण 

नेपाल सरकार 
िव�� 

स�रता िगरी 
राईसमेत 

 �ितवादी स�रता िगरी राईले आ�ना 
नाममा रहकेो नगद, ज�गालगायतका 
स�पि� आ�नो वैध आज�नको हो भनी 
देखाउन नसकेको, िनजले �ितवादी 
िनम�ल राईका नाममा रहकेो स�पि� 
आ�ना नाममा नामसारी गराई अ�य 
�ितवादीह�का नाममा तहतह 
ह�ता�तरण गरी �ितवादी िनम�ल राईलाई 
स�पि� शु�ीकरणको कसुर अपराध गन� 
काय�मा सहयोगीको भूिमका िनभाएको 
देिखँदा िनजलाई २ वष� कैद र 
�.२,२५,९१,१५३।- ज�रवाना ह�ने र 
िनजका नामको स�पि� जफत ह�ने तथा 
अ�य �ितवादीह�ल े आरोिपत कसुरबाट 
सफाइ पाउन ेठह� याएको िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िमित २०७०।९।१९ को 
फैसला िमलेकै देिखँदा सदर ह�ने । 

२२१ 

24.  

९५४२ 
 

संयु� 
 

लेनदेन 

संजीव तुलाधर 
िव�� 

श�भूलालदेव 
�धान 

 वादी अमे�रकामा ब�न े गरकेो र वादी 
वारसे तारखेमा ब�न खो�दाखो�दै 
िनजलाई तारखेमा राखी रा�न परने भनी 
आदेश ग�रिदएको कारणले तारखेमा 
नबसेको देिखनुलाई वादीको वारसेले 
जानीजानी तारखे गुजारी था�ने थमाउने 
�यादसमेत गुजारी बसेको भ�न निम�ने । 

२४१ 
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25.  

९५४३ 
 

संयु� 
 

साव�जिनक 
पोखरी ज�गा 

िखचोला चलन 
साव�जिनक दता� 

कायमसमेत 

गंगाधर साहसमेत 
िव�� 

��दी खंग ख�व 

 भूिमसुधार लागू ह�दँा ७ नं. फाराम भरकेो 
र २०२८ सालस�म जिमनदार कचहरीमा 
मालपोत बुझाउँदै आएको भनेपिन 
�ितवादीह�ले हाल सव� नापी ह�दँा 
िफ�डबुकमा ज�गाधनी महल खाली 
रहकेोलाई त�कालै आ�नो �वािम�वको 
�माण पेस गरी ज�गा दता� गराउन सकेको 
देिखँदैन । समयमै ज�गा दता� गन�प�� 
नलागी यितका वष�पिछ ज�गा िनजी हो 
भनी िखचोला गन� आएकोबाट िववादका 
ज�गामा �ितवादीह�को हक �वािम�व 
नभएको भ�न े�प� ह�ने । 

२४६ 

26.  

९५४४ 
 

संयु� 
 

�ितषेध / 
उ��ेषण 

अिधव�ा 
िमिथलेशकुमार 

िसंहसमेत 
िव�� 

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

 आिथ�क�पले मजबुत र अनुभवी सेयर 
लगानीकता�ह�ले सेयर लगानी गन� 
�वीकृित जनाई संयु� लगानी स�झौता 
तथा सेयर ख�रद िब�� स�झौता र िव� 
ब�कको IFC समेतलाई सामेल गराई 
Joint Development Agreement 
समेत स�प�न भई नेपाल सरकारको 
उ�ोग िवभाग र नेपाल रा�� ब�कसमेतबाट 
�वीकृित तथा सहमित िलई हालस�म 
क�रब �. १५ करोड लगानी ग�रसकेको 
भ�ने िवप�ी नेपाल वाटर ए�ड इनज� 
डेभलपमे�ट क�पनीको िलिखत जवाफ 
�यहोराबाट देिखएको अव�थामा 
िनवेदकले दाबी िलए ज�तो उ� 
क�पनीलाई उ�पादन अनुमितप� निदने 
हो भने उ� लगानी �यसै खेर जाने मा� 
नभई िव�ुत्  उ�पादन गरी लोडसेिडङ 
अ��य गन� सरकारको योजनासमेत 
धराशयी ब�न जाने । 

२५३ 
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27.  

९५४५ 

 

संयु� 

 

गैरकानूनी�पमा 

स�पि� आज�न 

गरी ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार 

िव�� 

भरत�साद 

िघिमरसेमेत 

 िववािदत रकम जसका नाममा रो�का 

रहकेो छ उसैको ह��छ । जहाँस�म ब�कमा 

रो�का रहकेो रकम �ितवादीले गैरकानूनी 

आज�न गरी ��ाचार गरकेा ह�न् भनी 

आरोिपत ग�रसकेपिछ ब�कको 

खातावालालाई पिन �ितवादी बनाई मु�ा 

चलाउन स�नुपन� ह��छ । खातावाला 

�यि�लाई अिभयु� बनाई मु�ा दायर पिन 

नगन� र अका�को खातामा रहकेो 

रकमसमेत ियनै �ितवादीको हो भनी सो 

रकमको समेत �ोत पुि� गनु�पद�छ भनी 

उ� रकममा समेत ियनै �ितवादी 

भरत�साद िघिमरकेो कायम गरी 

गैरकानूनी आज�न भनी सजाय ठहर गनु� 

�यायोिचत नह�ने । 

२७७ 

28.  

९५४६ 

 

संयु� 

 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 

िव�� 

र�नमाया 

थपिलयासमेत 

 �ितवादी र�नमाया थपिलयाले मृतक दुगा� 

थपिलयाको लासलाई दबाउने र 

अपराधबाट छोरा ह�र�सादलाई बचाउने 

उ�े�यले मृतक दुगा� थपिलया आफँै 

झुि�डई मरके� भ�ने देखाउन लास 

झु�डाउन े काय�मा स�म सहयोग गरकेो 

देिख�छ । मृतक दुगा� थपिलयाको मृत 

लासलाई झु�डाउने काय�मा स�म यी 

�ितवादी र�नमायाले �ितवादी 

ह�र�सादलाई सहयोग गरेको देिखन 

आएकोले िनजको उ� काय� 

�यानस�ब�धीको महलको २२, २३ र 

२४ नं. मा उि�लिखत कसुर देिखन आई 

ऐ.को २५ नं. अनुसार िनजलाई �.२०।- 

ज�रवाना ह�ने ।  

३२७ 
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29.  

९५४७ 
 

संयु� 
 

नेपालको 
अ�त�रम 

संिवधान, २०६३ 
को धारा ३२ 

तथा १०७(२) 
बमोिजम 

परमादेश जारी 
ग�रपाऊँ 

अिधव�ा 
राजु�साद 

चापागाईसंमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मुलुक� ऐन, जबरज�ती करणीको ११ नं. 
र अदालती ब�दोब�तको ४० नं. को 
साम�ज�यता पूण� �या�या ग�रनुपछ� भ�ने 
िजिकरस�ब�धमा िवचार गदा� अदालती 
ब�दोब�तको ४० नं. को �यव�था 
हद�यादको �यव�था िनल�बन ह�ने 
िस�ा�त (Doctrine of tolling) मा 
आधा�रत देिख�छ । Doctrine of 
Tolling भइरहकेो हद�यादलाई कुनै 
िनि�त अविधस�म िनि�त सत�मा �थिगत 
ग�रनु हो । जसलाई कानूनी भाषामा 
हद�याद �थगनको िस�ा�त (Doctrine 
of Equitable Tolling) भिनएको छ । 
यो िवषय अपराधभ�दा दु�कृित (Equity) 
सँग स�बि�धत िवषय हो । यसको �योग 
देवानी �कृितका िवषयमा ह�ने कुरा 
उि�लिखत ४० नं. को कानूनी �यव�थाले 
नै गरकेो देिखने ।  

३३५ 

30.  

९५४८ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

ज�गे भ�ने 
जगतबहादुर भ�डारी 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �ितवादीले एकाितर आ�मर�ाको िजिकर 
िलएको देिख�छ भने अक�ितर अ.बं. १८८ 
नं. बमोिजम घटी सजाय पाउनु पन� 
िजिकर पिन िलएको देिख�छ । 
आ�मर�ाको िजिकर पुगकेो ख�डमा 
�ितवादीले अिभयोगदाबीबाट सफाइ 
पाउने अव�था रह�छ । अ.बं. १८८ नं. को 
राय भनेको �यानस�ब�धीको महलको 
१३ न.ं को कसुरदार ठह�रएकालाई कसुर 
गदा�को प�रि�थितको िवचार गररे घटी 
सजाय गन� कानून हो । अ.बं. १८८ नं. को 
माग गनु� भनेको आफूबाट उ� १३ नं. को 
कसुर भएको हो भ�ने �ितवादीको 
�वीकारोि� हो । 

३५८ 
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असार 

31.  

९५४९ 
 

पूण� 
 

नापी दता� 
बदर, दता� 

कायम 

रमेश�साद पौडेल 
िव�� 

शारदा पौडेल 

 मालपोत काया�लयमा सािबक 
�ोतअनुसार ज�गाधनी दता� �माण पुजा� 
पाउँ भनी आव�यक �माण राखी 
वारसेमाफ� त िनवेदन िदई पुजा�समेत 
िलइसकेको अव�थामा आफूल ेज�गा दता� 
गरी �माणपुजा� �ा� गरकेो िवषयमा थाहा 
पाइन भ�ने वादी दाबी मनािसब नदेिखने । 

३६९ 

32.  

९५५० 
 

पूण� 
 

भरपाई िलखत 
दता� बदर दता� 

कायम 

पुरण शमशेर 
ज.ब.रा. 
िव�� 

खड्गकुमारी 
राणासमेत 

 नेपाल सरकारले मोही हक लागेको ज�गा, 
ज�गावाला र मोहीिबच बाँडफाँडको काय� 
गन� गराउन समय तोक� सूचना �काशन 
भएपिछ ज�गाधनी र मोहीिबच ज�गा 
बाँडफाँड गन� वा ज�गाधनी र मोहीम�ये 
कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गन� 
काय� अंश मु�ा परकेो कारणले रोिकन 
स�दैन । �यो कानूनबमोिजम बाँडफाँड 
ह��छ । कानूनबमोिजम भएको काय�लाई 
लेनदेन �यवहारसरह मानी िलखत 
बदरको िफराद गन� पाउने भ�न निम�ने । 

३७६ 

33.  

९५५१ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा िमरा 
ढुङ्गानासमेत 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 ���कालमा भइरहकेा मानवीय कानून 
िव�� वा मानव अिधकार उ�लङ्घनका 
ग�भीर कसुरह� रो�ने, ती कसुरह� 
दोहो�रन निदने, पीिडतमा 
आ�मस�मानको भाव उद् वोधन गराउने 
राि��य मेलिमलापको वातावरण बनाउने 
र कानूनी रा�यको पुन�थापन गरी शाि�त 
बहालीको माग�मा योगदान पु� याउने नै 
सं�मणकालीन �यायको म�ुय अिभ�   
हो । सं�मणकालीन अविधमा भएका 
घटनाह�को दोषीलाई मनपरी �मादान 
गदा� िविधको शासन (Rule of law)  
कायम रहन स�दैन । ब� िविधको शासन 
(Rule of law) कायम गन� ग�भीर 

३८३ 
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अपराधका पीडकह�लाई �मादान 
िदनेसमेतका �यव�था रािखनु ह�दैँन । 
���कालमा राजनीितक�पले मा� घटना 
घिटत भएका छैनन् । अपरािधक�पले 
पिन घटना भएका छन ्। राजनीितक�पले 
घिटत घटना र अपरािधक�पले घिटत 
घटनालाई एकै �थानमा राखेर हेन� 
निम�ने । 

34.  

९५५२ 
 

पूण� 
 

चोरी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

गणेशबहादुर 
काक�समेत 

 मुलुक� ऐन, चोरीको महलको ७ नं. मा 
भएको कानूनी �यव�थाको अ�ययन गरी 
हेदा� उ� �यव�था चोरी भएको स�ब�धमा 
उजुर वा नािलस गन� हद�यादस�ब�धी 
नभई चोरी भएको कुराको सूचना वा 
जानकारीस�म �हरी काया�लयलाई 
िदनुपन� �यि�को कत��य स�ब�धमा 
�यव�था भएको भ�ने देिखन आउँछ । 
उ� �यव�थाल े �यस अविधपिछ उजुर 
गन� नपाउने भनी अथ� गरी �या�या गन� 
निम�ने । 

४०४ 

35.  

९५५३ 
 

िवशेष 
 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

अिधव�ा 
िव��काश 

भ�डारीसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 शस� ���को प� रहकेा �यि�ह�लाई 
मा� अदालतको फैसलाल े सव��सिहत 
ज�मकैद वा ज�मकैदको सजाय भएको 
िथयो, सो बाहकेका अ�य �यि�ह�लाई 
�य�तो सजाय भएको िथएन भनी 
िनवेदकले भ�न सकेको छैन र �य�तो 
अव�था रहकेो पिन देिखँदैन । सो कानूनी 
�यव�था शस� ���को प� रहकेा र 
नरहकेा सबैलाई समान�पमा लागू ह�ने 
कानूनी �यव�था भएको र कुनै खास वग� 
वा समुदाय�ित मा� लि�त रहकेो पिन 
नदेिखँदा उ� �यव�था समानताको 
हकिवपरीत रहकेो भ�ने िनवेदन 
िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 

४१७ 
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36.  

९५५४ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

अिधव�ा �मण 
कुमार �े� 

िव�� 
महानगरीय �हरी 

वृ�, बौ�, 
काठमाड�समेत 

 िनवेदक सं�थाको संर�क�वमा रहदँा यी 
बालबािलकाले िवगतमा कुनै दु�य�वहार 
सहनु परकेो अव�था िमिसलबाट देिखँदैन 
भने य�तो अव�थामा यो सं�थाको 
सहमित वा �वीकृितिबना यी 
बालबािलकालाई उ� सं�थाको 
संर�क�वमा हटाउनका लािग यथे� 
कारण व�तुिन� आधारमा �मािणत 
ह�नुपन� ह��छ । �हरी काया�लयले संर�ण 
गन� िज�मा िदएकै भरमा िनवेदक सं�थाल े
यी बालबािलकाको िश�ादी�ा लालन 
पालन गरी आएको अव�थामा �हरी 
काया�लयले नै �यहाँबाट छुटाई अक� 
सं�थामा िनजह�लाई पठाउँदा ती 
बालबािलकाको मनोदशा क�तो ह��छ 
भ�ने कुराको पिन ह�ेका रा�नु ज�री ह�ने  

४२६ 

37.  

९५५५ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

रामदेव मुिखया 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ये� नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा 
१२(ख) स�री वष� उमेर पुरा भई पचह�र 
वष� ननाघेका �ये� नाग�रकलाई पचास 
�ितशतस�म कैद छुट िदन सिकने 
�यव�था गरकेो छ भने कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) 
ले स�री वष� उमेर पुरा भएका कैदीह�को 
पचह�र �ितशतस�म कैद छोट्याउन 
सिकने �यव�था गरकेो देिख�छ । दुवै 
कानूनी �यव�थाको उ�े�य िनि�त 
उमेरका कैदीह�को बाँक� कैद छुट गनु� 
भएपिन एउटै उमेर समूहलाई स�बोधन 
गन� ऐन र िनयममा फरक फरक कानूनी 
�ावधानह� िव�मान रहकेो देिखयो । 
यसबाट कुन कानूनी �यव�थाको �योग र 
पालना ह�नुपन� हो भ�नेमा अ�यौल र 
ि�िवधाको ि�थित रहने ह�दँा य�तो 
ि�िवधाको अ��यका लािग �ये� नाग�रक 

४३१ 
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ऐनमा नै आव�यक संशोधन गरी वा ऐनको 
उ�े�य पुरा गन� िनयमावलीमाफ� त �ये� 
नाग�रकले कैद छुट पाउने िवषयमा �प� 
आधार र �ि�या िकटान गनु�पन� ह�दँा 
तदनु�पको �यव�था गनु� भनी िवप�ी 
नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको 
आदेश जारी ह�ने । 

38.  

९५५६ 
 

संयु� 
 

अि�म 
भु�ानीसिहत 

करारबमोिजमको 
�ितपूण� िदलाई 

भराई पाऊँ 

कृ�ण राणासमेत 
िव�� 

िस�ा�तराज 
पा�डेसमेत 

 करारबाट अचल स�पि� िब�� ह�ने नभई 
िलखत नै पा�रत ह�नु पन� भए पिन िब�� 
गन� उ�े�यसिहतको सत�ह�को िलखत 
ह�न नस�न ेहोइन । िब�� ह�नलाई िलखत 
पा�रत गन� कुरा करारको सत� प�रपालना 
गरी पुरा ह�ने काय� हो । तर िब��को 
उ�े�य राखी कुनै करार ह�नै नस�ने गरी 
कुनै �ितब�ध लागेको कानूनी �यव�था 
देिखँदैन । �यसैले �य�तो करार �वतः 
अवैध भ�न िम�ने देिखँदैन । �य�तो 
िलखतबाट केही िलनु खान ु गरकेो भए 
�य�तो िलखतको सत�बमोिजम ितनु� 
बुझाउनु नपन� भ�न पिन निम�न े। 

४३७ 

39.  

९५५७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अमरराज खैरसेमेत 
िव�� 

िबजय ढंुगाना 

 िविधवत् स�झौता गरपेिछ स�झौता 
बमोिजम एल.सी. खो�नेलगायतका 
आफँैले गनु�पन� काय� गन� नसक� आफू 
दािय�व िबहीन बनेर िनवेदककै 
काय�स�पादन जमानत रकमसमेत उ�टै 
जफत गन� िवप�ीको काय� करार 
कानूनको र �यायको आधारभूत 
िस�ा�तसमेत �ितकूल देिखन आएको   
छ । आफँै �िततप� नखो�ने तर स�झौता 
काया��वयन गरने भनी अक� प�उपर 
आरोप लगाउने िवप�ी क�पनीको 
कामकारवाही उिचत र तक� सङ्गतसमेत 
नह�ने । 

४४२ 
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40.  

९५५८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

क�रिसंह भुलसमेत 
िव�� 

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

 �रट िनवेदकह�ले �तरवृि�का 
मा�यमबाट िनयुि� ह�ने र खुला 
�ितयोिगताबाट िनयुि� ह�ने 
कम�चारीह�को िबचमा वृि� िवकासका 
अवसरह� फरक ह�ने भएकोले लोक सेवा 
आयोगले आफूह�लाई खुला 
�ितयोिगताबाट िनयुि� ह�न रोक लगाउने 
गरी गरकेो िनण�यबाट आफूह�लाई मका� 
पन� गएको भ�नेसमेत िजिकर िलएको 
स�दभ�मा �तरवृि� र खुला 
�ितयोिगताबाट िनयुि� ह�ने �ि�यामा 
अ�तर भई िज�मेवारी िवतरण गन� 
िहसाबले पिन िनवेदकह�ल े आ�नो 
वृि�िवकासको माग� पिह�याउन नपाउने 
भ�न निम�ने । 

४५७ 

41.  

९५५९ 
 

संयु� 
 

िधतो रहकेो 
ज�गा 

गैरकानूनी�पमा 
फुकुवा गरी 

��ाचार गरकेो 

िशवकुमार 
अ�वालसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 मितयारको स�ब�धमा ��ाचार िनवारण 
ऐन, २०५९ को दफा २२ मा "यस ऐनमा 
अ�य� छु�ै �यव�था भएकोमा बाहके यस 
ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने कुनै कसुरको 
मितयारलाई �य�तो कसुर गन� रा��सेवक 
वा अ�य कुनै �यि�लाई ह�ने सजायको 
आधा सजाय ह�नेछ । तर कसुर गन� 
रा��सेवक वा अ�य कुनै �यि�लाई 
�य�तो कसुर गरबेापत नगदी, िज�सी वा 
अ�य कुनै सुिवधा वा लाभ उपल�ध गराई 
िदने वा आफूल े िलने मितयारलाई कसुर 
गन� �यि�सरह नै सजाय ह�नेछ" भ�ने 
�यव�था रहकेो अव�थामा जुन कामको 
लािग ज�गा िधतो राखेको हो सो काम नै 
स�प�न नभइस�दैको अव�थामा �यसरी 
िधतोमा राखेको ज�गा फुकुवा ह�न   
स�दैन । सो कुरा जा�दाजा�दै �ितवादी 
िशवकुमार अ�वालले ज�गा फुकुवा गन� 
िविभ�न �यि�ह�लाई प�रचालन गरकेो 

४६२ 
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भ�ने कुरा िनजकै �वीकारोि�बाट पुि� 
भएको देिख�छ । ियनै िव�ेिषत आधार 
एवं कारणबाट गैरकानूनी ज�गा फुकुवा 
गन� काय�मा िनजको सहयोगीको भूिमका 
रहकेो पुि� भएकोले िनजलाई मितयारमा 
सजाय गरकेो िवशेष अदालत, 
काठमाड�को िमित २०६६।३।१५ को 
फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

42.  

९५६० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद 
ढकालसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �यून आय भएका र आवास नभएका र 
सुकु�बासी जो जे भने तापिन घरबास 
नभएका ह�न् भ�ने ��ट ह�न आउँछ । 
सहरी िवकास म��ालयअ�तग�तको सहरी 
िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग भनेको 
सरकारी िनकाय हो र यसले बनाउने 
योजना जनमुखी ह��छ र ह�नु पिन पद�छ । 
सरकारको नीित (Policy) को आधारमा 
योजना बनेको ह��छ । य�तो योजना र 
नीितका स�ब�धमा जबस�म �यसले 
जनताको मौिलक हकमािथ ठाडो 
ह�त�ेप गरकेो ह�दैँन अदालतले �य�तो 
नीित िव�� अ�यथा आदेश गन� 
िम�नेसमेत ह�दैँन । सुकु�बासी तथा 
आवास नह�नेह�को िहतका िनि�त तयार 
ग�रएको योजनाअनुसार ज�गा ख�रद गरी 
योजनाअनुसार घर िनमा�ण गन� लािगएको 
अव�था ह�दँा िवप�ीह�को उ� काय�बाट 
िनवेदकह�को हक अिधकारमा ह�त�ेप 
भएको वा कुनै हािन नो�सानी भएको पिन 
नदेिखने । 

४७९ 

43.  

९५६१ 
 

संयु� 
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा �ुव�साद 
चौलागाई 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै पिन िनजामती कम�चारील े
सेवा�ाहीलाई मोबाइल फोनको 
�योगलगायतको कुनै पिन कारणबाट 
सेवा �वाह गन��ममा िढलासु�ती गरकेो 
अव�थामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 

४८७ 
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को दफा ५९, ६० र ६२ अनुसार 
िवभागीय �मुखसम� उपचार माग गन� 
वैकि�पक उपचारको बाटो िव�मान 
रहकेो देिखने । 

44. 

९५६२ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

स�झना �े�ी बोहरा 

 घटना घटाउन सहमित जनाई अपराधको 
दू�प�रणाम िन�केपिछ जाहरेी िदएको 
आधारमामा� �ितवादीले फौजदारी 
दािय�वबाट सफाई पाउन स�ने अव�था 
नरहने । 

४९२ 

45.  

९५६३ 
 

संयु� 
 

रा�य िव��को 
अपराध (रा�य 

िव�लव) 

नेपाल सरकार 
िव�� 

च��का�त राउत 

 �ितवादीलाई आ�ना िवचारह� 
अिभ�य� गन�, िवना हातहितयार भेला 
ह�ने राजनीितक दल खो�ने तथा संघ 
संगठन खो�ने नेपालको कुनै पिन भागमा 
आवतजावत र बसोबास गन� समेतका 
�वत��ताको हक संिवधानले नै ��याभूत 
गरकेो देिख�छ । उपरो� �वत��ताह� 
िनरपे� नभई सापेि�त �वत��ता ह�न् । 
उ� �वत��ताह�लाई रा�यले उिचत 
कानून बनाई सङ्कुचन र िनय��ण गन� 
स�ने । 

५०५ 

46.  

९५६४ 
 

संयु� 
 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

संगमलाल खंग ख�वे 
िव�� 

�ी राि��य �ाथिमक 
िव�ालय, को�रयानी, 

स�रीसमेत 

 समावेशी�पमा कोटा छुट् याई िव�ापन 
�कािशत ह�नुपन� िनवेदकको भनाई भए 
आवेदन फम� बुझाउनुभ�दा अगावै उजुर 
गन� आउनु पद�छ । �कािशत 
िव�ापनअनुसार आवेदन फम� 
बुझाइसकेकोल े िव�ापन �काशनको 
काय�बाट िनजको हकमा आघात पु�ने 
आशंका रहकेो भनाई त�यसङ्गत छैन । 
समावेशी�पबाट िव�ापन �कािशत 
ह�नको लािग सोको कोटा नै नछुट् याएको र 
कोटा छुट् याउनु पन� नपन�, िव�ालयमा 
कित िश�क रहकेो नरहकेो आिद िवषय 
नीितगत िवषय भएकोले सो स�ब�धमा 
परमादेशको आदेशबाट ह�त�ेप गन� 
निम�ने । 

५१५ 
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47.  

९५६५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

डा.बस�तकुमार 
ता�ाकार 
िव�� 

लोक सेवा आयोग, 
के��ीय काया�लय, 

अनामनगर, 
काठमाड�समेत 

 कुनै पदािधकारीको �ुिट वा भुलको कारण 
कुनै कम�चारीलाई िनजले �ा� गरकेो 
कानूनी हकबाट वि�चत गन� िम�दैन । कुनै 
पदािधकारीको �ुिट वा भूलको कारण 
काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराममा 
पुनरावलोकन सिमितबाट मू�याङ्कन ह�न 
छुट भएको अव�थामा �य�तो काय� 
स�पादन मू�याङ्कन फाराम पेस गन� 
कम�चारीलाई बढुवाबाट वि�चत गन� हो 
भने कम�चारीको पदो�नित स�बि�धत 
�ावधान कानूनी हकको �पमा नभई कुनै 
पदािधकारी वा काया�लयको �वे�छामा 
िनभ�र रहन जाने । 

५२१ 

48. 

९५६६ 
 

संयु� 
 

लगानी सुरि�त 
गरी 

कानूनबमोिजम
को �ितपूित� 
रकमसमेत 

िदलाई भराई 
पाऊँ 

सुवासकुमार सरा�फ 
िव�� 

�टेिफन डुिजङ्क 
(Mr. Steffen 
Duzink) समेत 

 �ितपूित� कानूनमा �ित पु� याउने र �ित 
पन�का िबचको बदिनयत वा �य�तो 
घटनालाई व�तुिन� तवरबाट देखाइएको 
ह�नुपछ� । कानूनबमोिजम भएका िनण�यमा 
िनण�यकता�ले दूिषत काय� गरकेो वा 
कानूनको पालना नगरकेो अव�थामा पिन 
तहतह ह�दैँ �य�तो िनण�य स�याउन स�ने 
�यव�था भइरहकेो देिखँदा ��य� हािन 
भएको सबुद िनवेदक प�ले गुजान� 
नसकेको अव�थामा �ितपूित� भराउन 
सिकने नदेिखने । 

५३१ 

49.  

९५६७ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

संिजव भ�ने संिजभ 
गु�ङसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 अिभयोजनकता�ले �ितवादीको बाबु 
बाजेको नाम थर र �ितवादीह�को वतन 
खुली आएमा अिभयोगप� दायर ह�ने भ�ने 
कुरा उ�लेख गरी अिभयोगप� दायर गन� 
गरी कामकारवाही गन� पाउन े कुराको 
कानूनी वा निजरगत आधार देिखँदैन । 
कानूनी िनकायल े कानूनले तोकेको 
कुराबाहके आफुखुशी जथाभावी गदा� 
द�डहीनता र �वे�छाचा�रता मौलाउने 
कुराको हे�का रहनु आव�यक भएकोल ेयो 

५४० 
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फैसलाको जानकारी यस अदालतको 
अनुगमन शाखालाई र नेपाल सरकारको 
महा�यायािधव�ा र �हरी �धान 
काया�लयसमेतलाई उपल�ध गराउने । 

50.  

९५६८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

भवानीकुमारी पौडेल 
िव�� 

श�भु�साद उपा�याय 
पौडेलसमेत 

 िज�ला अदालतबाट तायदाती मा�ने 
आदेशलाई पुनरावेदन तहको अदालतबाट 
बदर गदा� अंश पाउने स�बि�धत प�को 
नैसिग�क हकमा �ितकूल �भाव पन� 
देिख�छ । यस ि�थितमा अ.बं. १७ नं. 
बमोिजमको िनवेदनको रोहबाट �रत बे�रत 
स�म हेरी बे�रतको देिखन आए 
�रतपूव�कको काम कारवाही गन� गराउनको 
लािग आदेश िदनुपन�मा त�लो अदालतले 
गन� िनण�यमा �भाव पन� गरी अ.बं. १७ नं. 
बमोिजम आदेश गन� कानूनस�मत नह�न े। 

५६१ 

51.  

९५६९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

च��बहादुर 
चौधरीसमेत 

िव�� 
िज�ला वन काया�लय, 

मुकाम गुल�रया 
बिद�यासमेत 

 �रट िनवेदनमा िजिकर िलएको चार 
िक�लािभ�को ज�गा वन ऐन, २०४९ 
तथा िनयमावली, २०५१ मा भएको 
कानूनी �यव�थाबमोिजमको �ि�या पुरा 
गरी उपभो�ा समूहले ��तुत 
गरबेमोिजमको काय� योजनाअनुसार 
वनको संर�ण स�ब��न गन� समुदायलाई 
ह�ता�तरण गरकेो पाइँदा कानूनल ेिनिद�� 
गरकेो िविध र �ि�याअनुसार सामुदाियक 
वन उपभो�ा समूहलाई ह�ता�तरण 
गरकेो वन �े�िभ�को ज�गामा �रट 
िनवेदकह�को हक �वािम�व �थािपत 
भइसकेको देिखँदैन । आ�नो िविधवत 
हक �वािम�व नै �थािपत भई नसकेको 
राि��य वन �े�िभ� पन� ज�गा िनिद�� 
कानूनी �ि�या पुरा गरी समुदायलाई 
ह�ता�तरण गन� गरी भएको िज�ला वन 
काया�लय, बिद�याको िनण�यले �रट 
िनवेदकह�को कानूनी एवम ् संवैधािनक 

५६६ 
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अिधकारमा बाधा पु� याएको नदेिखँदा �रट 
िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी गन� 
निम�ने । 

52.  

९५७० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

क�लु था�समेत 
िव�� 

िज�ला वन काया�लय, 
मुकाम गुल�रया 

बिद�यासमेत 

 कुनै व�त ु मािथको क�जा र भोगािधकार 
�वािम�व �ा�ीको आधार ब�न स�छ तर 
�वािम�व �ा� भई नसकेको व�तुमािथ 
�यि�को अन�त अिधकार भन ेकायम ह�न 
स�दैन । क�जा, भोग र �वािम�व िबचको 
मा�यतामा यिह आधारभूत िभ�नता रहकेो 
ह��छ । रा�यले िन��� गरेको िवधी र 
�ि�याबाट मा� व�तु मािथ �यि�को 
�वािम�व कायम ह�न स�न े ह�दँा आ�नो 
�वािम�व कायम भई नसकेको ज�गा मािथ 
रा�यको कुनै िनकायले अित�मण ग� यो 
भ�नु �यायसङ्गत नदेिखने । 

५७० 

53.  

९५७१ 
 

संयु� 
 

गौबध 

कुमार दज�समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 पुनरावेदक �ितवादीह�ले अदालतसम� 
बयान गदा� बा�छी मारकेो होइन भनी 
कसुरमा इ�कार रह े पिन अिधकार�ा� 
अिधकारीसम� भएको बयानमा भएको 
सहीछाप आ�नै भएको हो भनी गरकेा र 
अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान 
अचेत अव�थामा गरकेो वा बा�य पारी वा 
यातना िदई वा यातना िदने ध�क� िदई वा 
आ�नो इ�छा िव�� सो कुरा �य� गन� 
ि�थितमा पारी सो कुरा �य� गरकेो भनी 
अदालतमा बयान गदा� भ�न सकेको 
देिखँदैन । अिधकार�ा� अिधकारीसम� 
�वत���पमा �वे�छाले कसुर �वीकार 
गरी बयान िदएपिछ अदालतसम� बयान 
गदा� इ�कार रहकेो आधारमा मा� 
कसुरदार होइनन् भ�न निम�ने । 

५७६ 
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साउन 

54.  

९५७२ 
 

पूण� 
 

लुटिपट हक 
कायम 

पु�य�साद 
लुइटेलसमेत 

िव�� 
सुिम�ादेवी पा�डे 

 गदा� तयार योजना नगर मासाल १९९८  नै 
साव�जिनक �योजनका लािग छुट्याइएको 
िववािदत ज�गा त�कालीन राजिवराज 
नगरप�चायतबाट २०३१।९।१५ मा असिफ�  
साह� रौिनयारका नाउँमा दता� गन� िनण�य गदा� 
�वीकृितको लािग त�कालीन �ी ५ को 
सरकारमा पठाउने भ�ने उ�लेख भई 
सोहीबमोिजम िमित २०३१।१२।७ मा 
समथ�नका लािग लेखी पठाएकोमा त�कालीन 
�ी ५ को सरकारबाट �वीकृती भई नआउँदै 
तह तह हक ह�ता�तरण ग�रएको र 
हालस�म पिन �वीकृित �ा� गन� नसकेको 
अव�था छ । दाता तथा परदाताले नै िलएको 
हक प�का भई नसकेको अव�थामा िनजबाट 
�ा� गन� वादीको सो ज�गामा हक भएको 
भनी स�झन निम�ने ।  

५८३ 

55.  

९५७३ 
 

पूण� 
 

भरपाई िलखत 
दता� बदर दता� 

कायम 

पुरण शमशेर 
ज.ब.रा. 
िव�� 

खड्गकुमारी 
राणासमेत 

 लनेपा  सरकारले मोही हक लागेको ज�गा, 
ज�गावाला र मोहीिबच बाँडफाँडको काय� गन� 
गराउन समय तोक� सूचना �काशन भएपिछ 
ज�गाधनी र मोहीबीच ज�गा बाँडफाँड गन� वा 
ज�गाधनी र मोहीम�ये कुनै एकको नाममा 
एकलौटी कामय गन� काय� अंश मु�ा परकेो 
कारणले रोिकन स�दैन । �यो 
कानूनबमोिजम बाँडफाँड ह��छ । 
कानूनबमोिजम भएको काय�लाई लेनदेन 
�यवहारसरह मानी िलखत बदरको िफराद 
गन� पाउने भ�न निम�ने ।  

५९५ 

56.  

९५७४ 
 

पूण� 
 

िमलाप� बदर 

युगलिकशोर 
िसंहसमेत 

िव�� 
िव�दे�र साह 

हलुवाई 

 साव�जिनक पोखरीको संर�ण गनु�पन� 
दािय�वबाट िवमखु भई साव�जिनक 
पोखरीका स�ब�धमा चलेको िखचोला मु�ामा 
गाउँ िवकास सिमितका अ�य�समेतल े
साव�जिनक पोखरीलाई �यि� िवशेषको 
िनजी पोखरीको �पमा मा�यता िदने गरी 
वादी दाबी कायम ह�ने गरी एक आपसमा 

६०२ 
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गरकेो िमलाप�ले कानूनी मा�यता पाउन 
स�ने ह�दैँन । साव�जिनक ज�गालाई 
पुनरावेदक �ितवादीको िनजी स�पि� हो 
भ�ने �माण िसज�ना गन� �योजनका लािग 
�ितवादीह� आपसमा िमली सा.दे.नं. 
१२४७ को िखचोला मु�ामा िमलाप� भएको 
देिखँदा सो बदिनयतपवू�क भएको 
िमलाप�लाई कानूनस�मत मा�न   निम�ने । 

57.  

९५७५ 

 

पूण� 

 

उ��ेषण / 

परमादेश 

अिधव�ा 

�काशमिण 

शमा�समेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 जसरी हामी कुनै िवकास वा आिथ�क लाभका 

िनिम� हा�ा अमु�य ऐितहािसक धरोहर 

भ�काउन वा पुन� कुरा गन� स�दैन�, �यसरी 

नै जैिवक िविवधताको मू�यलाई माव�ल वा 

रोडा ढंुगासँग साटन सिक�न । गोदावरी 

�े�को धािम�क र सां�कृितक स�पदा, जैिवक 

िविवधता, लोप ह�ने अव�थामा रहेका 

चराचु�ङ्गी, पुतली, वन�पित, 

पा�रि�थितक�य �णाली तथा �ाकृितक 

सौ�दय�ताको कुनै मू�य छैन । य�ता अमू�य 

�ाकृितक स�पदाह� सुदूर पु�तास�मका 

लािग संर�णीय र सं�हणीय ह�दँा माव�ल 

होइन सुन वा िहरा नै पाइ�छ भने पिन 

गोदावरी ज�तो जैिवक िविवधताको 

संजीवनी पहाड खो�न र भ�काउन   

नपाइने । 

६१२ 

58.  

९५७६ 

 

पूण� 

 

परमादेश / 

�ितषेध 

अपूव� खितवडासमेत 

िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनैपिन �यि� फौजदारी कसुरमा िहरासतमा 

वा थुनामा रहकेो अव�थामा अ� �यि�को 

भ�दा िनजको वैयि�क �वत��ता केही 

हदस�म िनयि��त ह�न पु�न जाने ह�दँा 

वैयि�क �वत��तालाई असीिमत, 

अिनयि��त, पूण� र िनरपे� हकको �पमा 

�हण गन� िम�ने नह�ने ।  

६७९ 
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59.  

९५७७ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

अिधव�ा 
पदमबहादुर �े� 

िव�� 
काठमाड� 

महानगरपािलकाको 
काया�लय, 
बागदरबार, 

काठमाड�समेत 

 पचा�, प��लेट, होिड�ङ्गबोड� ज�ता व�त ु
आफँैमा फोहरमैला भएको ह�दँा यसले 
वातावरणका िविभ�न अवयवह� ज�तै जल, 
�थल र वायु �दुषण गनु�का साथै 
वातावरणको अक� मह�वपणू� प� ��यको 
समेत �दुषण गद�छ । िविभ�न मानवीय तथा 
�ाकृितक कारणबाट उ�प�न ह�ने 
वातावरणीय असर वा �ितले आँखाको 
��यमा पन� नकारा�मक असरज�य अव�था 
नै ��य �दुषण हो । सहरी �े�मा ह�ने 
उि�लिखत �दुषणज�य फोहरमैलाको कारक 
त�व मानवीय ि�याकलाप नै मा�नुपन� ह��छ । 
मािनसह�को सवा�िधक आवतजावत ह�ने 
�थलह�मा �यवसाियक तथा राजनीितक 
�योजनका लािग रािखएका तथा टाँिसएका 
पचा�, प��लेट, होिड�ङ्गबोड� एवम्  िभ�े 
लेखनले मािनसको ��यमा िद��िमत गन�, 
सवारी दुघ�टना बढाइ सुर�ा �यव�थामा 
असर गन�, अनाव�यक�पमा िझ�याहट 
बढाउने, सुसूिचतभ�दा पिन गलत सूचना 
बढाउने, अितरि�जत सूचना िदने, सहरी 
िवकास तथा पय�टन िवकासमा अवरोध 
गनु�का साथै सु�दर वातावरणलाई नै कु�प 
बनाउने । 

६८८ 

60.  

९५७८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

प�कुमार मेघासी 
शाह 

िव�� 
युिनभस�ल फाइना�स 

िलिमटेड, �धान 
काया�लयसमेत 

 ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ 
को दफा ५७ मा "कजा� असुलीस�ब�धी 
�यव�था" भई उपदफा (१) मा "... ऋणील े
इजाजत �ा� सं�थालाई लेिखिदए वा 
इजाजत�ा� सं�थामा राखेको िधतो 
सुर�ालाई कजा� रकम असुलीको �योजनाथ� 
इजाजत�ा� सं�थाले िललाम िब�� वा अ�य 
कुनै �यव�था गरी आ�नो सावा ँ �याज 
असुलउपर गन� स�नेछ" भ�ने कानूनी 
�यव�थाअनुसार ऋणील े आफूले िलएको 
कजा� रकम भु�ान नगरमेा कजा� सुर�णको 
�पमा रहकेो घरज�गासमेतका स�पि� 

७०२ 
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कानूनबमोिजमको �ि�या पुरा गरी 
इजाजत�ा� सं�थाल ेआफूले िलनुपन� सावा ँ
�याजसमेतको लेना रकमबापत िललाम 
गन�स�ने ह�दँा �य�तो िललाममा सबैभ�दा 
बढी मू�यमा िधतो सकार गन� �यि�को 
नाममा िधतो िब�� गन� िनण�य गरी दा.खा. 
गन� पठाएको काय�लाई अवैध भ�न निम�ने । 

61.  

९५७९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

गणेशबहादुर 
दुरासमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �रट िनवेदकह�ले �हरी संगठनमा िवरोध 
�दश�न गरकेो कुरा �रट िनवेदनमा नै उ�लखे 
गरकेो पाइ�छ । �रट िनवेदनमा आफूल ेगरकेो 
काय� सश� िव�ोह नभएको भ�ने पिन 
िजिकर िलएको स�दभ�मा हदेा� सश� �हरी 
ऐन, २०५८ मा ग�रएको सश� िव�ोहको 
प�रभाषाअनुसार नेपाल रा��को 
साव�भौमस�ा, अख�डता वा राि��य 
एकतामा खलल पन� काय� नगरकेो भ�ने 
कुराको आधार िलएको देिख�छ । सश� 
�हरी ऐनले गरकेो प�रभाषा सश� �हरीको 
लािग भएको र �यसलाई सोही �सङ्ग र 
अथ�मा बु�नुपन� ह��छ जबक� �हरी ऐनमा 
उि�लिखत सश� िव�ोहको अथ� �हरी 
ऐनकै स�दभ�मा नै हनुे�पन�     ह��छ । यसमा 
सश� �हरी ऐन, २०५८ को �यव�था 
आकिष�त ह�न नस�ने । 

७०८ 

62.  

९५८० 
 

संयु� 
 

बाल िब�याई 
(जबज��ती 

करणी) 

नेपाल सरकार 
िव�� 

प�रवत�न नाम दीपक 
सदा 

 जबज��ती करणी अपराधमा पीडक 
बालकको मा� अिधकार हेन� ह�ँदैन । पीिडत 
बािलकाको हकको संर�ण पिन हनुे� पन�  
ह��छ । जबज��ती करणीको अिभयोगमा 
सजाय गरपेिछ �ितपूित� नभराउने हो भने 
यहाँ पीिडतको हक संर�ण ह�न स�दैन । ११ 
वष�को पीडकसँग आिथ�क �ितपूित� बहन 
गन�स�ने �मता नह�ने भनी अथ� गदा� 
समाजमा पीडकको उ�च मनोबल भई अ� 
अपराध पिन ह�नस�ने कुरालाई नकान� 
सिकँदैन । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ 
को दफा ११ ल े नाबालक कसुरदारलाई 
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उमेरको आधारमा िविभ�न �कारल े
सजायमा केही छुट िदएको भ�ने आधारमा 
�ितपूित�को हकमा समेत छुट पाउन स�ने 
अव�था नदेिखने । 

63.  

९५८१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

महशे�साद भ�राई 
िव�� 

सहरी िवकास 
म��ालय, 

िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

 कुनै पिन �ित�पधा�मा उ�मेदवार ह�नुको 
उ�े�य िनयुि� पाउनु हो, हकको दाबी गनु�  
हो । िव�ापन भएको पदमा दरखा�त िदँदा 
�यससँग स�बि�धत सत�ह�को पालना 
अिनवाय��पमा ग�रएको ह�नुपछ� । िनयुि�का 
लािग यो�य अव�थामा रहकेो �यि� नै 
�य�तो पदको लािग उ�मेदवार ह�न स�छन् र 
�य�ता उ�मेदवारको नै उपयु�ताको 
परी�ण एवं मु�याङ्कन ग�रने ह��छ । 
िनयुि� ह�न अयो�य �यि� उ�मदेवार ह�नका 
लािग पिन अयो�य नै ह��छन् । अयो�य 
अविधिभ� उ�मेदवारको उपयु�ताको 
परी�ण एव ं मु�याङ्कन चािह ँ गन� िम�छ 
भ�नु तक� सङ्गत एवं िवकेकपूण� ह�दैँन । 
स�चालक पदबाट हटेको एक वष�िभ�ै 
क�पनीको कम�चारी वा स�लाहकार पदमा 
उ�मेदवार ह�न चािह ँ पाउने तर िनयुि� ह�न 
नपाउने भ�ने हो भने यसबाट िवरोधाभाषपूण� 
अव�था सृजना ह�न जाने ।  

७२० 

64.  

९५८२ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

गौरीमाया िघिमरे 
िव�� 

िवशेष अदालत, 
बबरमहलसमेत 

 िनवेिदकाको बयानबाट िनजको बसाई 
सराईको ठेगाना �� खुलाएको र िनज 
काय�रत काया�लयको समेत वतन 
खुलाएकोमा उ� �थानमा �याद तामेल 
नगरी सािबकको रामेछाप िज�ला बेताली 
गा.िव.स.वडा नं. २ मा �याद तामेल गरी 
िवशेष अदालत, काठमाड�बाट मु�ा फैसला 
भएको देिखयो । वा�तिवक ठेगानामा �याद 
तामेल नगरी अ�य� तामेल गरकेो �यादबाट 
�ितवादको मौका �दान गरकेो भ�न िम�दैन 
भनी ने.का.प.२०४७ िन.नं. ४११८ पृ� 
३२६ मा �ितपािदत कानूनी 
िस�ा�तसमेतको प�र�े�यमा िनवेिदकाको 
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नाउँमा जारी भई िमित २०७२।३।२८ मा 
तामेल भएको �याद �रतपूव�कनै तामेल भएको 
भ�ने अथ� गन� िम�ने नदेिखने । 

65.  

९५८३ 
 

संयु� 
 

लागु औषध 
(अिफम) 

िम�ादेवी भ�डारी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 लागु औषध बरामद भएको अव�थामा 
अपराध नमािननको लािग आफूसँग लागु 
औषध रहनु पन� उिचत कानूनी आधार 
देखाउन स�नुपन� ह��छ । पुनरावेिदकाको 
सािबती बयानलाई लागु औषध बरामद 
भएको त�य �मािणत भएकोले �माणमा 
िलन निम�ने अव�था पिन देिखएन । लागु 
औषध बरामद भएको अ�यथा �मािणत गन� 
नसकेको अव�थामा बरामदी त�य आफँैमा 
कसुरज�य ह�न पु�ने । 

७३४ 

66.  

९५८४ 
 

संयु� 
 

उ�रपुि�तका 
कोिडङसमेतको 
अिनयिमत काय� 

गरी ��ाचार  
गरकेो 

केशव�साद भ�राई 
िव�� 

�ा.डा.रामकुमार 
िसंहसमेत 

 आ�नो िज�माको परी�ासँग स�बि�धत 
उ�रपुि�तका तथा सोसँग स�बि�धत 
कागजातह� �ितवादीले बुक गरकेो होटलमा 
रा�न नस�ने भ�ने कही ँ कतैबाट �थािपत 
पिन छैन । परी�ासँग स�बि�धत 
पदािधकारील े अव�थाअनुसार परी�ाको 
गोपनीयता तथा संवेदनशीलतालाई �यानमा 
रा�दै सोको लािग उिचत िनण�य गन� स�ने नै 
मा�नु पन� । 

७४२ 

67.  

९५८५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

स�जयकुमार 
के.सी.समेत 

िव�� 
पुनरावेदन अदालत, 

सुख�तसमेत 

 वैकि�पक उपचारको िव�मानता रहकेो 
अव�थामा उ��ेषणको आदेश जारी गन� 
िम�दैन । फैसला काया��वयनको अव�थामा 
िज�ला अदालतले गरकेो आदेशलाई बदर 
गरी कानूनअनु�प गरेको पुनरावेदन 
अदालतको आदेशलाई असाधारण 
�े�ािधकारअ�तग�त बदर गनु�पन� ��तुत 
मु�ामा कुनै आधार देिखँदैन । िवना आधार 
उ��ेषणको आदेश जारी गदा� �याय 
िन�पादन गन� िनकायह�मा अिनि�तता 
ह�नुका साथै फैसलाको अ�त ह�ने 
अव�थासमेत देिखँदैन । जसबाट िनवेदक 
�वयंसमेतलाई असर पन� जाने । 

७५८ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

30 

68.  

९५८६ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

ल�मी�काश 
स�सेनासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 मृतकको Suicide Note समेत मृतकको 
कोठाबाट बरामद भएको छ र उ� Suicide 
Note मतृकले लखेेको कुरामा पिन िववाद 
देिखँदैन । Suicide Note भनेकै आ�मह�या 
गन� संक�प भएका मािनसले ले�दछन् । बुबा 
मलाई माफ ग�रब�सेला ... जुन हजुरको 
�यास असफल भयो......... िदनस�म 
ियनीह�को बचनह� सुनेर ब�ने...... भ�ने 
मृतकको आ�नो बुबासँगै िनराशा �य� गद� 
प� लखेेको देिख�छ । Suicide Note लाई 
एक �कारको मृ�युकालीन घोषणाको �पमा 
पिन िलनुपन� ह��छ । आ�नो िनराशापूण� 
जीवनलाई उ�लखे गद� Suicide Note मा 
लेिखएको अिभ�यि�समेतको िव�ेषणबाट 
�ितवादीह�सँगको �यवहारबाट िद�क 
लागेर मृ�यलुाई आफँैले रोजेको भ�ने �प� 
देिखने । 

७६८ 

69.  

९५८७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

कौश�या देवी 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
राजिवराजसमेत 

 असाधारण �े�ािधकार कानून �ितकूलको 
�े�ािधकार नभई कानून कै प�रपूरकको 
�े�ािधकार हो । यसको �योग सामा�य 
अव�थामा ह�ने होइन । कानूनले �प��पमा 
काय�िविध तोक� द�ड सजायको ४८ तथा 
अ.ब.ं ६५ नं. को �यव�थाअनु�प काम 
कारवाही गरी ती काम कारवाहीको �याियक 
परी�णसमेत भई आदेशको अि�तमता 
भइसकेकोमा पुनः �रटबाट हेन� सिकने 
अव�था नह�ने । 

७८२ 

70.  

९५८८ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�भु माझी 

 अिधकतम कडा सजाय भएपिछ सव��व गन� 
�ावधान तथा सव��व ग�रसकेपिछ 
�ितवादीकै स�पि�बाट �ितपूित� भराउने 
सजाय थप सजायको �पमा रहने �ावधान 
हालको अव�थामा �यावहा�रक नदेिखने 
भएकोले �यसतफ�  �ि�गत गरी 
कानूनह�लाई �यावहा�रक बनाउनेतफ�  
पहल गनु�समेत सा�दिभ�क देिखन आउने ।  

७८९ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

31 

71.  

९५८९ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

राजदेव म�डल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 फौजदारी कसुरमा अिभयोग दाबी िलँदा को 
कसले के क�तो अपराध गरकेो हो सोबापत 
के क�तो दािय�व िलनुपद�छ सो कुरा �प� 
खु�ने गरी छु�ाछु�ै�पमा उ�लेख गरी 
अिभयोग एवम ् कसुर अपराधको दािय�वको 
िन�य�ल गनु�पन� ह��छ भ�ने फौजदारी 
�यायको सव�मा�य िस�ा�त रहकेो पाइ�छ । 
केवल आरोप लगाउनु मा� कसुर �थािपत 
गन� आधार ह�न स�दैन । सबै अिभयु� 
समान�पमा दोषी ह�न् भ�ने अनुमान गनु� 
कानून र �यायको सव�मा�य िस�ा�तिवपरीत 
ह�न जाने । 

७९७ 

भदौ 

72.  

९५९० 
 

पूण� 
 

मोही नामसारी 

रमेशकाजी यंगोल 
�े� 

िव�� 
आशामाया 

�य�जनकारसमेत 

 व�तुतः कुनै �यि�को एकभ�दा बढी नाम ह�न 
स�ने तथा गाउँ घरमा बोलाउने नाम र 
काया�लयको आिधका�रक नाम फरक ह�न 
स�ने ह��छ । �य�तै एकै ठाउँमा एउटै नाम 
भएका एकभ�दा बढी �यि�ह� ह�न स�ने 
ह�दँा कसैको नाममा� िमलकेो आधारमा हकै 
नपु�ने कुरामा हक कायम ह�न स�ने वा कुनै 
�यि�को एकभ�दा बढी नाम भई कुनै एउटा 
नामबाट �यवहार गरी आएको अव�थामा 
िवना आधार सो �यि� आिधका�रक �यि� 
होइन भनी भ�न िम�दैन । �य�तो अव�थामा 
आिधका�रक �यि� यही हो भ�ने कुरा अ�य 
�माणबाट एिकन ह�न नसकेको अव�थामा 
ह�ता�र वा �या�च े छापको जाँच गरी 
िवशेष�ल ेिदएको राय �ितवेदनका आधारमा 
िन�कष�मा पु�न िम�ने ।  

८०७ 

73.  

९५९१ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण 

अरिव�द मजु�दार 
िव�� 

नेपाल सरकार, अथ� 
म��ालय 

 जमानी स�झौताअनुसारको दािय�व कुन 
समयमा र किहले �ार�भ ह�ने भ�ने कुरा 
मु�य करारका सत�ह� र जमानीस�ब�धी 
करारका सत�ह�मा भर पन� कुरा हो । 
जमानीकता�को दािय�व जिहले पिन दो�ो 
(Secondary) ह��छ । मूल ऋणी वा दािय�व 
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पूरा गन� मूल प� (Principal Debtor) ल े
आ�नो दािय�व पूरा नगरकेो अव�थामा मा� 
जमानीकता�को दािय�व सु� ह��छ । मूल 
प�को दािय�व नै सु� नभएको अव�थामा 
जमानीकता�को दािय�व सु� ह�नै स�दैन । 
बह�मत म�य�थको िनण�यमा Guarantee 
Agreement को दफा १ लाई अ�य दफाको 
सापे�तामा नहरेी �यसलाई िनरपे� 
(Absolute) �ावधानका �पमा �या�या 
गरकेो अव�था छ । स�झौताका कुनै पिन 
�ावधानलाई अ�य �ावधानको प�रपालनामा 
आि�त नरहकेो भनी एकाङ्गी�पमा 
�या�या गदा� Guarantee Agreement को 
सम�तालाई बेवा�ता ह�न जाने । 

74.  

९५९२ 
 

पूण� 
 

अंश चलन 

महावीर साह�समेत 
िव�� 

झवरीदेवी साह� 

 कुनै स�पि� ब�डा ह�ने अथवा नह�ने भ�ने 
��को िनण�य मलुुक� ऐन, अंशब�डाको 
महलको १८ नं. र यस अदालतबाट 
त�स�ब�धमा भएको फैसलाह�बाट 
�ितपािदत िस�ा�तको सेरोफेरोमा रही 
गनु�पन� । 

८३३ 

75.  

९५९३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�वेशराम 
भ�डारीसमेत 

िव�� 
सङ्घीय मािमला, 

संिवधानसभा, 
संसदीय �यव�था 

तथा सं�कृित 
म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

 िनवेदकह� मनोनयन ह�दँाको अव�थामा 
बढीमा ४ वष�को अविधको लािग मा� िनयुि� 
भएको देिखएकाल े िनयुि� गन� िनकायले 
जुनसुकै समयमा िनजह�को सेवा िलन 
इ�कार गन� स�ने भ�ने नै देिख�छ । बढीमा 
भनी वा अविध नतोक� िनयुि� वा मनोनयन 
गरकेोमा िनयुि�कता�बाट चाहेको समयमा 
िनयु� वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट 
अवकाश िदन स�ने भ�ने नै देिखने । 

८५० 

76.  

९५९४ 
 

संयु� 
 

परमादेश / 
�ितषेध 

भीम�काश रो�का 
मगर 

िव�� 
वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरण, 

बबरमहल, काठमाड� 

 �रतपूव�क �याद तामेल नभई एकतफ� फैसला 
भएको अव�थामा अ.बं. २०८ नं. बमोिजम 
फैसला भएको छ मिहनािभ� थाहा पाएको 
िमितल े ३५ िदनिभ� �ितवाद िदन 
�याएकोमा िलई कारवाही गनु�पन� देिखयो । 
�यसरी एकतफ� फैसला भएकोमा फैसला 
भएको छ मिहनाको �याद नघाई थाहा पाएको 
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िमितलाई �याद कायम गरी कसैले �ितवाद 
िदन �याउँछ भने �य�तो िनवेदनबाट 
कारवाही ह�न नस�ने देिखयो । उ� कानूनी 
�यव�थाल े तोकेको �यादमा यी िनवेदकले 
उजुरी गरकेा छन् वा छैनन् भ�नेतफ�  हदेा� 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट िमित 
२०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा िमित 
२०७०।१०।२४ मा मा� िनवेदकले उजुरी 
गरकेो ह�दँा उ� उजुरी िनवेदन अ.ब.ं २०८ 
नं. ले िनिद�� गरकेो �यादिभ�को नभएबाट 
उजुरी दरपीठ ह�ने भनी उ� 
�यायािधकरणबाट िमित २०७०।११।२१ मा 
भएको आदेशमा अ.ब.ं २०८ नं. को कानूनी 
�ुिट रहकेो भ�न िम�ने देिखन नआउने । 

77.  

९५९५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

कृ�णबहादुर ब�नेत 
िव�� 

राि��य वािण�य ब�क 
के��ीय काया�लय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

 इ�छाइएको �यि�मा �ीमान् वा �ीमतीको 
नाम उ�लेख ग�रनु भनेको सेवा िनवृ� 
कम�चारीको मृ�यु भएपिछ इ�छाइएको 
�यि�ले सामािजक सुर�ाबापतको सुिवधा 
िलन पाउनु हो । जब िक राि��य वािण�य 
ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ को 
िविनयम ५९(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशले सेवा िनवृ� भएपिछ िववाह गरमेा 
�य�तो सुिवधा नपाउने गरी सीमा 
तोिकिदएको पाइने । 

८६१ 

78.  

९५९६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

मोहनकुमार उपा�याय 
िव�� 

आ�त�रक राज�व 
काया�लय, काठमाड� 

�े� नं.१ 
बबरमहलसमेत 

 कानूनले �प��पमा कुनै िनकाय वा 
अिधकारीले गरकेो िनण�य वा िनण�य पचा� 
उपर अक� कुनै िनकायमा पुनरावेदन ला�नेछ 
भ�ने �यव�था गरकेो छ भने कानूनले गरेको 
�यव�थालाई अदालतल े सोहीबमोिजम 
अनुशरण गनु�पन� । 

८६५ 

79.  

९५९७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /    
�ितषेध 

िववेक राणा 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
काठमाड�समेत 

 पशु संर�ण र संव��न एवम ् सडकमा छाडा 
छोिडएका गाई, गो�, बा�छा, बा�छी, 
साँढेलगायतका चौपायाह�को िनि�त 
चरण�े�, वास�थानसमेतको �यव�थापन 
स�ब�धमा �यवि�थत कानूनी 
�यव�थाह�को �भावकारी काया��वयन 
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गनु�पन� टड्कारो आव�यकता देिखएकाले 
मुलुक� ऐन चौपायाको महलको कानूनी 
�यव�था, �थानीय �शासन ऐन, २०२८ को 
दफा ९ को उपदफा (११) र (१२) को 
�यव�था, �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ को दफा ९६(१) को  ख�ड (ञ) को 
उपख�ड (२) र उपख�ड (१५) को �यव�था 
एवम ्िनकासी पैठारी (िनय��ण) ऐन, २०१३ 
को दफा ३(१)(घ) को �यव�थाको 
�भावकारी काया��वयन गनु� गराउनु भनी 
िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक आदेश 
जारी ह�ने । 

80.  

९५९८ 
 

संयु� 
 

अपहरण गरी 
ब�धक बनाएको 

नेपाल सरकार 
िव�� 

मु�सी भ�ने 
सहाबु�ीन शेष 

 अपहरणको वारदातमा दुई वा सोभ�दा बिढ 
�यि�को संल�नता रहकेो िनिव�वाद पुि� 
भएको अव�थामा मा� मुलुक� ऐन, अपहरण 
तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ७ नं. 
आकिष�त ह�न ेह��छ । अपहरणको कसुरमा दुई 
जना वा सोभ�दा बढी समूह भई घिटत भएमा 
कसुरको ग�भीरता र घन�व बढन जा�छ र 
�य�तो भएमा कानूनले थप सजायको 
�यव�था गरकेो देिख�छ । तर, �य�तो थप 
सजाय गनु� पूव� दुई जना वा सोभ�दा बढी 
�यि�को अपहरण काय�मा संल�नता िथयो 
भनी वादी प�ले �मािणत गन� स�नुपन� । 

८८३ 

81.  

९५९९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

मुनक�देवी साह सुडी 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
जनकपुरसमेत 

 अ.ब.ं१७ नं. को �यव�था काय�िविधस�ब�धी 
िवषय हो । काय�िविध कानूनअ�तग�तको 
कानूनी �यव�थाल े कसैको हक अिधकारमा 
असर पन� गरी मूलभूत िवषयमा कुनै आदेश 
गन� िम�दैन । पुनरावेदन सु�ने अदालतबाट 
अ.ब.ं१७ नं. को रोहमा आदेश ह�दँा पिछ 
मातहतको अदालतले गनु�पन� िनण�यलाई 
असर पन� गरी गनु� ह�दैँन । आदेश गनु� अिघ 
सो आदेशको �प� र ��य� �भाव 
मातहतको अदालतमा रहकेो िववादको 
िवषयमा पछ�, पद�न भनी मािथ�लो 
अदालतले सदैव ग�भीर भई िवचार गनु�पन� ।  

८८९ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

35 

82.  

९६०० 
 

संयु� 
 

आगलागी 

ल�मी�साद ख�ीसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सुकेको खरबारीमा सलाईको काँटी फा�दा 
खरबारीमा आगो ला�न स�छ र �यसबाट 
निजकका घरमा आगो ला�न स�छ भ�ने 
कुरा सामा�य िववेक भएको मािनसलाई थाहा 
ह�न स�ने िवषय हो । यसरी सामा�य 
िववेकस�म नराखी आफूले गन� लागेको 
काय�बाट अका�को हानी नो�सानी ह��छ भ�ने 
जानीबुझी �य�तो काय� गन� र �यसबाट 
नो�सानी ह�न गएमा �ितवादीले लापरबाही 
गरकेो मािनने ।  

८९६ 

83.  

९६०१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

टंकह�र दाहाल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनवेदकले उठाएका बाँ�न पाउने 
अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको 
संर�ण, िवपत �यव�थापनसमेतका 
�यव�थापक�य कुराह�का स�ब�धमा िवचार 
गदा� नेपालको संिवधान, २०६३ ल े मौिलक 
मानवअिधकारको ��याभूित गद� ती 
अिधकारको साथ�क काया��वयन गन� 
िज�मेवारी रा�यलाई सु�पेको छ । �कृितक 
�कोपलगायत अ�य कुनैपिन कारणमा 
�यि�को मौिलक हक अिधकारको संर�ण र 
संव��न गनु�पन� दािय�वबाट रा�य िवमुख ह�न 
स�दैन । नाग�रकको संर�कको हैिसयतल े
आ�नो �ोत साधनको समुिचत प�रचालन 
गरी आफूले िलएको िज�मेवारीबाट कुनै पिन 
बहानामा रा�यले पिछ हट्न निम�ने । 

९०७ 

84. 

९६०२ 
 

संयु� 
 

संरि�त �े�िभ� 
संरि�त िहउँ 

िचतुवा मारी छाला 
िनकासी 

ओसारपसार गरी 
घरमा राखेको 

नेपाल सरकार 
िव�� 

कुलमान घले 
गु�ङसमेत 

 राि��य िनकु�ज तथा व�यज�तु संर�ण ऐन, 
२०२९ को दफा २६(१) मा व�यज�तु मान� 
काय� र व�यज�तुको आखेटो पहार 
रा�नेस�मको िनिष� काय�लाइ� पिन एकै 
दफामा राखे पिन सो काय�लाइ� कसुरको 
मा�ानुसार िवचार गरी सजाय गन� अिधकतम 
र �यूनतम सजायको �यव�था गरी 
�यायकता�लाइ� �विववेक�य सजाय िनधा�रण 
गन� स�ने गरी कानूनी �ावधान िवधाियकाले 
िनि�त गरेको देिख�छ । यसरी िवधाियकाले 
द�ड िनधा�रण गन� िव�ता�रत �ावधान राखे 

९३५ 
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पिन तजिबजी अिधकारको �योग आ�मगत 
वा �वे�छाचारी�पमा गन� िम�दैन । �य�तो 
द�डको िनधा�रण �यायकता�ल े सम�याय 
(equity), शु� अ�त:�करण (good 
conscience), �ाकृितक �याय (natural 
justice) का आधारमा कसुरको मा�ा वा 
गा�भीय�ता, घटना�म र कानूनल े तोकेको 
प�रिधसमेतलाइ� तुलाना�मक�पमा 
अनुपाितक र उिचत स�तुलन 
(proportional & proper balance) 
भएको छ छैन �याल गरी �याियक�पमा 
स�पादन ह�नुपन� । 

85.  

९६०३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

िकसुनदास कथविनया 
िव�� 

रामपित साह 
कलवारसमेत 

 जायजात र प�चिकत� मू�याङ्कनमा 
अ�वाभािवक फरक पन� गएको अव�था 
देिखएकोसमेतका आधारमा सला�ही िज�ला 
अदालतका तहिसलदारबाट िमित 
२०६७।८।१५ मा भएको प�चिकत� 
मू�याङ्कन �रतपूव�कको नदेिखएको ह�दँा सो 
मू�याङ्कनलाई सदर कायम गन� गरी भएको 
पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको िमित 
२०६८।३।१६ को आदेश बेरीतको 
देिखएकोल े उ��ेषणको आदेश�ारा बदर    
ह�ने । 

९४७ 

86.  

९६०४ 
 

संयु� 
 

परमादेश /   
उ��ेषण 

जनि�य बह�मुखी 
�या�पस स�चालक 

सिमितसमेत 
िव�� 

माधव�साद िघिमर े

 िनवेदकले करकाप र जोरजुलुमपूण� त�रकाल े
बा�यतामा राजीनामा िदएको, �वे�छाल े
राजीनामा निदएको, सह�ा�यापकको 
राजीनामा �वीकृत गन� काय� कानूनस�मत 
नदेिखएको, रोजगारीस�ब�धी नाग�रक 
�वत��ताको हनन् भएकोसमेत देिखँदा 
िनजलाई सह�ा�यापक पदबाट बि�चत गन� 
काय� िनयमसंगत भएको देिखएन भने SMS 
स�ब�धी २ जनाको िनजी मािमलामा सचेत 
नगराई वा सफाइको मौकासमेत निदई पद र 
रोजगारी नै हरण गन� काय� मनािसब मा�न 
नसिकने । 
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87.  

९६०५ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

बम�साद िगरीसमेत 
िव�� 

गुठी सं�थान के��ीय 
काया�लय, िड�लीबजार 

काठमाड�समेत 

 ता�प� आिदको स�मान गरेर स�पि� 
आिदको िहसाबिकताब र �यव�थापन भने 
गुठी सं�थानले अव�य गन� स�छ । तर 
सनातनबाट चली आएको पर�पराअनुसार 
हलेसी महादेवको िन�य पूजाआजा 
स�चालन गन� मह�त मनोहर िगरीका िश�य 
�िश�य र स�तानम�ये यी �रट 
िनवेदकह�लाई पर�परागत पूजाआजा 
गन�बाट हलेसी महादेव �यव�थापन सिमितल े
रो�नु �यायोिचत नदेिखने । 

९५८ 

88.  

९६०६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
�ितषेध 

श�ूघन कुमार 
नेपालसमेत 

िव�� 
�ृजना नेपाल 

 �ाकृितक �यायको िस�ा�त (Principle of 
Natural justice) ��येक नाग�रकको 
मौिलक तथा नैसिग�क हकसमेत भएको र 
हा�ो �याय �णालीले यसलाई �ाथिमक र 
मूलभूत िस�ा�तको �पमा अंिगकार गरी 
�याय िन�पणको स�दभ�मा सवा�िधक मह�व 
िदई आएको छ । �ाकृितक �यायको 
िस�ा�तबमोिजम जसको िव�� िनण�य 
ग�र�छ सो �यि�लाई बु�ने, के कुन ग�ती 
कसुर अपराध गरकेो छ सो कुरा िनजले 
��ट�पमा जानकारी पाउने र िनजले पिन 
आ�नो िव��का कुराह� रा�न पाउनु पन� 
ह��छ । सुनुवाईको लािग उिचत अवसर तथा 
मौका निदई गरकेो िनण�यले �याियक 
�ि�यामा वैधािनकता �ा� गन� नस�ने । 

९७३ 

89.  

९६०७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

कृ�ण�साद 
ितिमि�सनासमेत 

िव�� 
अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

टङ्गाल, 
काठमाड�समेत 

 �यि�गत ज�गादता�को िवषयमा िवप�ी 
मालपोत काया�लयले आ�नो ज�गादता�को 
अिधकार �योग गदा� सबुद �माण, सािबक 
दता�, �थलगत सज�िमन, नापी आदी गरी 
ज�गा दता� गन� िम�ने निम�ने भ�ने आ�नो 
अध��याियक अिधकार �योग गरी िनण�यमा 
पु�नुपन�मा �यसो नगरी ��तुत मु�ामा 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगको 
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िमित २०६५/७/२८ को िनद�शन र सोको 
आधारमा गरकेो िवप�ी मालपोत काया�लयल े
ज�गाको दता� �यि�का नाममा नगरी नेपाल 
सरकारको नाममा दता� गन� गरी िमित 
२०६५/८/१८ मा िनण�य गरी दता� �े�ता 
तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा 
�माणपुजा�समेत तयारगरी �थानीय िज�ला 
�शासन काया�लयमा पठाएको काय� कानून र 
िवधीगत �ि�याअ�तग�त रही भए गरेको 
नदेिखने । 

90.  

९६०८ 
 

संयु� 
 

ब�िकङ कसुर 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�बी जोशीसमेत 

 अिभयोजक प�बाट अिभयोजन लगाइएको 
ब�िकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
कानूनी �यव�था र ��तुत मु�ाको त�यगत 
अव�थामा तारत�यता रहकेो देिखँदैन । 
ब�िकङ कसुर ज�तो ग�भीर �कृितको कसुर 
�थािपत ह�न सोबमोिजमको काय�कारण 
घिटत भएको कुरा व�तुिन��पमा वादी 
प�ले �मािणत गनु�पन� ह��छ । तर नेपाल 
रा�� ब�कको एक�कृत िनद�िशका र ब�क तथा 
िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६४ को 
बिख�लाप गर े भएको काय�ह� ब�िकङ कसुर 
तथा सजाय ऐन, २०६४ अनु�पको काय� 
मा�न सिकने अव�था भएन । जुन कानून 
उ�लङ्घन गरकेो हो, सोबमोिजम सजायको 
मागदाबी ��तुत गनु�पन�मा अस�ब� 
कानूनको समु�चा दफाह� िवपरीतको कसुर 
भनी अ�प� र असा�दिभ�क दाबी िलएको 
पाइयो । दाबी िलएका कानूनी दफाह� के 
कसरी उ�लङ्घन ग�रए भ�ने त�य पिन 
�प��पमा �मािणत गन� सकेको छैन । साथै 
�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार 
पिन कसुर �मािणत गन� भार वादीको ह�ने 
ह�दँा ��तुत मु�ामा अिभयोग लगाइएको 
कसुर वादीबाट व�तुपरक एव ं िव�ािसलो 
ढङ्गले �मािणत गन� सकेको नदेिखन े। 

९९१ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

39 

असोज 

91.  

९६०९ 
 

बृहत् पूण� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

माधवराज िघिमर े
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत 

 मु�ाको रोहमा त�लो तहको अदालत वा 
अध��याियक िनकायबाट भएको 
फैसलालाई चुनौती गरी साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त दायर ह�ने 
पुनरावेदन प� र �य�तो फैसला गदा� 
अपनाइएको काय�िविधलाई नै चुनौती गरी 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर 
ह�ने �रट िनवेदन िनता�त फरक िवषय   
ह�न् । मुलुक� ऐन, अ.बं. १९४ नं. मु�ाको 
रोहमा साधारण अिधकार�े�अ�तग�त 
पुनरावेदन वा सो �कृितको िनवेदनदायर 
गदा� फैसलाले तोकेको सजायबापत धरौट 
वा जमानत पेस गन� सत� र �ि�यासँग 
स�बि�धत रहकेो छ । उ� कानूनी 
�यव�था केवल मु�ामा पुनरावदेन वा 
सोसरहका िनवेदन गदा� आकिष�त ह�ने 
ह�दँा �यसलाई �रट �े�मा िव�तार गन� 
निम�ने ।  

१००७ 

92.  

९६१० 
 

बृहत् पूण� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

माधवराज िघिमर े
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 
बबरमहल, 

काठमाड�समेत 

 कुनैपिन �यि�को वतन कायम ह�न िनज 
बसोबास गन� गरकेो घर िनजको नामको 
हो होइन भ�ने कुराले िनधा��रत गन� नभई 
िनजको बसोबासले िनधा�रण गन� ह��छ । 
िनवेदकको त�कालको वतन सहकारीको 
माइ�युट र िनवेदन �यहोरासमेतबाट 
काठमाड� िज�ला, काठमाड� 
महानगरपािलका, वडा न.ं ७ पुि� भएको 
ह�दँा आ�नो वतन सला�हीमा �याद जारी 
नभएको �ुिटपूण� भ�ने िनवेदन दाबी 
औिच�यपूण� मा�न निम�ने ।  

१०१९ 
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93.  

९६११ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश /   
�ितषेध / 

अिधकारपृ�छा 

अिधव�ा 
उ�वकुमार के.सी. 

िव�� 
राज� अनुस�धान 

िवभाग, ह�रहर 
भवन, पु�चोक 
लिलतपुरसमेत 

 कानूनी रा�यको �हरीको िहसाबले 
कानूनको उ�लङ् घन गन� निदने र 
कानूनको र�ा गनु�पन� �ान, अनुभव र 
सीपको अपे�ा ग�रने �यवसायीले 
कानूनअ�तग�त गन� �यवसायबाट �ा� 
लाभबापत ितनु�पन� कानूनबमोिजमको कर 
नितरकेो अव�थामा सो �यवसाय र 
�यवसाय�ितको जनताको आ�था समा� 
ह��छ । आयअनुसार कर ितनु� 
�यवसायीको धम� पिन हो । तसथ� �चिलत 
कानूनबमोिजम करदातामा दता� ह�ने, 
िनयिमत�पमा आयको िववरण रा�ने, 
कानूनबमोिजम बुझाउनु पन� 
आयलगायतको िववरण बुझाउने र 
िनधा��रत कर ितन� ज�ता काय�ह� कानून 
�यवसायसँग स�ब� �ित�ा र गौरवको 
पिन िवषय ह�नाले यसतफ�  सबै कानून 
�यवसायीह� सचेत रहन र आ�नो 
कानूनी कत��य पूरा गन�बाट चु�न नह�ने ।  

१०३४ 

94.  

९६१२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सुमन 
अिधकारीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 िववािदत िनद�िशकाले सम��पमा 
राजनीितक ���को �ममा मृ�युवरण 
गरकेा वा बेप�ा पा�रएका �यि� भनी 
उ�लेख गरकेो देिख�छ । यसैगरी उ� 
िववािदत िनद�िशकामा �यु� “मृ�युवरण” 
श�दले मा�रएको भ�ने �प� गन� देिखँदैन । 
िवगतको सश� ���को �ममा 
सव�साधारण नाग�रकसमेत मा�रएका वा 
बेप�ा पा�रएका छन् । जसअनुसार 
िनद�िशकाले  पीडक र पीिडतबीचको 
फरक �यवहार देखाउन सकेको देिखँदैन । 
यसले गदा� ��� पीिडतलाई िदन लागेको 
प�रचयप� पीडकले समेत �ा� गन� 
देिख�छ जुन �यायोिचत नह�ने ।  

१०५१ 
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95.  

९६१३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

लेखनाथ बा�तोला 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 बजेट व��यको आधारमा िनद�िशका 
जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने 
�ावधान नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ ले �दान गरकेो देिख�न । करसँग 
स�बि�धत कुराह� ऐनले �प� अिधकार 
िदएकोमा बाहके िनद�िशका जारी गरी 
सोही िनद�िशकाको आधारमा मा� कुनै 
शु�क तो�नु, उठाउनु र अदालतले जारी 
गरकेो आदेशसमेत पालन नगनु� 
�जाताि��क शासन प�ितको मम�िवपरीत 
ह�न जा�छ । िनद�िशकाको भरमा कुनै रकम 
दैद�तुर कुनै पिन बहानामा उठाउन 
नपाउने अव�थामा वन िवकास कोष 
िनद�िशका जारी गरी रकम उठाएको 
िवप�ीह�को सो काय� संिवधान एवम् 
कानून �ितकूल रहकेो देिखन आउने ।  

१०६१ 

96.  

९६१४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

लोके�� िसंह िव� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 व�तुतः िनवेदक सं�था (UMN) लाई 
नेपालमा कानूनबमोिजम दता�को 
�ि�यािबना नै काम गन� िदएको र सो 
सं�थाले काम नगन� भएमा वा िवघटन 
भएमा पिन उ� सं�थाको स�पि� नेपाल 
सरकारमा नै ह�ता�तरण गन� 
�यव�थासिहत काम गरकेो अव�थामा 
पिछ�लो समयमा सो सं�था औपचा�रक 
दता�को �ि�यामा गई िवदेशमा दता� 
भएको कारणले मा�ै सािबकको हक 
दािय�वबाट िव�छेद गरी हने� िम�ने 
देिखँदैन । जुन पृ�भूिममा र सत�ह�सिहत 
सं�थाले काम गरी आएको हो, सोको 
िनर�तरता िविधवत ् टुङ्याएको 
अव�थामा बाहके टुङ्िगएको मा�न 
निम�ने ।  

१०६८ 
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97.  

९६१५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

सूय�बहादुर के.सी. 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 व�तुतः देशिभ� रहकेा �ाकृितक �ोतको 
�वामी रा�य नै भएको नाताले �य�तो 
�ाकृितक �ोत तथा स�पदाको 
प�रचालनको लािग कानूनको अधीनमा 
रही सव��ण अनुमित �दान ह�ने र 
अनुमित �ा� गरकेा �यि� वा सं�थाले 
�ा� अनमुितको अधीनमा रही काय� 
गनु�पन� ह��छ । इमानदारी साथ काम गद� 
जाँदा समयाभाव भई कानूनस�मत आधार 
देखाई पुन: अनुमितप� माग गनु�लाई वैध 
अपे�ा नै मा�नु पन� ।  

१०८० 

98.  

९६१६ 
 

संयु� 
 

अपुताली हक 
कायम 

हर�े�कुमार चौधरी 
िव�� 

नारायण�साद 
था� 

 आफँैबाट जि�मएको स�तान उसको 
सबैभ�दा निजकको हकवाला ह��छ र 
�य�तो ज�मेको छोरी रिहछे भने सौतेनी 
छोरीको तुलनामा आ�नै छोरी निजकको 
हकवाला ह��छ, छोरी िववािहता ह�नु वा 
नह�नुबाट कुनै असर पद�न । एकै उदरका 
छोराछोरी वा िववाह भएको छोरी र क�या 
छोरी भएमा मा� तीबीच अपुताली पाउन े
�ममा असर पन� ह�न स�छ । ��तुत 
मु�ाको त�यमा फरक उदरबाट ज�मेका 
छोरा र आफँैबाट ज�मेक� छोरी भएको 
ह�दँा आमाको अपुताली छोरीले पाउने 
ि�थित रहकेो देिखने ।  

१०९६ 

99.  

९६१७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िड�लीशेर 
राईसमेत 
िव�� 

मालपोत काया�लय, 
खोटाङ, 

िद�ेलसमेत 

 कुनै पिन िनण�यलाई पूरा पढेर मा� अथ� 
लगाउनु पन� ह��छ । मालपोत काया�लयको 
उि�लिखत िनण�यले िनवेदकको 
िजिकरलाई पया�� मा�ामा स�बोधन 
गरकेो देिख�छ । िनण�यको पुछारमा 
तामेली श�द परबेाटै सोभ�दा मािथ रहकेा 
सयकडा ९९ वा�य र श�दह�लाई 
नभएसरह ठानी तामेली भ�ने श�दलाई 
मा� प�नु तक� स�मत नह�ने ।  

११०४ 
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100. 

९६१८ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 
सीता 

लािमछानेसमेत 

 कुनै िशशु िजउँदो ज�मेको हो वा मृत 
ज�मेको हो भ�ने कुराको सव��म �माण 
त�स�ब�धमा िवशेष�ता �ा� गन� 
िचिक�सकह�को भनाई नै ह��छ । 
िचिक�सकह�को रायमा लापरवाही वा 
बेिहसाब देिखएमा, ग�भीरताको अभाव 
रहमेा वा अयो�य िचिक�सकबाट राय 
�य� भएमा बाहके िचिक�सकह�को 
रायलाई �माणमा िलनु उपयु� ह��छ । 
िचिक�सकको राय िमिसलका अ�य 
�माणबाट समिथ�त भएको अव�थामा 
�य�तो राय झन् िववादरिहत ह�न पु�ने ।  

१११० 

101. 

९६१९ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती   
करणी 

(हाडनाता) 

�ीराम ि�पाठी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 च�र�कै िववाद रहकेो मु�ामा बाहके 
अपराधी ठहर गन� वा सफाइ िदनको लािग 
�यि�को च�र�लाई कानूनले खासै मह�व 
िदएको छैन । करणी एउटा घटना हो जो 
जुनसुकै जैिवक �यि�बाट जुनसुकै बेला 
जसरी पिन घिटत ह�ने स�भावना रह�छ । 
यसका ��फुटनका एक होइन अनेक� 
िछ� ह��छन् । साधु स�त देउतादेिख दु� 
दुज�न सबै यसको दायरामा आउन स�ने 
ह��छन् । �यसैगरी यौन दुराचार र करणी 
गन� काम सामा�यतया कसैले पिन खास 
गरी बाबुले आ�नो स�तानको सामु�ने गन� 
कुरा एक असामा�य कुरा भएको र 
पीिडतक� बिहनी िन�कै कम उमेरक� 
भएक�ले िनजबाट य�तो त�य थाहा 
पाउने अव�था कमै पछ� । अतः ती 
भनाइलाई �ितवादीको सफाइको आधार 
बनाउनु उपयु� नह�ने ।  

११२० 
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102. 

९६२० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

राधा नकम�समेत 
िव�� 

कमला नकम�समेत 

 तहतहबाट फैसला अि�तम भइसकेको 
फैसला काया��वयनलाई �वीकार नगरी 
नाबालकह� साबालक भई आ�नो हक 
अिधकार खो�न कानूनमा �प� नभएको 
भनी यी िनवेदकह�ले िविभ�न ऐन 
कानूनको �ावधानह�लाई �या�या गरी 
पाउन सु� अदालत र पुनरावेदन 
अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस 
�रटमा माग गरकेा छन् । जुन कुरा 
िनवेदकह�ले �चलनमा रहेका कानूनी 
�यव�थालाई एक�पता बनाउन �या�या 
गराउने बाहानामा फैसला काया��वयनको 
कारवाहीलाई अलम�याउने िनयत 
झि�क�छ । उ� �चिलत िविभ�न 
कानूनमा छ�रएर रहकेा नाबालकह� 
साबालक ह�ने �ावधानह� आ�ना ठाउँमा 
उपयु� भएर नै िज�ला तथा पुनरावेदन 
अदालतले कानूनस�मत काम कारवाही र 
आदेश गरकेो अव�था छ । तसथ� �रट 
िनवेदकह�ले उठाएको यस ��मा ��तुत 
�रटबाट िन�पण ह�नुपन� नदेिखने ।  

११४२ 

103. 

९६२१ 
 

संयु� 
 

िजउ मा�ने बे�न े

नेपाल सरकार 
िव�� 

�काश ओझा 

 पीिडतको जाहरेी दखा��त र �मािणत 
बयान तथा �ितवादीको मौकाको र 
अदालतको बयान र बरामद त�वीरह�को 
अ�ययनबाट �ितवादीले अ�ील त�वीर 
िख�ने काय�लाई पेसा नै बनाएको   
देिख�छ । नाबालकसमेतको न�न त�वीर 
िख�नु र सं�ह गनु�पन� �योजन 
पीिडतह�लाई अनुिचत �भावमा पानु�, 
यौन पेसामा संल�न गराउनु र अ�ील 
चलिच� बनाउनुसमेतका काय� गनु�बाहके 
अ� ह�ने कुराको अनुमान गन� सिकँदैन । 
पीिडतसमेतको लािग �ितवादी बािहरी 
�यि� ह�न् । पीिडतसमेतको गो�य अंगह� 

११४९ 
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�ितवादीले हने� िम�दैन । �ितवादीले सो 
हरेकेा र �यसलाई सुरि�त तवरले 
िच�समा रा�ने कामबाट �यो कुरा गो�य 
रहने । पीिडतसमेतको नांगा त�वीरह� 
क�तो ह��छ भनी हेन�को लािग िखचेको र 
सं�ह गरकेो भ�ने हक �ितवादीलाई छैन । 
आज एउटी पिछ दुइटी गदा�गद� सय�को 
फोटो क�तो ह��छ भनी िख�ने काम 
अनैितक र अ�ील ह��छ । यो पेसा नै ह�न 
जाने । 

104. 

९६२२ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान / 
�यान मान�  

उ�ोग 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िवनोदकुमार राय 
यादवसमेत 

 मनसाय त�व अल�गै �मािणत ह�ने नभई 
आपरािधक काय� गदा�का 
गितिविधह�बाट नै पुि� ह�ने िवषय 
भएकाले यसमा दुवै प�िबच पिहलेदेिख नै 
झगडा भइरहने गरेको देिखनु, �यस िदन 
पिन गह� ँ लुटेको िवषयमा प�चायती गन� 
भनी आएका �यि�ह�लाई बाटोमा रोक� 
गोली चलेको, धेरै चोटी फायर भएको, 
�ितवादीह�को हात हातमा ब�दुक िलएर 
गएको भ�ने ज�ता त�य िमिसल संल�न 
�माणबाट पुि� भएको देिखएकोले यी 
�ितवादीह�ले जानी जानी मनसायले नै 
गोली चलाएको कुरालाई अ�यथा भ�न 
निम�ने ।  

११७३ 

105. 

९६२३ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती   
करणी 

अमरबहादुर बोगटी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जबरज�ती करणी ज�तो नेपाल सरकार 
वादी भई च�ने मु�ामा पीिडतको जाहरेी 
नै पनु�पछ� भ�ने पिन ह�दैँन । पीिडतले 
सामािजक ल�जा, ला�न स�ने ला�छना, 
कसुरदारको डर धाक, आ�नो चेतना 
�तर, आिथ�क सामािजक पा�रवा�रक 
ि�थित ज�ता कारणले पिन जाहरेी िदन 
नस�ने अव�था ह�ने ह�दँा जाहरेी नपरी 
अ�य कुनै िकिसमले घटनाको बारमेा 

११९८ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

46 

थाहा जानकारी भएमा पिन �हरीले 
अनुस�धान गरी मु�ा चलाउनु पन� ह��छ । 
य�तो अव�थामा जबरज�ती करणी 
ज�तो मु�ामा हद�यादको पर�परागत 
मा�यतालाई कठोरताका साथ अंिगकार 
ग�ररहनु �यायोिचत पिन नह�ने ।  

काि�क 

106. 

९६२४ 
 

पूण� 
 

अंश 

िझ�मी पलवर 
िव�समेत 
िव�� 

िडक� डोलकर 
पलवर िव�को 

मु.स. गन� कसा�ङ 
लवाङ 

 िमिसल संल�न �माणबाट दरबार 
ऐितहािसक मह�वको देिखएको र सो 
कुरामा वादी �ितवादीबीच िववाद रहकेो 
पिन नदेिखँदा उ� मु�ताङ दरबारमा 
वादी �वयंले दाबी नै नगरेको र उ� 
दरबारको ऐितहािसक, पुराताि�वक तथा 
सां�कृितक �व�प यथावत् �पमा संर�ण 
गरी रा�नु उपयु� ह�ने देिखएकोले 
अंिशयारह�बीच ब�डा गनु� उिचत नह�ने । 

१२०७ 

107. 

९६२५ 
 

पूण� 
 

िलखत दता� बदर 

ितथ�र�न तुलाधर 
िव�� 

मंगलमान �जापित 

 कसको नाममा रैकर प�रणत ह�ने भ�न े
मु�ाको अि�तम िनण�य ह�न बाँक� भई मु�ा 
िवचाराधीन रहकेो अव�थामा सो 
त�यलाई छली िववािदत ज�गा आ�नो 
नाममा एकलौटी दता� गरी सो दता�को 
आधारमा िलखत गरी हक ह�ता�तरण 
गरकेो ह�दँा सो काय� दूिषत भई �य�तो 
दता� तथा िलखत वैध ह�न र �य�तो 
िलखतले वैधता �ा� गन� स�ने ह�दैँन । 
�य�तो दूिषत ि�याबाट गरकेो िलखतको 
हक ह�ता�तरणबाट �ितवादीह�को हक 
कायम रही रहन र वादीको हक समा� ह�न 
नस�ने ।  

१२२० 

108. 

९६२६ 
 

संयु� 
नाग�रकता 

नेपाल सरकार 
िव�� 

म�साराम 
भुज�समेत 

 व�तुतः कुनै पिन देशको नाग�रकताको 
�माणप� भनेको नाग�रक र रा�यबीचको 
कानूनी स�ब�धको आधार र �माण 
देखाउने आधारभूत िलखतको �पमा 
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रहकेो ह��छ । नाग�रक र रा�यको 
स�ब�धलाई �थािपत गन� य�तो 
�माणप�को �ा�ी एवं समा�ीका 
आधारह� अ�य�तै संवेदनशील िवषय 
ह��छन् । यही संवेदनशीलतालाई मनन 
गरी िवधाियकाले नेपाली नाग�रकताको 
�माणप� र� गरी नेपाली नाग�रकबाट 
हटाउने आदेश िदने अिधकार सरकारको 
कुनै म��ालय वा िवभागलाई ��यायोजन 
नगरी नेपाल सरकार मि��प�रषद् मा नै 
िनिहत रहने �यव�था गरकेो भ�ने 
उि�लिखत ऐनको �यव�थाबाट �प� ह�न 
आउँछ । यसरी नाग�रकताको समाि�को 
संवेदनशीलता र मह�वलाई �ि�गत गरी 
ऐनमा नै सो अिधकार ��यायोजन गन� 
निम�ने िकटानी �यव�था भएको देिखन 
आउने । 

109. 

९६२७ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

स�दा 
सापकोटासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 संिवधान तथा कानूनले नेपाली नाग�रक 
आमाबाट नेपालमा ज�म भई नेपालमा नै 
बसोबास ग�ररहकेा �यि�ह�ले आमाको 
नामबाट नाग�रकता �ा� गन� स�ने भनी 
�यव�था ग�रसकेको अव�थामा बाबु 
िवदेशी वा �वदेशी हो भ�ने �� उठाई 
संिवधान र कानूनबमोिजम नाग�रकता 
�ा� गन� यो�यता पुगेका �यि�ह�लाई 
नाग�रकताको �माणप� िदन इ�कार गरी 
नाग�रकता िवहीन बनाउनु 
कानूनअनुकूलको काय� मा�न नसिकने । 

१२३७ 

110. 

९६२८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�णशरण मा�के 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 सैिनक सेवामा काय�रत िनवेदकले पशु 
�वा��य औषिध उ�पादन आयोजना 
शाखामा गरकेो सेवा अविधको ७५ 
�ितशत अविध जोडी िनवृि�भरण पाउँ 
भनी दाबी गरकैे आधारमा कुनै पिन 
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कानूनल े �य�तो नोकरी अविध जोड्न 
िम�न ेभनी नबोलेको अव�थामा सो सेवा 
अविधलाई जोड्न िम�न े भनी अथ� गनु� 
कानूनस�मत नह�ने । 

111. 

९६२९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

बलराम यादव 
िव�� 

पुनरावेदन 
अदालत, 

राजिवराजसमेत 

 प�रवारको मु�य �यि� आमाले घर 
�यवहार चलाउनका लािग िलएको ऋण 
यी िवप�ीले समेत �यहोनु� पन� ह�दँा 
िनजको नाममा बकसप�बाट �ा� भएको 
स�पि�बाट असुल ह�न नस�ने भ�नु 
कानूनिवपरीत ह�ने देिख�छ । अदालतको 
अि�तम फैसलाबाट सावाँ �याज भरी 
पाउने वादीको हक �थािपत भइसकेको 
ि�थितमा िबगो भ�रिदन ु पन� दािय�वबाट 
िवप�ीले उ�मुि� पाउँछ भ�न निम�ने । 

१२५२ 

112. 

९६३० 
 

संयु� 
 

��प�को 
गोपनीयता  
भङ्ग गरी 

��ाचार गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

ने�बहादुर 
िल�बूसमेत 

 ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को  कुनै 
पिन �यि� िव�� अदालतमा एकै 
कसुरमा एक पटकभ�दा बढी मु�ा चलाइने 
र सजाय िदइने छैन भ�ने कुरा अथा�त् 
दोहोरो खतराको िस�ा�त कुनै एक 
कसुरमा उही �यि�उपर मु�ा चलाई 
िनण�य भइसकेकोमा सोही कसुरको 
स�ब�धमा पुनः कारवाही चलाउन रोक 
लगाउने स�दभ�मा आकिष�त ह�ने हो । 
िववादको िवषयमा एकै �ितवादीबाट 
भएको काय�को लािग दुई छु�ाछु�ै 
ऐनअ�तग�तको कसुरमा छु�ाछु�ै 
अनुस�धान तहिककात गरी मु�ा चलाउन 
र अदालतबाट िनण�य गन� यस िस�ा�तल े
रोक लगाएको देिखँदैन । यसबाट एउटै 
ि�याबाट अलगअलग ऐनअ�तग�तमा 
कसुरसमेत भएमा अलगअलग मु�ा 
चलाउन र सजाय गन� बाधा ह�ने अव�था 
नदेिखने । 

१२५७ 
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113. 

९६३१ 
 

संयु� 
 

हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार 
िव�� 

अरिव�दकुमार 
पि�डत 

 व�तुतः एउटै मु�ाका सहअिभयु�ले सु� 
फैसलाउपर दायर गरकेो पुनरावेदनमा 
िवप�ी िझकाउन े आदेश भई नेपाल 
सरकारको तफ� बाट सुनुवाईमा बहससमेत 
गरी सकेपिछ पिन उ� मु�ाको सु� 
फैसलाको जानकारी �ा� नभएको भ�न 
िम�ने ह�दैँन । एउटै मु�ाको सु� 
फैसलाउपर एउटा �ितवादीको तफ� बाट 
परकेो पुनरावेदनमा िवप�ी िझकाउने 
आदेश भई वादी नेपाल सरकारको 
तफ� बाट बहस गरी सो मु�ा िमित 
२०६७।३।१५ मा फैसला भइसकेपिछ 
�यसको ९ मिहना ३ िदन पिछ िमित 
२०६७।१२।१८ मा पुनरावेदन अदालतमा 
दायर भएको पुनरावेदन प�लाई सरकारी 
मु�ास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६ 
बमोिजम तोिकएको पुनरावेदन गन� 
हद�यादिभ� परकेो भ�न िम�ने नदेिखने ।  

१२८७ 

114. 

९६३२ 
 

संयु� 
 

झुठा शैि�क 
यो�यताको 

�माणप� पेस 
गरी ��ाचार 

गरकेो 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�ेमबहादुर जी कँुवर 
भ�ने �ेमबहादुर 

कँुवर 

 �ितवादीले Higher School �तरको 
�माणप� �ा� गरकेो Central Board of 
Higher Education, New Delhi सं�था 
Council of Boards of School 
Education in India र Ministry of 
HRD बाट मा�यता िदइएको सं�थाह�को 
सूचीमा नभएको भनी उ�लेखस�म 
ग�रएको देिख�छ । तर, उ� सं�था नै 
न�कली, झु�ा रहकेो र पिहलेदेिखनै 
अि�त�वमा नभएको भनी उ�लेख 
गन�सकेको देिखएको छैन । यसबाट उ� 
सं�था न�कली वा झु�ा नभई मा�यता 
निदइएको भ�नेस�मको ि�थित रहकेो 
पाइयो । न�कली �माणप�को कसुर ह�न 
आफूले हािसल नगरकेो यो�यता हािसल 
गरकेो छु भनी झु�ा शैि�क यो�यताको 
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�माणप� पेस गनु�पन� ह��छ । यहाँ 
�ितवादीले हािसल गरकेो शैि�क यो�यता 
झु�ा हो भ�न े �प� भनाई नभई शैि�क 
यो�यताको �माणप� जारी गन� सं�थाले 
मा�यता नपाएको भ�नेस�मको अव�था  
छ । सं�थाले मा�यता नपाएको भ�ने 
आधारमा मा� �ितवादीले पेस गरकेो 
�माणप�लाई झु�ा भनी अदालतले 
अनुमान गरी ��ाचारको कसुरदार मा�न 
�यायोिचत नह�ने । 

115. 

९६३३ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती   
करणी 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राजु सरदार 

 बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ ल े
नाबालकलाई कैद सजायमा छुट िदएको 
�यव�थालाई जबरज�ती करणीको 
अपराधमा पीडकबाट पीिडतलाई 
�ितपूित� भराउने कुरालाई पिन सजायकै 
�पमा िलई छुट �ा� गद�छ भ�ने अथ� गन� 
निम�ने ।  

 बालबािलकास�ब�धी ऐनको �यव�थाले 
नाबालक �ितवादीलाई सजायमा केही 
छुट िदएकै आधारमा जबरज�ती 
करणीको अपराधमा पीिडत ह�ने 
बािलकाले पाउने मुनािसब �ितपूित�को 
हकबाट वि�चत ह�नु पन� भनी सो कानूनी 
�यव�थाको संकुिचत अथ� गदा� 
बालबािलकाको अिधकारमा संकुचन 
आउन स�ने स�भावना रह�छ । यसबाट 
पीडकल े सजायमा छुट पाउने तर 
पीिडतले �ितपूित�समेत नपाउने 
अव�थाको सृजना ह�न गई 
बालबािलकाको सव��म िहतको लािग 
बनाएको बालबािलकास�ब�धी ऐनको 
एकांक� र एकतफ� �या�या गन� िम�ने 
पिन नह�ने । 
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116. 

९६३४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

िव�णु�साद 
पौडेलसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 िनवेदकह�को पद�थापनको स�ब�धमा 
सािधकार िनकायबाट भएको िनण�यलाई 
िवप�ी अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान 
आयोगले कुनै कानूनमा आधा�रत नभई 
आ�नो �े�ािधकारसमेतको बेवा�ता गरी 
मनोगत�पमा िनद�शन जारी गरकेो 
देिखँदा �य�तो �े�ािधकारिवहीन 
िनद�शनका आधारमा िनवेदकह�लाई एक 
पटक पद�थापन ग�रसकेको िवषयलाई 
सोही िनकायल े पुनरावलोकन गरी 
िनजह�को रोजगारीको हकमा असर पन� 
गरी �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
सुनुवाईको मौकासमेत �दान नगरी 
िनजह�को पद�थापना बदर गन� िवप�ी 
�वा��य तथा जनसं�या म��ालय र 
�वा��य सेवा िवभागबाट भएको िनण�य 
तथा सोही िनण�यका आधारमा भएका 
प�ाचारह� कानूनस�मत रहेको भनी 
मा�न िम�न ेनदेिखने । 

१३०५ 

117. 

९६३५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

मैया रि�जतकार 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
पाटनसमेत 

 अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन 
अदालतले गरकेो आदेश प�रवत�न गन� 
अिधकार�े� मािथ�लो अदालतले 
सै�ाि�तक िवचलन वा कानूनको घोर 
उ�लङ्घन भएको अव�थामा बाहके 
�योग गनु� उपयु� ह�ँदैन । व�तुत: मातहत 
अदालतमा परकेा मु�ाको काम 
कारवाहीमा �याद नाघेको वा बेरीत भएको 
वा काय�िविध कानूनको �ुिट गरी आदेश 
गरकेो �प� देिखएमा अदालतले बदर 
गन�स�ने हो । �याियक मनको �योग गरी 
गरकेो आदेश बदर गदा� काया��वयनयो�य 
फैसलामा पन� �भावलाई पिन अदालतले 
सदैव �यान रा�न ुपन� ह��छ । अदालतको 
अि�तम फैसला कुनै पिन हालतमा 
काया�ि�वत ह�नपद�छ भ�ने कुरामा िववाद 
ह�न नस�ने । 
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118. 

९६३६ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

अिधव�ा �यामकुमार 
िव�कमा�समेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 वत�मान समाज २१ औ ंशता�दीमा �वेश 
ग�रसकेको अव�थामा दासयुगीन 
कुसं�कार र कुरीित तथा समाजलाई 
िवभािजत गरी मानव-मानवका बीच 
अनुिचत िभ�नता �याउने सबै �कारका 
जातीय भेदभावलाई संिवधानले नै 
िनषेिधत काय�को �पमा राखेको    
देिख�छ । यसरी संिवधानमा उि�लिखत 
�यव�था काया��वयनको लािग तजु�मा 
भएको जातीय िवभेद र छुवाछुत (कसुर र 
सजाय) ऐन, २०६८ को सहज 
काया��वयनको लािग आव�यक 
िनयमावलीको तजु�मा लामो समयस�म 
ह�न नस�दा उ� िढलाइका कारण 
संवैधािनक �यव�थाको काया��वयनमा नै 
परो��पमा असर पन� जाने देिख�छ । 
ऐनमा उि�लिखत �यव�थाको 
वा�तिवक�पमा काया��वयन गन�का लािग 
आव�यक िनयमावली तजु�माको 
िवषयलाई िविभ�न बहानामा िढलाई 
ग�ररहन ु संवैधािनक तथा कानूनी 
आव�यकताको रोहमा समेत उिचत मा�न 
नसिकने । 

१३२० 

119. 

९६३७ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

िसरलामा तामाङ 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िझना मिसना कुरा िनकालेर ग�भीर 
कसुरको सजायबाट उि�कन स�ने गरी 
कानूनको �या�या ह�न स�दैन । खुकुरी 
ज�तो घातक हितयारले घाँटी ज�तो 
संवेदनशील ठाउँमा पटकपटक �हार गन� 
काय�बाट मृतकको �यान िलने यी 
�ितवादीको मनसाय �प� �मािणत छ । 
मृतकको अ�य�त बीभ�स र �ुर ह�या 
भएको छ । य�तो ह�या (murder) मा 
अ.बं. १८८ नं. को �योग ह�नै नस�ने । 
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120. 

९६३८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सुकमेल बराल 
िव�� 

�वा��य तथा 
जनसङ्�या 
म��ालय, 

रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

 कुनै पदमा पद�थापन ह�ने कुरालाई 
कानूनल े समथ�न गनु�पछ� । पद�थापन 
ह�नको लािग पदको सं�या खुलाई 
िव�ापन माग ह�ने, �यसमा यो�यता पुगेका 
उ�मेदवारबाट दरखा�त पन� र परी�ा 
आिद ह�ने एउटा िनि�त �ि�या आव�यक 
ह��छ । यो �ि�याको अवल�बन खु�ला र 
बढुवा दुवैमा गनु�पन� ह��छ । अक� 
िकिसमको पद�थापन भनेको फाइल 
बढुवा हो जो िनजामती सेवा ऐन िनयम र 
अ�य सेवास�ब�धी कानूनबाट कम�चारीको 
उ��ेरणाको लािग लागू भएको देिख�छ । 
सोबाहके अ� िकिसमले कुनै पदमा कुनै 
कम�चारीको पद�थापन ह�न नस�ने । 

१३४२ 

121. 

९६३९ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

दानुवु� शेपा�समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 फौजदारी कसुरमा �ितवादीमािथको 
अिभयोग िनस�देह�पमा �मािणत गन� 
भार वादी प�मा िनिहत रहने ह��छ । सो 
कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा 
�प�ट�पमा उ�लेख गरकेो छ । ��तुत 
मु�ामा कसुरमा �ितवादीह�को संल�नता 
रहकेो भनी पुि� ह�ने िनिव�वाद आधारह� 
वादी प�बाट पेस ह�न सकेको देिखँदैन । 
केवल अिभयोग लगाएको आधारमा मा� 
कसुर कायम गन� िम�दैन र सो गना�ले 
�यायको मकसदसमेत पूरा ह�दैँन । 
�माणको पया�� �याियक परी�ण गरी 
�याियक परी�णबाट स�य तथा सव��म 
�माणका �पमा �थािपत �माणले 
कसुरदार रहकेो भनी समथ�न गरमेा मा� 
कसुरदार कायम गन� सिक�छ । अ�यथा 
कुनै �यि�लाई आरोप लगाएकै आधारमा 
दोषी �मािणत गदा� ठूलो अ�याय ह�न  
जाने ।  
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122. 

९६४० 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

िवकास खड्का 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 हा�ो कानून �णालीमा कसुर गरेको कुरा 
वादील े शंकारिहत त�रकाले पुि� ह�ने 
�माण अदालतसम� ��तुत गन� 
स�नुपछ� र ती �माणह�को अदालतले 
व�तुिन� मू�याङ्कन वा �याियक 
परी�ण गरी �याय िन�पण गद�छ । 
कसैको भनाइलाई परी�ण नै नगरी 
भनेको आधारमा मा� कसुरदार कायम 
गदा� िनद�ष �यि� पिन कसुरदार ठह�रन 
स�छ । केही गरी िनरपराध �यि� 
अदालतबाट कसुरदार ठहर ह�न गए 
िनजलाई ह�न स�ने अपूरणीय �ितको 
क�पना पिन गन� सिकँदैन । �य�तोमा 
िनज तथा िसंगो समाजको अदालत�ित र 
अ�तमा रा�य�ित नै ठूलो कु�ठासमेत 
उ�प�न ह�न जा�छ । �यसैल ेकसुर गरकेो 
भ�नेमा थोरैमा� पिन शंका देिखएमा 
कसैलाई पिन कसुरदार ठहराउन   
निम�ने । 

१३६२ 

123. 

९६४१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

केशवराज भ�राई 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
हटे�डासमेत 

 DNA परी�ण �माण बु�ने �ि�याको 
एउटा �म भएको र मु�ाको िववादको 
िनराकरण गन�का लािग DNA लगायतका 
�माण बु�न िज�ला अदालत �वत�� 
रह�छ �यसमा मािथ�लो अदालतबाट 
िनय��ण गन�, ब�देज लगाउने वा �य�तो 
�वत��तामा ह�त�ेप गन� पिन िम�दैन । 
कानूनअनुसार कुन �माण बु�नु पन� वा 
कुन �माण नबु�नु पन� भनेर िज�ला 
अदालतमा िवचारािधन मु�ामा नै असर 
पन� गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप गन�  
िम�दैन । DNA परी�ण मु�ाको 
स�यत�य प�ा लगाउने एउटा िविध भई 
सोको �योजनका लािग ग�रने ह�दँा �य�तो 
परी�णबाट िनवेदक कै िव�� नै �माण 
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ह�न जा�छ भनी अनुमान गन� पिन निम�ने 
ह�दँा तायदाती फाँटवारी माग गन� आदशे 
भइसकेको भ�न ेएकमा� आधारमा DNA 
परी�ण गन� आदेश िज�ला अदालतबाट 
गन� िम�दैन भ�ने �रट िनवेदन िजिकर 
कानूनस�मत नदेिखने । 

124. 

९६४२ 
 

संयु� 
 

अंश चलन 

सनतकुमार �े�समेत 
िव�� 

�रना िम� ��े 

 दुिनयाँको िबगोको हकमा जायजात गदा� 
ऋण खाँदा सँग बसेका १२ वष�भ�दा कम 
उमेरका अंिशयारह�को अंश हक पर 
साररे मा� जायजात गनु�पन� भ�ने 
िव�मान कानूनी �यव�था रहकेो   
देिख�छ । य�तो अव�थामा सो ऋण 
िलँदाको अव�थामा जायज�मसमेत 
नभएक� र िमित २०६९।१२।१९ मा मा� 
ज�म भएक� नाबािलग वादीले समेत उ� 
ऋण बुझाउनु पछ� भ�न मुलकु� ऐन, द�ड 
सजायको २६ न.ं को कानूनी �यव�थाले 
िम�ने देिखएन । �य�तै अ�य ऋणह� 
पिन मु�ा च�दाच�दैको अव�थामा 
िलएको देिखँदा सो ऋणह�मा समेत 
नाबािलग वादीको दािय�व िसज�ना ह�ने 
अव�था नदेिखने । 

१३८७ 

125. 

९६४३ 
 

संयु� 
 

मानव बेचिबखन 
तथा 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

पु�पा तामाङसमेत 

 कानूनल े िदएको अिधकार�े� नाघेर 
कारवाही  गद� जाने हो भने �यसले 
�याियक अराजकता िन�तन पु�छ जसले 
गदा� �याियक अ�योल सृजना भई 
�वे�छाचारी काय�ले ��य पाउन पु�छ । 
िविधको शासनमा यस �कारको �वृि�को 
क�पनास�म पिन गन� सिकँदैन । कुनै पिन 
मु�ामा अिधकार�े�को �� आधारभूत 
�� भएको कारणले यसको स�ब�धमा 
प�ले �� नउठाएपिन जुनसुकै तहमा 
अदालते िवचार गन� स�छ र अिधकार�े� 
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बािहरको भएमा मु�ाको सुनुवाइ गन� 
इ�कार गन� स�छ । यस �कारको 
अिधकार �याियक िनकायको अविश� 
अिधकार ह�न जाने । 

126. 

९६४४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िव�न लावतीसमेत 
िव�� 

पूवा��चल 
िव�िव�ालय, 

िवराटनगरसमेत 

 महािव�ालयको औपचा�रक िश�ा 
हािसल गरी दीि�त ह�नुपन� ज�तो 
संवेदनशील िवषयमा िव�ाथ�ह�को 
भिव�यमािथ खेलवाड ह�ने गरी समयमै 
िनण�य नगरी अिनण�यको ब�दी भई 
बसीरहन �यायको िहसाबले पिन उपयु� 
ह�दैँन । आफूले समयमा िनण�य गन� 
नसकेको कुराको प�रणाम िव�ाथ�ह�ले 
भो�नुपन� प�रि�थितको समथ�न गनु� 
�यायस�मत नह�ने । 

१४०० 

127. 

९६४५ 
 

संयु� 
 

ब�िकङ कसुर 

नेपाल सरकार 
िव�� 

इ��राज 
ह�मागाईसंमेत 

 मु�ामा जाहरेवालाको भूिमका िनभाएको 
सं�थाले नै ��ततु म�ुा ब�िकङ 
कसुरअ�तग�त कायम ह�न नस�ने भनी 
�प��पमा िनण�य गरी प�ाचारसमेत 
ग�रसकेको देिखएको ह�ँदा अिभयोगप�मा 
उ�लेख भएज�तो ब�िकङ 
कसुरअ�तग�तको काय� भयो भ�नु 
कानूनसङ्गत, मनािसब र तक� सङ्गत 
देिखन आउँदैन । ब�िकङ कसुरज�तो 
ग�भीर �कृितको कसुर �थािपत ह�न 
सोबमोिजमको ग�भीर काय� घिटत भएको 
कुरा व�तुिन��पमा वादीले �मािणत 
गनु�पन� ।  

१४०६ 

मङ्िसर 

128. 

९६४६ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण 

शोभनदेव प�त 
िव�� 

संिगता ि�पाठी 

 जमानीको िस�ा�तअनुसार म�ुय 
कारणील े ितनु�पन� ऋण िनजबाट 
असुलउपर नभएमा वा बहन गनु�पन� 
दािय�व िनजले पूरा गन� नसकेमा 
जमानतकता�ल ेकबुल गरकेो रकम िनजल े
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लेिखिदएको सुर�णबाट असुलउपर गरी 
दािय�व बहन गराइ�छ । यसरी  
जमानतकता�को दािय�व असीिमत ह�न े
नभई जमानी बसेको अंकस�म सीिमत ह�न े
ह��छ । जमानीको दािय�व िनजले कबुल 
गरकेो रकमको हदस�म मा� सीिमत ह�न े
ह�दँा जमानीकता�ले आफूले कबुल गरकेो 
रकम ितर े बुझाएमा सोबापत िनजल े
सुर�णको �पमा िदएको िधतो फरफारक 
ह�न स�दैन भ�न िम�दैन । 
जमानतस�ब�धी करारअनुसार 
जमानीकता�को दािय�व पालना गराउन े
स�दभ�मा जमानतको दािय�व पूरा गन� 
जानकारीको सूचनासिहतको उिचत मौका 
जमानकता�लाई �दान गनु�पन� ह�न आउने । 

129. 

९६४७ 
 

पूण� 
 

अंश चलन 

हरेामाया भ�ने 
माया महज�नसमेत 

िव�� 
उ�मदेवी 

महज�नसमेत 

 िलखत बदर मु�ाको रोहमा दाबी खारजे 
भई �ितवादीले गरकेो िब���यवहार सदर 
ठहर भइसकेपिछ सो स�पि�को मू�यबाट 
आएको नगद रकमबाट अंश िदलाई पाउँ 
भ�ने दाबी आफँैमा िवरोधाभाषपूण� देिखई 
कानूनसङ्गत देिखन आएन । जुन 
ज�गाको िवषयमा �ितवादीह�बाट 
पूव�दाबी ग�रएको हो सो दाबी नै खारजे 
भएको अव�थामा सो ज�गा िब�� गरी 
�ा� भएको रकमसमेत ब�डा ह�नुपछ� भनी 
पुनः अंश मु�ाको रोहबाट �ितवादीह�ले 
िलएको दाबी पिन मनािसब देिखन 
नआउन े । 

१४३३ 

130. 

९६४८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िकरण खेतान 
िव�� 

नेपाल िव�ुत् 
�ािधकरण के��ीय 

काया�लय, 
र�नपाक� समेत 

 कानूनल ेअ�य िनयिमत साधारण उपचार 
�यव�था गरकेो तथा सामा�य िनयिमत 
उपचार अवल�बन गनु�पन� कुरा र 
अव�थामा असाधारण �े�बाट उपचार 
खो�नु तथा अवल�बन गनु� मनािसब र 
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उपयु� ह�ँदैन । अ�य सामा�य तथा 
िनयिमत कानूनी उपचारको माग� नरहकेो 
वा नभएको भ�ने नदेिखएको अव�थामा 
�रट जारी ह�न स�ने अव�था ह�दैँन । 

131. 

९६४९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

िव�णु�साद 
पौडेलसमेत 

िव�� 
नेपाल िव�ुत्  

�ािधकरण, के��ीय 
काया�लय, 

र�नपाक� समेत 

 ��येक उपभो�ालाई गुण�तरीय सेवा 
�ा� गन� हक छ । रा�यले नाग�रकलाई 
गुण�तरीय सेवा उपल�ध गराउनु उसको 
कत��य हो । आधारभूत सेवामा सबै 
नाग�रकको पह�चँ सुिनि�त ह�नुपद�छ । 
��येक �यि�को स�मानपूव�क बाँ�न 
पाउनु उसको मौिलक अिधकार हो । 
स�मानपूव�क िजउन र बाँ�नका लािग 
�यूनतम सुिवधाह� �ा� ह�नुपद�छ । नेपाल 
िव�ुत् �ािधकरण कानूनबमोिजम गिठत 
रा�यको एक मा� �य�तो सं�था हो 
जसल े सव�साधारण जनतामा िव�ुत ्
लाइन उपल�ध गराई आ�नो सेवा 
िव�तार गन� काय� गछ� । साव�जिनक 
िनकायबाट �दान ग�रने सेवा �ा� गन� 
अिधकारबाट नाग�रकलाई वि�चत गनु� 
�यायोिचत नह�ने । 

१४४७ 

132. 

९६५० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अ�युत�साद 
पौडेलसमेत 

िव�� 
अि�तयार 
दु�पयोग 

अनुस�धान 
आयोग, 

टङ्गालसमेत 

 �याियक िनकायबाट भएको फैसला वा 
�शासिनक िनकायले अ���याियक 
�े�ािधकार �योग गररे गरेको िनण�यउपर 
पुनरावेदन ला�ने �यव�था कानूनमा नै 
उ�लेख भएको छ । �य�ता िनकायह�को 
फैसला वा िनण�यमा भएको �ूिट स�याउन 
वा सोको परी�ण कानूनबमोिजम 
पुनरावेदन ला�ने िनकायबाट मा� ह�ने 
देिख�छ । यिद �य�तो िनण�यउपर पिन 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग 
ज�तो एउटा िवशेष उ�े�यमा केि��त 
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भएर गठन भएको संवैधािनक िनकायको 
�े�ािधकार आकिष�त ह�ने अथ� लगाइयो 
भने यो कानूनको शासनको मू�य 
मा�यतािवपरीत भई �याियक �वत��ता 
नै कुि�ठत ह�ने अव�था िसज�ना ह�न जाने । 

133. 

९६५१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

इ���साद  वा�ले 
िव�� 

गृह म��ालय, 
िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 नाग�रकता जारी गन� िविध र �ि�या 
कानूनबाट िनधा�रण ग�रने िवषय हो । 
नाग�रकता �ा� गन�का लािग िनयम 
कानूनल े तय गरकेो �ि�या पुगेको 
देिखएमा स�बि�धत अिधकारीले 
नाग�रकता �दान गन� हो । के कसरी र 
कुन �यहोराबाट के क�ता �ि�या र 
िसफा�रसका आधारमा नाग�रकताको 
�ाि� भएको हो भ�न े िवषय ��तुत �रट 
िनवेदनबाट टुङ्गो लगाउने वा �य�ता 
कागजह�को स�यता पिहचान गरी िववाद 
िन�पण गन� काय� यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त 
समािहत ह�ने िवषय ह�न नह�ने । 

१४६५ 

134. 

९६५२ 
 

संयु� 
 

अंश चलन 

सुमनकुमार 
�धानसमेत 

िव�� 
सुर�े�कुमार 
�धानसमेत 

 व�तुतः ब�डा ला�ने स�पि� हो भनी 
िजिकर िलने �यि�ले �य�तो स�पि� के 
कसरी �ा� गरकेो हो, सो स�पि� 
सगोलकै आय आज�नबाट ख�रद गरकेो वा 
एकासगोलको खित उपितबाट जोडेको हो 
भनी त�ययु� �माण पेस गरी पुि� ह�न ु
आव�यक ह��छ । आ�नो िसप र 
�यासबाट िनजी तवरमा �ा� गरेको कुनै 
स�पि� �ा� गन�को िनजी नै मा�नुपन� ह�दँा 
सोतफ� को वादी �ितवादीह�को 
पुनरावेदन िजिकर मनािसब भएको भ�न 
िम�ने नदेिखने । 
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135. 

९६५३ 
 

संयु� 
 

भवन र सडक 
िनमा�णमा गरकेो 

��ाचार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िव�णु�साद 
शमा�समेत 

 �ितवादीको हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, 
२०५९ को दफा ११ को समेत दाबी 
िलएको देिखयो । उ� दफा ११ हेदा� 
सरकारी िनकाय वा साव�जिनक सं�थाको 
कागजातमा अनािधकार वा गैरकानूनी 
त�रकाले स�याउने, केरमेट गन�, थपघट 
गन� वा हरेफेर गन�लाई सजाय ह�ने 
�यव�था गरकेो देिख�छ । कुनै पिन 
�यि�ले सरकारी िनकाय वा साव�जिनक 
सं�थामा रहकेो कागजातमा 
गैरकानूनी�पमा स�याउने, केरमेट गन�, 
थपघट गन� वा हरेफेर गरी िकत� गरकेो 
अव�थामा मा� दफा ११ बमोिजमको 
उपयु�� कानूनी �यव�था आकिष�त ह�ने  
हो । यी �ितवादी राजिव�� �ताप 
सापकोटाले सरकारी िनकाय वा 
साव�जिनक सं�थामा रहकेो कागजातमा 
उ� दफा ११ मा उ�लेख भएबमोिजमको 
काम गरकेो नभई छु�ै िकत� कागजातह� 
तयार गरकेो देिखएकोले उ� दफा ११ यी 
�ितवादीका हकमा आकिष�त ह�ने    
नदेिखने । 

१४८३ 

136. 

९६५४ 
 

संयु� 
 

सेवा �वेशका 
लािग झुठा 

िश�क 
अनुमितप� 

पेस गरी 
��ाचार गरकेो 

संजीवकुमार राय 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कसैल े झु�ा अ�यापन अनुमितप� पेस 
गरी लाभ हािसल ग�रसकेपिछ आफूबाट 
भएको गलत काय� साव�जिनक भएको 
कारणले सजायबाट ब�ने उ�े�यल ेपिहला 
लाभ िलइसकेको पदलाई प�र�याग गद�मा 
उसल े पिहले गरकेो गैरकानूनी काय�को 
कसुरबाट उ�मुि� पाउन स�दैन । झु�ा 
अ�यापन अनुमितप�का आधारमा 
िनयुि� िलई लाभसमेत �ा� गरी 
कसुरबाट उ�कने उ�े�यले पिछ राजीनामा 
गर े पिन पिहले गरकेो कसुरको दािय�व 
रही नै रहने 
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137. 

९६५५ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

खड्कमान 
रानामगर 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �यायकता�ले इ�साफको रोहमा हदेा� सबुत 
�माणबाट दोषी देिखएको �यि�लाई 
कानूनबमोिजमको सजाय गदा� सजाय 
चक� पन�  िच�ल े देखेको अव�थामा श�ु 
िववेक (Conscience) �योग गन� िदएको 
कानूनस�मत अव�था हो । कानूनको यो 
सुिवधा मु�ाका प�ले माग गरकेो 
आधारमा िदने र माग नगरकेो अव�थामा 
निदने भ�न े ह�ँदैन । कानूनल े
�यायकता�लाई गरेको यस �कारको 
िव�ासलाई सावधानीका साथ �योग 
गनु�पद�छ । िववेक �योग गन� �या� आधार 
ह�नुपछ� । आधारिबना ग�रएको िववेकल े
�याियक अराजकता �याउन स�ने । 

१५२३ 

138. 

९६५६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

मैया रि�जतकार 
िव�� 

पुनरावेदन 
अदालत, 

पाटनसमेत 

 अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन 
अदालतले गरकेो आदेश प�रवत�न गन� 
अिधकार�े� मािथ�लो अदालतल े
सै�ाि�तक िवचलन वा कानूनको घोर 
उ�लङ्घन भएको अव�थामा बाहके 
�योग गनु� उपयु� ह�दैँन । व�तुत: मातहत 
अदालतमा परकेा मु�ाको काम 
कारवाहीमा �याद नाघेको वा बेरीत भएको 
वा काय�िविध कानूनको �ुिट गरी आदेश 
गरकेो �प� देिखएमा अदालतले बदर 
गन�स�ने हो । �याियक मनको �योग गरी 
गरकेो आदेश बदर गदा� काया��वयनयो�य 
फैसलामा पन� �भावलाई पिन अदालतल े
सदैव �यान रा�न ुपन� ह��छ । अदालतको 
अि�तम फैसला कुनै पिन हालतमा 
काया�ि�वत ह�नपद�छ भ�ने कुरामा िववाद 
ह�न नस�ने । 
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139. 

९६५७ 
 

संयु� 
 

अदालतको 
अवहेलना 

अिधव�ा �काशमिण 
शमा�समेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 अदालतको अवहेलनाको िवषय अदालत 
आ�नो ग�रमा तथा स�मानलाई उँचो 
बनाउँदै नाग�रकह�को मौिलक अिधकार, 
मानवअिधकार कानूनको शासन, नाग�रक 
�वत��ताको संर�ण गन� 
�यायपािलकालाई स�म बनाउन े
मह�वपूण� कडी पिन हो । �याियक 
गितशीलता र �याियक स�मताका 
लािगसमेत यो अप�रहाय� ह��छ । �वभावैले 
अदालतको आदेश कुनै �यि� वा 
िनकायलाई दु�पा�य ह�न स�दछ । य�पी 
�याियक �वत��ता र स�मताका लािग 
यो अप�रहाय� ह��छ । अदालतल े कुनै 
�यि� वा िनकायको काय�ले यो असर 
प� यो वा पन� स�छ भ�ने अनुमानका 
आधारमा यिद अवहेलनाज�य काय� 
कसैबाट ह��छ भने दि�डत गन� काय�बाट 
अदालत पि�छन नस�ने । 

१५३७ 

140. 

९६५८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा �ीकृ�ण 
सुवेदीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �वा��यस�ब�धी हक �यि�का 
जीवनलगायतका अनेक� हकह�को 
�चलनसँग पिन स�बि�धत ह��छ । यसले 
अ�य मौिलक हकह�मा असर र 
�भावसमेत पाद�छ । यस �ममा रा�यल े
िवधाियक� अिधकारको �योग गरी 
कानूनको िनमा�ण, काया��वयन तथा 
आव�यक िनयम बनाई सोको काया��वयन 
भए नभएको स�ब�धमा सरकारी 
संय��माफ� त �भावकारी िनयमन गनु� 
रा�यको कत��य ह�न आउने । 

१५५५ 

141. 

९६५९ 
 

संयु� 
कत��य �यान 

�ेम ढकाल कामी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 भिवत�यलाई आकि�मक घटना वा 
दुघ�टनाको �पमा िलइ�छ । यसलाई 
दुघ�टनाको �पमा िलइने ह�दँा भिवत�य 
ह�नलाई घट्न पुगेको घटना 
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घटाउनेस�मको कुनै कारण तथा �रसइवी 
नभएको देिखनु पन�, आफूले गरेको 
कामबाट कुनै दु�प�रणाम आउन स�ने 
अव�था तथा स�भावना नरहकेो देिखनु 
पन�, �य�तो दु�प�रणामको ई�छा तथा 
पूव��ानसमेत नभएको ह�नुपन� साथै वैध 
काम वैध साधनको �योग गरी �या� 
सावधानी अपनाई गरकेो पिन पुि� 
ह�नुपद�छ । उि�लिखत यी अव�थाह� एक 
अका�को िवक�पको �पमा रहकेो नभई यी 
सबै अव�थाह�को संयोजन रह े भएको 
ह�नुपद�छ । यीम�ये कुनै एउटाको अभाव 
भएमा �यसलाई भिवत�य मा�न नसिकने । 

142. 

९६६० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

दीप�योित एजुकेसन 
फाउ�डेसन 
�ा.िल.समेत 

िव�� 
�म अदालत, 
अनामनगर, 

काठमाड�समेत 

 नाग�रकलाई कानून�ारा �दान ग�रएको 
हक हनन् भएको अव�थामा सोको 
�चलनको लािग कानून�ारा नै हद�यादको 
�यव�था ग�रएको ह��छ । हकमा असर पन� 
प�ले आ�नो हक �थािपत गराउन 
कानूनल े िनिद�� गरकेो �यादिभ� उपचार 
खो�नु पन� ह��छ । कानूनल े तोकेको 
�यादिभ� उपचारको लािग दाबी िलएन 
भने �य�तो हनन् भएको हक �चलन गन� 
हक समा� ह��छ अथा�त् हद�याद नाघी 
दायर भएको मु�ामा अदालतबाट उपचार 
�ा� ह�न नस�ने । 

१५७४ 

143. 

९६६१ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

ते�जीङ शपेा� 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत 

 द�ड सजायको ६१ नं. को �यव�था 
फैसला काया��वयनको िसलिसलामा 
तहिसलदारको आदेशउपर 
�यायाधीशसम� उजुर गन� स�ने �यव�था 
हो । एउटा �यि�को हकमा भएको फैसला 
अक� �यि�को हकमा काया��वयन गरी 
�यि�को �वत��ताको अित�मण भएको 
अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको �रट 
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िनवेदन परकेो अव�था छ । य�तो 
अव�थामा सो द�ड सजायको ६१ नं. को 
�यव�था ��तुत �रट िनवेदनको हकमा 
�ासङ्िगक नै नदेिखने । 

144. 

९६६२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

साँढे भ�ने 
कैलाशकुमार िसंह 

िव�� 
कारागार काया�लय, 

िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 

 फैसला काया��वयन गन� अिभभारा र 
कत��य भएका िज�ला अदालतको आपसी 
सम�वयको अभाव र एउटै �यि�का 
हकमा फरक फरक अदालतबाट दुईवटा 
कैदी पुज� जारी भएको अव�थामा 
कानूनल े िनधा�रण गरेको सजायको ठूलो 
हद बीस वष�भ�दा बढी कैदमा रा�न 
�यायको रोहमा उपयु� देिखन आउँदैन । 
कानूनको शासनमा ज�तोसुकै 
अपराधीलाई पिन कानूनबमोिजम नै 
सजाय गन� र कानूनबमोिजम नै भएको 
कैद द�ड ज�रवाना असुल गनु�पद�छ । धेर ै
अपराध गरकेो आधार र कारणबाट 
कानूनल ेतोकेको भ�दा बढी अविध कैदमा 
रहने अव�था िसज�ना ह�नु �यायोिचत  
नह�ने । 

१५८६ 

145. 

९६६३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा सुषमा 
गौतमसमेत 

िव�� 
�ी काय�रथी िवभाग, 

भना� छनौट 
िनद�शनालय, जङ्गी 

अड्डा, 
भ�कालीसमेत 

 नाग�रकह�को हक र मानव अिधकारको 
संर�ण गन� अिभभावक (Gaurdian of  
the fundamental rights of the 
citizens) भएकोले यो अदालत 
CEDAW, ICCPR  तथा संिवधानले 
मिहलालाई िदएको हक अिधकारको 
बारमेा सचेत र सजग छ । तर मिहलाको 
सशि�करणको नाममा मिहलाको जीवन 
र �वत��ता नै जोिखममा पान� काय� 
उपयु�� अ�तरा�ि��य द�तावेजह�को 
मनसाय होइन । सैिनक सेवािभ� सबै 
कामह� एकै �कृितका नह�न स�छन् । 
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यु�को समयमा अ�ीम मोचा�मा रही 
सैिनक कारवाहीमा सामेल ह�ने र अ�य 
�यव�थापक�य काय�मा सघाउने काय�मा 
पन� जोिखममा ठूलो अ�तर छ । यस 
जोिखमलाई िवचार गरी उ� जोिखमबाट 
सुर�ा गन�को लािग ग�रएको यस 
�यव�थालाई मिहलािव��को िवभेद 
मा�न निम�ने । 

पुस 

146. 

९६६४ 
 

पूण� 
 

लुटिपट 

रमेश�साद पुडासैनी 
िव�� 

�ानुदेवी राय 
यादवसमेत 

 कानून काया��वयनको िसलिसलामा 
आफूलाई �ा� अिधकारको दु�पयोग गरी 
कुनै काय� गदा� कसैलाई �ित ह�न गएमा 
�ितको प�रपूरण �य�तो िनकायले बहन गन� 
अलग िवषय हो । कानून उ�लङ्घन गरी 
कसैले मापद�डिवपरीत घर बनाएको छ भने 
�यसरी घर बनाउने �यि� �वयम ्ल े �य�ता 
संरचना हटाउनु पन� ह��छ । मापद�डिवपरीत 
बनाएको घर आफँैल े उठाई लैजानु पन� 
वादीको कानूनी दािय�व भएकोमा वादीले सो 
दािय�व पूरा नगरबेाट नगरपािलकाले 
कानूनबमोिजम गरेको काय�लाई लुटिपटको 
दायरािभ� पारी दािय�व बहन गराउनु सव�था 
अनुिचत ह�न जाने 

१६०९ 

147. 

९६६५ 
 

पूण� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

दीपे��नाथ शमा� 
िव�� 

महशे जाजु 

 परमादशेको आदेश जारी ह�नका लािग 
साव�जिनक दािय�व बहन गन� अिधकारीले 
कानूनबमोिजम गनु� पन� काय� नगरकेो वा गन� 
नह�ने काय� गरकेो अव�था रहकेो देिखनु पन� 
ह��छ । कानूनबमोिजमको अि�तयारी पाएको 
िनकायल े कानूनको अि�तयारी �योग गरी 
गरकेो काम कारबाहीका स�ब�धमा 
परमादेशको आदेश जारी गन� िम�ने  
नदेिखने । 
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148. 

९६६६ 
 

संयु� 
 

अंश दता� चलन 

िव�णुमाया 
मगन�समेत 

िव�� 
डुकुमाया 

�यापछाक� 

 सामा�यतया स�तानले आ�नो बाबुआमाबाट 
नै अंश पाउने हो । बाबुले आ�नो पु�य�ली 
स�पि�बाट आ�ना अ�य अंिशयारबाट अंश 
पाउने हो । तर सगोलमा बसेको अव�थामा 
बाबुबाजे छोरानाित पनाितसमेत एक 
आपसमा भरपन� गरकेो ह��छ । अिवभािजत 
स�पि�बाट नै सबैको िनव�हन गनु�पन� ह�न 
जाने । 

१६२६ 

149. 

९६६७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

पृ�वीबहादुर 
पाँडेसमेत 

िव�� 
काठमाड� िज�ला 

अदालत, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

 पार�प�रक कानूनी सहायता अ�तग�त �दान 
ग�रने ब�क खातास�ब�धी कुनै िववरणलाई 
�माणको �पमा ��तुत गरी अिभयोग 
लगाउँदा वा �यसलाई �हण गदा� स�बि�धत 
�यि� (अिभयु�) लाई �ितवादका लािग 
उिचत सुनुवाइको मौका �दान गनु� नै पन� 
ह��छ । यस �कारको सुनुवाइको मनािसब 
अवसर नै �दान नगरी स�बृ� �याियक 
पर�परा भएको अ��ेिलयन �याय �णालीमा 
�रट िनवेदकह�का िव��मा कुनै िनण�य 
ग�र�छ होला भनी स�झनु उिचत नह�ने । 

१६३३ 

150. 

९६६८ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

रिवन �े� 
िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालत, 

बबरमहलसमेत 

 िनवेदकले डाँका उ�ोग र हातहितयार 
खरखजाना मु�ामा भएको फैसलाउपर 
पुनरावेदन नगरी दुवै फैसला अि�तम भएर 
बसेको देिख�छ । मुलुक� ऐन, द�ड सजायको 
१० र ४१ नं. मा मािथ उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनुसार डाँका उ�ोग मु�ामा तीन 
वष� कैद सजाय ह�ने भएपिन िनवेदक एउटा 
कलमको तीन वष� मा� थुनामा ब�नु पन�मा 
िमित २०६९।२।१९ देिख नै थुनामा रहकेोले 
डाँका उ�ोग मु�ाको कैदी पुज�अनुसार िमित 
२०७२।९।२३ स�म थुनामा ब�नु पन� भ�न 
निम�ने । 

१६५० 

151. 

९६६९ 
 

संयु� 
 

दूिषत िनण�य बदर 

कण�बहादुर च�द 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

टंगाल, काठमाड�समेत 

 अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगबाट 
िमित २०६९/६/१६ मा िनण�य भई िवभागीय 
सजायको लािग लेखी पठाएको स�म  
देिख�छ । सजायको लािग कुनै कानून वा 
दफा िकटान गरेको वा सजाय नै ��ताव गरी 
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लेखी पठाएको अव�था देिखँदैन । य�तो 
अव�थामा आयोगको काम कारबाही िकन र 
कसरी दूिषत ह�न गएको हो, सोको कुनै ठोस 
आधार र तक� स�म पिन पुनरावेदकले ��तुत 
गन� सकेको देिखँदैन । िनण�य दूिषत भएको 
दाबी िलने प�ले केवल दाबी िलन मा� 
पया�� ह�दैँन, सोको पुि� ह�ने �माण प�ु याउनु 
पन� दािय�व पिन �माण ऐन २०३१ को दफा 
२७ बमोिजम िनजमा नै रहकेो मा�नुपन� । 

152. 

९६७० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

अिधव�ा �ीकृ�ण 
सुवेदीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 कुनै पि�कामा �कािशत साम�ीले कसैको 
मान �ित�ा र �याितमा आँच आएमा सोको 
उिचत �ितपूित� ितनु� बुझाउनु पन� नै ह��छ । 
प�पि�का अित संवेदनशील �यवसाय हो । 
यसले जनताको सुसूिचत ह�ने अिधकारलाई 
सुिनि�त गद�छ । जनताको यो अिधकार 
कुि�ठत नहोस् भ�ने अिभ�ायबाट 
�यवसायलाई संिवधान र कानूनले 
सजगताका साथ सुरि�त गरकेो छ । तर यो 
अिधकारको �योग गदा� अनाव�यक तवरबाट 
आ�नो �यि�गत फाइदाको लािग वा बदला 
िलन आ�मस�तुि�को लािग कसैको मान 
मद�न गन� नह�ने । 

१६६३ 

153. 

९६७१ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

कुमार पुरी 
िव�� 

वैदेिशक रोजगार 
िवभाग, 

काठमाड�समेत 

 वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेिशक 
रोजगार �यवसाय स�चालन गन�का लािग 
अनुमित िदनबाट रोक लगाउने �यव�था रह े
भएको देिखँदैन । कुनै कानूनले कुनै पेसा वा 
�यवसाय स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको 
रोक वा �ितब�ध नलगाएको ि�थितमा िबना 
कानूनी आधार काय�कारी आदेश वा 
िनण�यका आधारमा मा� नाग�रकलाइ� 
संिवधान र कानूनले �दान गरेको पेसा वा 
�यवसाय स�चालन गन� पाउने हकमा रोक 
लगाउन निम�ने । 
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154. 

९६७२ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

दानिव�म 
थापासमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 द�ड सजायको १ नं. अ�तग�त सजायबाट 
छुट पाउनका लािग कसुरदार वा �ितवादीको 
मानिसक अव�था आरोिपत आपरािधक 
काय� गदा�को बखत �य�तो काय�को �कृित र 
प�रणाम थाहा नपाउने गरी िब�ेको ह�न 
अिनवाय� ह��छ । अ�यथा �ितवादीलाइ यो 
�ावधानअ�तग�तको सजायमा छुटको सुिवधा 
वा उ�मुि� �ा� ह�न स�ने नह�ने । 

१६७६ 

155. 

९६७३ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

िदवाकर �े�ीसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 नाग�रकता रा�यले आ�ना नाग�रकह�को 
पिहचानको लािग जारी ग�रने मह�वपूण� 
�माणप� हो । नाग�रकता �यि�को 
राि��यतासँग गाँिसएको िवषय ह�दँा रा�यल े
संिवधान तथा कानून िनमा�ण गरी नाग�रकता 
�ा� गन� आधारह� तय गरकेो ह��छ । कुनै 
�यि� कुनै रा��मा ब�दैमा वा रोजगार, पेसा, 
�यवसायमा संल�न ह�दैँमा �यो रा��को 
नाग�रक भई हा�दैन । रा�यको नीितको 
अधीनमा रही कानूनले नाग�रकता �ा� गन� 
खास आधार र �ि�याह� तय गरकेो ह��छ । 
य�ता आधार र �ि�याह� पूरा गन� 
�यि�लाई नाग�रकताको �माणप� जारी ह�ने   

१६८२ 

156. 

९६७४ 
 

संयु� 
 

वैदेिशक 
रोजगार कसुर 

नेपाल सरकार 
िव�� 

तुलसी�साद िगरी 

 �माण कानूनले िलखत �माणलाई 
सव��म �माण मा�दछ । �यसैल े िलखतमा 
उ�लेख भएको कुरा अ�यथा �मािणत भएमा 
बाहके सोमा उ�लेख भएको कुरालाई भरपद� 
र ब�तुपरक �माणको �पमा अदालतल े
�हण गनु�पन� । 

१६८७ 

157. 

९६७५ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान र 
अपहरण 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िवकाउ भ�ने राम�व�प 
मुिखया िवनसमेत 

 कुनै काम, घटना वा अव�था ��य��पमा 
दे�ने वा थाहा पाउने �यि� वा सो काम, 
घटना वा अव�थाबाट पीिडत भएको �यि�ले 
कुनै काम वा घटनाका स�ब�धमा मौकामा वा 
�यसको त�काल अिघ वा पिछ �य� गरकेो 
कुरा �माणमा िलन ह��छ भ�ने �यव�था 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १० मा 
भएअनुसार पिन घटनाका पीिडत र 
��य�दश� दुवै रहकेा यी पीिडतह�को 
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मौकाको भनाइलाई अदालतमा आइ बकप� 
नगरकेो आधारमा मा� �माणमा िलन 
निम�ने भ�न निम�ने । 

158. 

९६७६ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

वीरबहादुर लुहारसमेत 

 �ितवादीह�समेत उपर िकटानी जाहेरी पर े
तापिन उ� जाहरेी जाहरेवालाको 
बकप�बाट नै खि�डत भइरहकेो अव�थामा 
जाहरेी �यहोरा केवल आवेशमा आई शंकाका 
भरमा मा� िदएको ��ट ह��छ । �यसमा पिन 
जाहरेी आफँैमा �माण ह�न स�दैन । यो 
घटना भएको, घटनाको स�भावना रहकेो 
ज�ता अव�थामा �ारि�भक�पमा सूिचत 
गन� (First Information Report) का 
�पमा मा� िदइने हो जसलाई स�य नै ह��छ 
भनी भ�न सिकँदैन । यी �ितवादीको 
समेतको संल�नता रहकेो भनी िदएको जाहरेी 
अ�य कुनै �माणबाट पुि� नभएको र �वयम ् 
जाहरेवालाको बकप�बाट समेत समिथ�त 
नभएको अव�थामा यसको �ामािणक मू�य 
रहकेो मा�न नसिकने । 

१७०९ 

159. 

९६७७ 
 

संयु� 
 

मानव बेचिबखन 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार 
िव�� 

सोमबहादुर तामाङ 

 क�तो काय�बाट मानव ओसार पसार ह�ने र 
के क�तोबाट बेचिबखन ह�ने भनी कानूनले 
अलग अलग गरी तोिकिदएबाट मानब 
बेचिबखन र मानव ओसारपसारलाई दुई 
िभ�न आपरािधक काय�का �पमा रािखएको 
��ट ह��छ । यी दुवै अलग आपरािधक काय� 
भएकाले यी दुवैको छु�ै अि�त�व ह�न जा�छ । 
�ायः सँगसँगै यी दुवै अपराध ह�ने भएपिन 
एकको अभावमा अक� नह�ने प�रपरुक भने 
होइनन् । ओसारपसारको उ�े�यमा �पमा 
िक�ने वा वे�ने वा वे�यावृि�मा लगाउन े वा 
शोषण गन� नै ऐनल े राखेको भएपिन सबै 
अव�थामा �यो उ�े�य पूरा भई िक�ने बे�ने 
वा वे�यावृि�मा लगाएकोनै भ�न सिकँदैन 
तापिन सो उ�े�यले लगेमा ओसार पसार भने 
गरकेो नै मािनने । 

१७१९ 
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160. 

९६७८ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

िवनोद भ�डारी 
िव�� 

महानगरीय �हरी 
प�रसर, टेकु, 

काठमाड�समेत 

 ठगी मु�ा सरकारवादी फौजदारी भई च�ने 
मु�ा हो । ठगी नै हो वा िवशु� लेनदेनको 
िवषयलाई ठगी भिनएको हो अथा�त्  ठगी 
गरकेो ठहन� नठहन� िवषय अदालतको 
फैसलाबाट िन�पण ग�रने िवषय हो । तर 
ठगीमा जाहरेी नै निलने, सोमा अनुस�धान नै 
नगन� भ�ने ह�दैँन । ठगीमा जाहरेी परी 
अनुस�धानका लािग �याद थप ग�रपाउँ भनी 
आएकोमा अदालतले उपयु� देखेमा 
कानूनको प�रिधिभ� रही �याद थप गन� 
पाउने नै ह��छ । 

१७२९ 

161. 

९६७९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

कैलाश िम� 
िव�� 

�म अदालत, 
काठमाड�, 

अनामनगरसमेत 

 लगातार ३० िदनभ�दा बढी �ित�ानमा 
उपि�थत नभई गयल भएमा सेवाबाट 
हटाउन सिकनेछ भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा 
उ� िनयमावलीको �यव�थाले �वत: 
कामदार कम�चारीलाई ३० िदनभ�दा बढी 
गयल ह�न े िबि�कै हटाइहा�न े भ�ने होइन, 
�यसका पिन िनि�त सत�ह� पूरा गनु�पन� 
देिख�छ । �म ऐनको दफा ५१(ग२) मा उ� 
लगातार ३० िदनभ�दा बढी समयस�म 
�ित�ानमा उपि�थत नभएमा भ�ने खराब 
आचरणमा कारवाही गदा� दफा ५३ बमोिजम 
सुनुवाइको मौका िदन �प�ीकरण सो�नुपछ� 
�यसरी �प�ीकरण सो�दा जवाफ िदन पिन 
७ िदनको �याद िदनुपन� ह��छ । उ� 
िनयमावलीको िनयम ३७(२) बमोिजमको 
कसुर र दफा ५१(ग२) बमोिजमको कसुर 
एउटै भएको ह�दँा समान कसुरमा एउटामा 
सुनुवाइको मौका िदएर हटाउनु पन� र अक�मा 
सुनुवाइको मौका निदई हटाउन सिक�छ 
भ�ने अथ� गन� निम�ने । 

१७३४ 

162. 

९६८० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

दुलारी देवी 
िव�� 

स�पि� शु�ीकरण 
िवभाग केशरमहल, 

काठमाड�समेत 

 गैरकानूनी तवरल े ठूलो प�रमाणमा चल 
अचल स�पि� आज�न गरेको भनी उजुर परी 
सो उजुरीउपर अनुस�धान भइरहकेो 
अव�थामा अनुस�धानबाट जे िन�कष� 
िन�क�छ सोहीबमोिजम ह�ने नै ह�दँा स�पि� 
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शु�ीकरणमा अनुस�धान भइरहकेो काम 
कारवाहीलाई असर पन� गरी �रट �े�बाट 
बो�न निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे ह�ने । 

163. 

९६८१ 
 

संयु� 
 

िनद�शन बदर 

बीरभ� िव�म शाह 
िव�� 

अ�सल चौधरी 
डेभलपस� �ा.िल. 

 बा� िवकास भनेको यो यो काय�को लािग हो 
र सो काय�बापत यित शु�क ला�छ भनी 
ऐनको दफा १८ अनुसार स�झौतामा नै 
उ�लेख ह�नुपन� देिख�छ । व�तुतः 
स�झौतामा �प� उ�लेख नभएको गोलमटोल 
भाषामा बा� िवकासको शु�क बुझाउनेछु 
भनी ख�रदकता�ल े स�झौता गरकेो छ भनी 
सं�थापकको �वइ�छाअनुसार बा� 
िवकासको प�रभाषाले स�झौताको �प 
धारण गन� स�दैन । स�झौतामा �प� 
खुलाएको खच�को हकमा स�झौताअनुसारको 
आिथ�क दािय�वको िवषय ब�न स�द�यो । 
सो नभएको र बा� िवकास शु�कको 
प�रभाषाले यो यो काय�ह� समेट् न े भनी 
स�झौतामा �प� नभएको ह�दँा यो िवषय शु� 
करारीय दािय�वअ�तग�त पन� �याियक 
अिधकार�े� �हण ह�नेस�मको अव�था पिन 
नदेिखने । 

१७४६ 

164. 

९६८२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

शारदा देवी पौडेल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को 
उपदफा ३ बमोिजम अिनवाय� अवकाशको 
गणनाको �योजनको लािग कम�चारीको उमेर 
सेवामा �वेश गदा� िनजले पेस गरेको शैि�क 
यो�यताको �माणप�मा िकिटएको ज�मिदन 
वा वष�बाट ह�न आएको उमेर वा 
नाग�रकताको �माणप�मा िकिटएको 
ज�मिदन वा वष�बाट ह�न आएको उमेर वा 
िनजले भरकेो वैयि�क िववरणमा 
लेिखिदएको ज�मिमित वा वष�बाट ह�न 
आएको उमेरम�ये जुन उमेरबाट िनज पिहल े
अवकाश ह��छ सोही आधारमा गणना ग�रने 
कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । उपयु�� 
कानूनी �यव�थाल े ��ट तथा ि�िवधारिहत 
�यव�था गरकेो छ । य�तो अव�थामा कानूनी 
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�यव�थाको �प� �ावधानको �थानमा 
�या�याको गु�जायस रहदैँन । उि�लिखत 
कागजात, �माणप�ह� म�ये जुन कागजमा 
उि�लिखत ज�म िमितको आधारमा पिहल े
अवकाश ह��छ सोही िमितबाट कम�चारीको 
अिनवाय� अवकाश ह�ने िनिव�वाद ह�ने । 

165. 

९६८३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

रामबहादुर िघिमर े
िव�� 

नेपाल सरकार 

 �ित भएको बसको �ािविधक मू�याङ्कन 
�.१०,९७,३७७।- रहकेो, अवशेष मू�य 
(scrap value) �.४०,०००।- घटाउँदा ह�न 
आउने रकम �.१०,५७,३७७।- रहेको कुरा 
िमित २०६२।१२।१४ को सवारी साधन 
�ितको मू�याङ्कन फारामबाट देिखएको   
छ । िबमाको स�ब�धमा कुनै �माण पेस 
भएको छैन भनी �ािविधक मू�याङ्कनमा 
खुलाइएको देिख�छ । राहत�व�प 
�.८४,०००।- बुिझसकेको भनी िनवेदनमा नै 
खुलाएको देिख�छ । भौितक पूवा�धार तथा 
यातायात म��ालयले िनवेदकले पाउनु पन� 
रकम भु�ानीको लािग बार�बार अथ� 
म��ालयलाई िनकासाको लािग प�ाचार 
भएको कुरा िमिसल संल�न पेस भएका 
कागजात र उ� म��ालयको 
िलिखतजवाफबाट समेत देिखएको अव�था 
ह�दँा उ� काय�िविधको �करण ४.२ बमोिजम 
राहत / �ितपूित� िदनु पन�मा निदई रकम 
िनकासा िदन नसिकने भ�ने अथ� 
म��ालयको िनण�यलाई मनािसब र उपयु� 
िनण�य भनी मा�न नसिकने । 

१७६५ 

166. 

९६८४ 
 

संयु� 
 

मानव बेचिबखन 
तथा ओसारपसार 
जबरज�ती करणी 

ला�पा शेपा�समेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै मिहलाल े नाम, थर, िलङ्ग, ह�िलया, 
ढाँटी धोका िदई न�कली लो�ने मािनस 
भएको अनुभूित िदलाई न�कली िलङ्ग 
�योग गरी कसैलाई जबरज�ती करणी गछ� 
भने उसलाई मिहला भएकै कारणल ेउ�मुि� 
िदनु �यायोिचत ह�न नस�ने । 
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167. 

९६८५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सुवास थापासमेत 
िव�� 

नेपाल रा�� ब�क, 
के��ीय काया�लय, 

बालुवाटार, 
काठमाड�समेत 

 कुनै पिन �यि� वा सं�थाले आफूले ऋण 
िलँदा कबुल गरअेनुसारको समय अविधिभ� 
ऋण बुझाउनु िनजको बा�या�मक दािय�व 
हो । ऋण िलँदा कबुल गरकेो सत�अनुसार 
ऋण ितन� िज�मेवारीबाट प�छन खो�ने 
कसैलाई पिन कानूनले सहयोग गन� स�दैन । 
स�चालकह�का बीचमा भएको िववादका 
कारण िनधा��रत समयिभ� आफूले िलएको 
ऋण रकम चु�ा गनु�पन� दािय�वबाट पि�छन 
िम�दैन भने िनयमबमोिजम साँवा �याजसमेत 
ितन� ऋणीको हकमा दािय�व िनर�तरता 
रिहरहन पन� पिन होइन । तसथ� नेपाल रा�� 
ब�कले िमित २०७२।२।२४ मा िदएको 
िनद�शन र सोबमोिजम ल�मी ब�कले िमित 
२०७२।९।३० मा िधतो फुकुवा गन� िनण�य 
गरी सो िनण�यको काया��वयनसमेत भएको 
कानूनस�मत् नै देिखने । 

१७९२ 

168. 

९६८६ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

अिधव�ा अजु�न कुमार 
अया�लसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 गढीमाई मलेाका �ममा ह�ने गरकेो 
वातावरणीय �दुषण िनय��ण गरी �व��य र 
�व�छ वातावरण कायम रा�न बली िदइएका 
पशु प�छीको मासुलगायतका पदाथ�को 
उिचत �यव�थापन गन�, मासुको गुण�तर 
िनधा�रण, परी�ण र िनय��ण गन�, पशु 
बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लागू गन� 
तथा गढीमाई मि�दर र आसपासका �े�मा 
�व�छ र �व�थ वातावरण कायम गन� तथा 
बली िदइएका पशुको रगत, मासु, 
छालालगायत अ�य कारणबाट �थानीय 
जन�वा��यमा �ितकूल असर पन� निदन 
आव�यक �ब�ध िमलाउनु भनी 
िवप�ीह�का नाउँमा आदेश जारी गनु� 
आव�यक देिखन आउने । 

१७९८ 

169. 

९६८७ 
 

संयु� 
परमादेश 

सृजन खरले 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 नाग�रकताको �माणप�ले नै �यि�लाई 
खास देशको नाग�रक भ�ने पिहचान 
गराउँदछ । नाग�रक नबनीकन राजनीितक 
अिधकार उपभोग गन� सिकँदैन । राजनीितक 
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एव ंआिथ�क अिधकार उपभोग गन� र नाग�रक 
भ�ने िचनाउन नाग�रकताको �माणप� 
अ�याव�यक ह��छ ।  मौिलक हक उपभोग 
गन�, रोजगार �ा� गन�, साव�जिनक पद धारण 
गन�, राजनीितक अिधकार उपभोग गन�, 
सामािजक सुर�ा �ा� गन� र मतदान गन� 
आिद िविभ�न मौिलक हक रा�यले आ�ना 
नाग�रकलाई �दान गद�छ । राजनीितक हक 
नाग�रकबाहके अ�य �यि�लाई �ा� ह�दैँन । 
नाग�रकता �यि�को �यि�गत पिहचानसँग 
जोिडएको अ�य�त संवेदनशील िवषय ह�दँा 
सारभूत�पमा नाग�रक हो भ�ने देिखएको 
ि�थितमा काय�िविधको स-सानो अ�ो थापेर 
सम�यामा पानु� �यायपूण� नह�ने । 

माघ 

170. 

९६८८ 
 

पूण� 
 

गुठी धम�लोप, 
गुठी कायम 

यो�यर�न ता�ाकार 
िव�� 

पु�यर�न 
ता�ाकारसमेत 

 िनजी गुठीको ज�गा �ितवादीले एकलौटी 
दता� गराएको सो दता� तथा सो दता�को 
आधारमा �ितवादी तारादेवी र 
केशर�नको नाउँमा ह�ता�तरण भई 
गएको िलखत दता�समेत बदर भई वादीको 
समेत हक रहने गरी सो हदस�मको 
ज�गाको िनजी गुठी कायम गनु�पन� देिखन 
आएको  छ । मुलुक� ऐन, गुठीको ३(२) नं. 
मा घर गुठी राखेकोमा धम�लोप गन�ले पिन 
शेष बाँक� ऐनबमोिजम ब�डा गरी खान 
पाउने ह�दँा र �ितवादी पु�यर�नले 
आ�नो नाउँमा दता� गरी आ�नै �ीमती, 
भाइलाई स�म ह�ता�तरण गरकेो 
अंिशयारबाहके अ�य� ज�गा िदएको 
नदेिखई �ितवादीम�ये पु�यर�नले 
धम�लोप गरकेो देिखए पिन शेष बाँक� 
ब�डा गरी खान पाउने । 
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171. 

९६८९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

सुमन 
अिधकारीसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 िवगतको सश� ���को �ममा  
सव�साधारण नाग�रकसमेत मा�रएका वा 
बेप�ा पा�रएका छन ् । जसअनुसार 
िनद�िशकाले पीडक र पीिडतबीचको फरक 
�यवहार देखाउन सकेको देिखँदैन । यसले 
गदा� ��� पीिडतलाई िदन लागेको 
प�रचयप� पीडकल े समेत �ा� गन� 
देिख�छ जुन �यायोिचत नह�ने । 

१८५५ 

172. 

९६९० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

�िदपकुमार �साद 
साह कलवार 

िव�� 
रामभजन राय 
यादवसमेत 

 कानूनल े िनधा�रण गरकेो �िकया र �रत 
पु� याई तामेल भएको �यादिभ� �ितवाद 
नगन� �यि�लाई िवना आधार र कारण 
�याद बदर गरी पुनः �ितवादको मौका 
िदई रहनुपछ� भ�ने कानूनको मकसद ह�न 
नआउन े। 

१८६४ 

173. 

९६९१ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

तुलबहादुर रोकाय 

 अपराध ह�दँाह�ँदैको अव�था दे�ने 
च�मिदद्  गवाह मु�ामा नह�न पिन   
स�दछ । च�मिदद्  गवाह नभएको 
अव�थामा पिन अपराधी यही नै हो भनी 
ठ�याउन व�तुिन� र प�रि�थितज�य 
�माणबाट पिन सिक�छ । घिटत 
अपराधको �कृित अपराध ह�नुअिघ र 
पिछका घटना र �ितवादीको 
हाउभाउसिहतको �यवहार आिद 
सबैतफ� बाट अपराधी को हो भनी देखाई 
रहकेो अव�था च�मिदद गवाह छैन वा 
अदालतमा अपराधमा इ�कारी बयान 
गरकैे कारणले मा� सफाइ िदनु 
�यायोिचत नह�ने । 

१८६९ 

174. 

९६९२ 
 

संयु� 
 

लागु औषध खैरो 
हरेोइन 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िकरण �भात 
नेपालीसमेत 

 अिभयोगमा लागु औषधको कारोबारमा 
सङ्गिठत�पमा संल�न देखाइएका 
�यि�ह�को बैङ्क खाताको कारोबारको 
िववरणमा �ितवादीको संल�नता पुि� 
नभएको अव�थामा शङ्का र अनुमानका 
आधारमा बैङ्क खातामा रहेको स�पूण� 
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रकम लागु औषधको कारोबारबाट ज�मा 
गरकेा रहछेन ् भनी अथ� गन� �यायोिचत 
नह�ने । 

175. 

९६९३ 
 

संयु� 
 

गौवध 

नेपाल सरकार 
िव�� 

�ेमबहादुर खड्का 
�े�ीसमेत 

 समान �तरका �ितवादीह�म�ये कुनैको 
सजाय उि�टएको अव�थामा अक� 
�ितवादीलाई समेत अ�याय नपरोस भनी 
य�तो �यव�था राखेको देिख�छ । 
कानूनल े सु�प��पमा पुनरावेदन नगन� 
�ितवादीको हकमा समेत पुनरावेदन िदने 
सरह उ�टाई िदनुपछ� भनी तोकेको 
अव�थामा पुनरावेदन अदालतबाट 
पुनरावेदन नगन� �ितवादीह�को हकमा 
समेत सजाय घटाएको फैसलालाई 
अ�यथा भ�न नसिकने । 

१८८९ 

176. 

९६९४ 
 

संयु� 
 

ज�गा हक कायम 
िखचोला मेटाई 
चलन चलाई 

पाऊँ 

गंगा के.सी.समेत 
िव�� 

राज के.सी. 

 कुनै पिन ज�गामा �यि�को हक हो होइन 
भ�ने कुरालाई हने� मापद�ड भनेको 
सािबकको हकको �ोत, जसमा पहाडतफ�  
भए पाखो ज�गामा मुिखयामाफ� त ितरो 
बुझाएको, खेत भए िज�मावाल�ारा ितरो 
बुझाएको र तराइतफ�  िजमदार�ारा ितरो 
बुझाएको देिखनु पछ� । कुनै पिन ज�गाको 
सािबकको माटो मुरी, कोदाल,े लगत दता� 
पोता, ितरो बुझाएको लगत रहकेो देिखनु 
पन� । 

१८९६ 

177. 

९६९५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
परमादेश 

�का�ती 
यादवसमेत 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �यि� िवशेषको नामबाट नेपाल 
सरकारको नाममा ज�गाको �वािम�व 
प�रवत�न गन� गरी िनण�य गदा� तालुक 
काया�लयको प�को आधारमा िनण�य गन� 
िम�दैन । आव�यक �ि�याको पिन 
पालना गनु� पद�छ । �यस स�ब�धमा 
�यसअिघ कुनै अदालत र सािधकार 
िनकायबाट कुनै िनण�य भएको छ छैन 
भ�ने कुरालाई पिन ह�ेरनुपन� । 
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178. 

९६९६ 
 

संयु� 
 

जबरज�ती 
करणी 

जनक �े� 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 लामो समयदेिख जाहरेवालीलाई 
जबरज�ती करणी गद� आई रहकेो भ�ने 
�ृखंलाव� कसुर अपराधको कडीको 
�पमा रहकेो र ��येक पटकको उ� 
आपरािधक काय� द�डनीय ह��छ । सो 
वारदात कानूनको हद�यादिभ� �याियक 
�ि�यामा आउन स�ने नै ह�ँदा पिछ�लो 
पटकको िमित २०६५।१।२९ को 
आरोिपत कसुर अपराधमा दायर भएको 
��तुत मु�ालाई हद�याद नाघी दायर 
भएको भ�न निम�ने । 

१९१८ 

179. 

९६९७ 
 

संयु� 
 

अंश भरपाई 
िलखत बदर 

दता� बदर अंश 
फाँटसमेत 

भोलानाथ 
चौधरीसमेत 

िव�� 
साधु दास चौधरी 

 एकाघरसँगका अंिशयारह�म�ये जुनसुकै 
अंिशयारका नाममा रहकेो स�पि� 
सगोलको स�पि� हो भनी अदालतले 
अनुमान गन� छ भ�ने कानूनी �यव�था 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा 
भएको पाइ�छ । अंिशयारह� जहाँसुकै 
रहबेसे पिन ती अंिशयारह� िविधवत् 
छु��िभ�न भएका ह�न्, होइनन् र 
ितिनह�का नाममा रहकेो स�पि� 
सगोलको स�पि� हो होइन भ�ने त�यगत 
िव�ेशणबाट िन�कष� िनका�नु पन� ह��छ । 
अलग अलग घर ह�नुलाई नै छु��िभ�न 
भएका ह�न् भनी अथ� गन� निम�ने । 

१९२६ 

180. 

९६९८ 
 

संयु� 
 

अङ्ग भङ्ग 

रामकृ�ण राई 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 जाहेरवालीको बा�या�मक कारणले 
प�रवित�त बयानलाई �वत���पमा 
ख�डन गनु�पन� अव�था रह�छ । आफँै 
पितबाट अङ्गभङ्ग भएक� पीिडत 
जाहेरवाली आ�नै िहत िव�� िकन 
बकप� ग�रन् होला, कुन सामािजक, 
सां�कृितक र आिथ�क कारणल े वा के 
कारणले पीिडत एकाएक प�रवत�न भइन 
सो�नुपन� ह��छ । पीिडतले आफँै 
अँ�यारोलाई िकन �वीकानु� पर् यो होला 

१९३४ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

78 

�यो पिन आँखा ज�तो शरीरको लािग 
सवा�िधक नभई नह�ने �य�तो शरीरको अंग 
जसिबना जीवन अ�य�त चुनौितपूण� ब�न 
पुगेको छ । �वयम ्लाई परािजत गन� 
प�रक�पना �यायमा गरकेो ह�दैँन । 
�यायकता�ले �ितकूल बयानको 
बा�या�मक प�रि�थितलाई म�यनजर 
रा�नु पद�छ । �ितकूल बयानलाई 
�यायको कसीमा हने� आव�यक ह�ने । 

181. 

९६९९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

घन�याम देव 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनवेदकको क�पनीको कम�चारी सेवा सत� 
िनयमावली, २०३९ को िनयम ६.२ 
अ�तग�तको अनुसूची १४ मा नेपाल 
सरकारका कम�चारीले पाएसरहको जीवन 
िबमा सुिवधा उपल�ध गराइनेछ भ�नुको 
ता�पय� िबमा �ा� गन�को लािग पिन सोही 
आधार र सत�को पालना ग�रएको ह�नुपछ� 
भ�ने हो । सरकारी कम�चारीले ज�तो 
िबमा कोषमा योगदान नगन� तर सरकारी 
कम�चारीसरह उपल�ध गराइनेछ भ�न े
�यव�था लेिखएकै आधारमा जीवन 
िबमाको सुिवधाको दाबी गन� निम�ने ।  

१९४२ 

182. 

९७०० 
 

संयु� 
 

अंश दता� 

हसंरिजयादेवी तेिलन 
िव�� 

िशवदुलारी 
तेिलनसमेत 

 एकपु�ता मुिनका �यि�ले अंश मु�ा दायर 
गद�मा मूल अंिशयारका बीचमा अशं मु�ा 
च�न नस�न े भ�ने ह�दैँन । अंश मु�ाको 
कारवाहीयु� अव�था नराखी लामो 
समयस�म तामेली राखी मु�ामा अ�झाई 
रा�ने काय�स�म ह�न गएको छ । एक 
अंिशयारले अंश मु�ा दायर गरी तामेलीमा 
राखी बिसरहने अव�थामा पिछ दायर 
भएका मूल अंिशयारह�को बीचको अंश 
मु�ामा कानूनी �ि�या बढाई 
कानूनबमोिजम फैसला एवं फैसला 
काया��वयन गन� ज�ता काय� गन� कुनै 
कानूनल ेबाधा पु� याएको देिखँदैन ।  
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183. 

९७०१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िनलम�साद गौतम 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

टंगालसमेत 

 �यि�को, सं�थाको, साव�जिनक वा 
सरकारी आिद क�तो �कृितको ज�गा हो 
भ�ने कुराको पिहचान गरी तदनुसार 
ज�गाको दता�, लगत, �े�ता आिद कायम 
गनु� भूिम �यव�थास�ब�धी �शासन हेन� 
रा�यका िनकायको कत��य ब�दछ । यसरी 
ज�गाको यिकन पिहचान नै नगरी 
अिनि�तकाल स�म केवल रो�का रा�न े
काय� गनु� मनािसब नह�ने । 

१९५५ 

184. 

९७०२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िवनोद �े� 
िव�� 

�म अदालत, 
अनामनगर, 

काठमाड�समेत 

 “�पमा" नयाँ क�पनी दता� गरी �यािसनो 
माजोङ्ग स�चालन गरकेो देिखए पिन 
"सारमा" पूव� क�पनीलाई नै नाम 
प�रवत�न गरी पून�जीवन िदएको भ�ने 
देिखन आउँछ । सारभूत�पमा पूव� 
क�पनी �यािसनो नेपालसँगको स�ब�ध 
समा� भएको नदेिखएको अव�थामा नयाँ 
क�पनी दता� भई नया ँनाम �ा� गरकेो र 
सोही आधारमा नयाँ �व�पमा क�पनी 
स�चालन भएको आधारमा मा� �रट 
िनवेदक �यािसनो माजोङ्ग उपर पूव�वत� 
�यािसनो नेपालको दािय�व सरकेो छैन 
भनी मा�न निम�ने । 

१९६१ 

185. 

९७०३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

�पक �यौपानेसमेत 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 कुनै कानूनल े कुनै पेसा वा �यवसाय 
स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको रोक वा 
�ितब�ध नलगाएको ि�थितमा िबना 
कानूनी आधार काय�कारी िनण�य 
आदेशको आधारमा नाग�रकलाई 
संिवधान र कानूनले �दान गरकेो पेसा वा 
�यवसाय स�चालन गन� पाउने हकमा रोक 
लगाउन िम�ने नदेिखन े। 

१९७३ 

186. 

९७०४ 
 

संयु� 
 

लागु औषध खैरो 
हरेोइन 

मोह�मद जावेद 
मुसलमान 

िव�� 
नेपाल सरकार 

 �माणको भार �ितवादीह�मा 
ह�ता�तरण ह�ने ��ततु मु�ामा 
�ितवादीह�ले आ�नो िनद�िषताको 
�माण ��तुत गन� स�नु पछ� । केवल 
िनद�ष ह� भ�ने कथन मा� िनद�िषता पुि� 
गन�को लािग पया�� ह�न नस�ने । 

१९८३ 
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187. 

९७०५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

�ीमती स�रता 
के.सी.समेत 

िव�� 
अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

काठमाड�समेत 

 २०४५ सालमा ज�गाको नाप न�सा भई 
नयाँ �े�ता खडा भएको अव�थामा 
सोभ�दा पिहलेको (२०२२ सालको) 
न�सा एवम ्�े�ता कायम रहने नदेिखँदा 
सो २०२२ सालको न�सा र �े�तालाई 
अिहले यथावत्  �पमा काया��वयनमा 
�याइनु पद�छ भ�नु मनािसब ह�ँदैन । 

१९९५ 

188. 

९७०६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

ला�पा तामाङ 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

काठमाड�समेत 

 नैितक पतन देिखने अपराधमा सजाय 
पाएको �यि� िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ह�न नस�ने गरी िश�ा 
िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ल े
�ितब�ध लगाएको देिख�छ । �यान 
मु�ामा अदालतबाट भएको फैसलाले 
ला�पा तामाङ िव�ालय �यव�थापन 
सिमितको अ�य� ह�न नपाउने 
अयो�यताको िनधा�रण ग�रएको मा�न ुपन� 
ह�न आउने । 

२००२ 

फागुन 

189. 

९७०७ 
 

पूण� 
 

बह�िववाह 

नेपाल सरकार 
िव�� 

राजु थापासमेत 

 �ितवादीह�बीच दो�ो िववाह भइसकेको 
अव�था रहमेा वारदात घिटत भइसकेको 
मा�नुपछ� । दो�ो िववाह गरपेिछ हाल सो 
दो�ो वैवािहक स�ब�ध कायम नरहकेो 
भ�ने कुराले स�प�न भइसकेको दो�ो 
िववाह (बह�िववाह) नभएको मा�न िम�दैन । 
स�प�न भइसकेको काय� नभएको ह�न 
स�दैन र नभएको बनाउन पिन सिकँदैन । 
बह�िववाह �थािपत भइसकेको अव�थामा 
कानूनको प�रणाम त�काल िसिज�त भएको 
देिख�छ । सोबाट लामो समयपिछबाट 
ग�रएको स�ब�ध िव�छेदले म�त गन� स�ने 
नदेिखने । 

२०११ 
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190. 

९७०८ 
 

पूण� 
 

स�पि�   
शु�ीकरण 

माधवकुमार भगत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 स�पि� शु�ीकरण (Money 
Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को 
दफा २८ मा भएको कानूनी 
�यव�थाअनुसार बरामद भएको अवैध 
�पैयाँ स�पि� शु�ीकरण गन� उदे�य 
नराखी आफूल े �यापार �यवसाय वा अ�य 
कुनै �यि� वा �ोतबाट �ा� गरेको ह� ँभ�ने 
प�ले व�तुिन� �माणबाट सो कुरा 
�मािणत गनु�पन� । 

२०१८ 

191. 

९७०९ 
 

पूण� 
 

जालसाजी 

�ेमबहादुर बलामी 
िव�� 

�ा�रका बािनया 

 जहाँ जालसाजको �� उ�प�न ह��छ �यहाँ 
जालसाजपूण� काय� भएको छ वा छैन भ�ने 
कुरा नै मु�य�पमा हनुे�पन�  ह��छ । िलखत 
बदरमा जाने हद�याद कटेको कारणबाट 
जालसाज नह�ने होइन । जालसाजपूण� काय� 
भएको छ भने िलखत बदरमा �याद कट्नु 
गौण कुरा ह�ने ।  

२०३१ 

192. 

९७१० 
 

पूण� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा 
ओम�काश अया�ल 

िव�� 
स�माननीय 
रा��पितको 
काया�लय, 

िसतलिनवास, 
काठमाड�समेत 

 अ�त�रम संिवधानको धारा ११९(५)(ग) मा 
उ�लेख ग�रएअनुसारको �े�मा काम गरी 
अनुभव �ा� गरकेो ह�नु र राज�ासाद 
सेवामा काय� गरकेो अविध िनजामती 
सेवामा जोिडनु एउटै कुरा होइन । यसको 
ता�पय�, अथ� र �योजन ताि�वक�पमा नै 
फरक छ र यो फरक सामा�य समझबाट नै 
छुट्याउन सिक�छ । संिवधानले “लेखा, 
राज�, इि�जिनय�रङ, कानून, िवकास वा 
अनुस�धानको �े�मा” काम गरी अनुभव 
�ा� गरकेो ह�नुपन� यो�यता तोकेको छ । यो 
वा�यांश वा अिभ�यि� �वयम ्मा ��ट छ । 
जुनसुकै समूह, उपसमूहमा भएपिन 
िनजामती सेवामा काम गरकेो अविध जोडेर 
२० वष� पुगेमा िनयुि�का लािग यो�यता 
पु�छ भ�ने अथ� लगाइयो भने संिवधानको 
अप�या�या ह�न पु�ने ।  

२०३७ 
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193. 

९७११ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /   
�ितषेध 

खगे�� के.सी. 
(खड्का) समेत 

िव�� 
िज�ला �शासन 

काया�लय, 
उदयपुरसमेत 

 व�तुत: िविभ�न मानवीय 
ि�याकलापह�बाट वातावरणमा �ितकूल 
असर पद� गएको त�य�ित कसैको पिन 
दुईमत ह�न स�दैन । आिथ�क िवकासको 
लािग मानव समुदायले �ाकृितक �ोत 
साधनको उपभोग गनु�पन� आव�यकतालाई 
नकान� नसिकए पिन मानव ि�याकलापबाट 
नै �कृितको अि�त�व नै खतरामा पन� 
लागेको त�य पिन शा�त छ । आिथ�क 
िवकास नभई मानव जीवनको िवकास ह�नै 
नस�ने ह�दँा आिथ�क िवकासको �ार नै ब�द 
गन� वा वातावरणको िवनास भइरहन िदने 
भ�ने दुवै िवषयह� उिचत ह�न स�दैन । 
मानव िवकासका लािग आिथ�क उ�नितको 
अप�रहाय�तालाई पिन इ�कार गन� सिकँदैन 
भने मानवलगायत सम�त �कृितको 
अि�त�व कायम रा�न वातावरण 
संर�णको िवक�प खो�न पिन िम�दैन । 
यसका लािग िवकास र वातावरणबीच 
स�तुलन कायम गद� अिघ बढ्नुको कुनै 
िवक�प नरहने । 

२१०३ 

194. 

९७१२ 
 

संयु� 
 

ठगी 

िच�बहादुर िज.सी. 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै काम कुरालाइ� कानूनले स�बोधन 
ग�रसकेको  अव�थामा कानूनको ��ट 
�यव�थाबेगर य�तो �यवहारलाइ� िभ�नै 
�योजनको लािग बनेको कानूनिभ� 
जबरज�ती पान� काम गनु� कानूनको 
अनुिचत �योग ह��छ । कानूनले कसुर भनी 
प�रभािषत नगरकेो काम कुरा गरकेो 
िवषयलाई िलएर कसै उपर म�ुा चलाउनु र 
ठहर गनु� दुवै अनुिचत ह�ने । 

२११४ 

195. 

९७१३ 
 

संयु� 
 

लेनदेन 

पु�षो�मभ� 
�धानाङ्ग 

िव�� 
केशव �े�समेत 

 सामा�यतया २०५५।१२।१६ को कपाली 
तमसुक िलिखतको १० वष� अि�तम 
हद�याद २०६५।१२।१५ ह�नेमा िववाद ह�न 
स�दैन । य�तो �वाभािवक�पले अनुमान 
गन� सिकने िवषयमा �ितवादीले कुनै �� 

२१२० 
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नउठाएको र स�ु अदालतले समेत 
िनण�यका �ममा �यसतफ�  �वेश गरकेो 
नदेिखँदा पुनरावेदक�य अिधकार�े� �योग 
गरी त�लो िनकायको िनण�यलाई नै 
प�रवत�न गन� स�ने अिधकार भएको 
अदालतबाट िनण�य गदा� �य�तो िवषयलाई 
सतही र ह�का�पमा �माणको �पमा 
�हण गरी िनण�य गनु� उिचत र तक� सङ्गत 
मा�न नस�ने । 

196. 

९७१४ 
 

संयु� 
 

ग�डा मारी खाग 
िब�� �यवसाय 

गरकेो 

मु�ना �जासमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 कुनै कसुरमा एकभ�दा बढी 
�ितवादीह�लाई त�स�ब�धी ऐनको एउटै 
दफाको सजायको माग ग�रएको भएपिन 
कानूनल े िनण�यकता�लाई िववेक �योग गन� 
अिधकार �दान गरकेो अव�थामा िमिसल 
संल�न कागज �माणह�को िव�लेषण गरी 
वारदातमा �यि�िप�छे �ितवादीको 
संल�नता, भूिमका ज�ता िवषयह� 
पिहचान गरी वारदात घटाउन नेतृ�व 
िलएको, सहायकको भूिमकामा रहेको, आफँै 
�हार गरकेो, गौडँा कुरकेो, सुराक�को 
भूिमका िनवा�ह गरकेो, लाभ िलने काय�मा 
सहभागी भए नभएको, हातहितयारको 
ब�दोब�त आिद गर े नगरकेो लगायतका 
थु�ै िवषयह�का आधारमा अमुक कसुर 
घटाउनमा कुनै �ितवादीको के कित 
भूिमका र िह�सा छ �यही आधारमा 
कसुरको मा�ाअनुसार सजाय िनधा�रण ह�ने 
ह�दँा एउटै िकिसमको अिभयोगदाबी भएका 
सबै �ितवादीह�लाई समान सजाय ह�नुपछ� 
भनी मा�न निम�ने ।  

२१२६ 

197. 

९७१५ 
 

संयु� 
 

अंश चलन 

िदपक िसंह 
िव�� 

िदनेश िसंह 

 िववािदत ज�गाह� यसरी �ा� भएको हो 
भ�ने त�यको िन�पण भएपिछ �यसरी �ा� 
स�पि�को अि�त�व के ह��छ तथा सो 
स�पि�मा कसको हक रह�छ भ�ने 
िन�य�ल गन� िवषय मा� कानूनी �� 

२१४२ 
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समािहत िवषय ह��छ । यसमा एक पटक 
�वआज�न भनी �वीकारकेोमा पिछ आएर 
होइन भनेको िनता�त त�यस�ब�धी 
िवषयमा सु� तथा पुनरावेदन अदालतले 
िबब�धन आकिष�त गरकेो देिखएबाट 
पुनरावेदक �ितवादीको कानूनी �� 
भएकोल े िवव�धन लागू ह�ने होइन भनी 
िलएको िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने ।  

198. 

९७१६ 
 

संयु� 
 

अंश चलन 

सूय��साद �े�समेत 
िव�� 

िदलबहादुर कोजु 

 व�तुतः घरसारमा भएको अंश छोडप�को 
िलखतबाट �वतः मानो छु��एको िमित 
यिकन ह�न स�ैन । कुनै न कुनै�पमा 
�य�तो घरसारको िलखत वा�तिवक 
�यवहारबाट नै काया��वयन भएको 
औपचा�रक �पबाट देिखनु पन� ।  

२१५० 

199. 

९७१७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

सर�वती �े� 
िव�� 

�रता खितवडासमेत 

 लेनदने �यवहार �ािविधक अथ�मा करारको 
कुरा नभए तापिन यसबाट  एक �कारको 
करारीय दािय�व नै िसज�ना ग�रएको ह��छ । 
�यसैले य�तो िवषयमा थनुामा रा�न े
कुरालाई िवशेष सावधानीका साथ ह�ेरन ु
पद�छ । मुलुक� ऐन, द�ड सजायको 
महलको ४२(२) नं. मा िवशेष अव�थामा 
ऋणको दािय�व परूा नगन� ऋणीलाई 
थुनामा रा�न सिकन े �यव�था रहकेो ह�ँदा 
यथाि�थितमा सो �ावधानलाई अनदेखा 
गनु� मनािसब   ह�दैँन । कानूनी सुधारको 
�ममा उ� �ावधान स�ब�धमा आव�यक 
प�रमाज�न होला । हाल �चलनमा रहकेो सो 
४२(२) नं. मा रहकेो �ावधानलाई 
तािक� क�पमा �योगमा �याउनु वा�छनीय 
देिखने । 

२१६० 

200. 

९७१८ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण/परमादेश 

पशुपितनाथ शमा� 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
हटे�डा, 

मकवानपुरसमेत 

 लेनदेन मु�ाको फैसलाबमोिजमको 
िबगोबापतमा �य�तो गो�ाराको 
स�पि�बाट अ�य अंिशयारले गरकेो 
�यवहारमा दािय�व रहन स�ने देिखँदैन । 
िवप�ी ��यथ� सुशील शमा�ले ऋण िलँदा 

२१६७ 
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िनवेदक पशुपित शमा�समेतका 
अंिशयारह�को म�जुरी िलएको भ�ने कुनै 
आधार �माण पेस गन� सकेको 
अव�थासमेत देिखँदैन । ऋण िलँदासमेत 
िनवेदकसमेतका अ�य अंिशयारह�लाई 
ऋण िलँदाको तमसुक िलखतमा समेत 
सा�ी राखेको नदेिखँदा मुलुक� ऐन, लेनदेन 
�यवहारको ८ र ९ नं. अनुसार गो�ारा 
धनबाट �यहोनु� पन� भ�ने िम�ने नदेिखने । 

201. 

९७१९ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

िसतीया देवी अमातनी 
िव�� 

योगे�� भ�ने जोगे�� 
म�डलसमेत 

 िज�ला अदालतबाट जायजात तायदातको 
मुचु�का तयार गदा� वा प�चिकत� 
मू�याङ्कनमा िनवेदकले आ�नो भनाई 
रा�न पाउने वा �ितवाद गन� अवसर �दान 
गरी �ाकृितक �यायको िस�ा�त अनु�प 
उ� मू�याङ्कनका िलखतह� तयार 
भएको देिखँदैन । िनवेदकलाई �ितवाद गन� 
मौका नै निदई तयार भएको मू�याङ्कन 
मुचु�काले कानूनी मा�यता र वैधता �ा� 
गन� स�ने अव�था नरहन े।  

२१७२ 

202. 

९७२० 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

�यामकृ�ण शाह 
िव�� 

पुनरावेदन अदालत, 
जनकपुरसमेत 

 �ितवादील े आफूले िलए खाएको ऋण 
अदालतको फैसलाबाट ितनु�पन� ठहर भई 
काया��वयनको रोहमा अदालतसम� 
��तुत ह�दँासमेत अदालतलाई सहयोग 
नगरी वादीलाई स�भव भएस�म 
अलम�याउन खोजेको अनुभूित ह��छ । 
�याय स�पादनको रोहमा य�तो �वृि�लाई 
कदािचत मा�यता िदन सिकँदैन । मु�ाले 
अि�तमता पाइसकेपिछ �याय �यव�था�ित 
स�मान राखी �ितवादी आफँै 
�व�फूत��पमा अ�सर भई िबगो बुझाउनु 
पन�मा िविभ�न अड्चन िझक� फैसला 
काया��वयनमा अवरोध गन� काय� िव�� 
शू�य सहनशीलता अपनाउनु �यायको 
रोहमा वा�छनीय देिखने ।  

२१८१ 
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203. 

९७२१ 
 

संयु� 
 

ब�दी��य�ीकरण 

थोमस एर�ेस�प 
िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
पाटन, लिलतपुरसमेत 

 काननूको शासनमा ज�तो सुकै 
अपराधीलाई पिन कानूनबमोिजम नै सजाय 
गन� र कानूनबमोिजम नै भएको कैद द�ड 
ज�रवाना असुल गनु�पद�छ । धेरै अपराध 
गरकेो आधार र कारणबाट कानूनले 
तोकेको भ�दा बढी अविध कैदमा रहने 
अव�था िसज�ना ह�नु �यायोिचत  नह�ने ।  

२१९७ 

204. 

९७२२ 
 

संयु� 
 

परमादेश 

चा�स� गु�मुख 
शोभराज 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 िनवेदकल े िनवेदनमा कारागारमा �दान 
ग�रएको सुिवधाको कुरा उठाएका छन् ती 
केवल िनजी सरोकारको िवषय मा�  
होइनन् । ��तुत िमिसलमानै के��ीय 
कारागारमा रहकेा १५८२ जना कैदी 
ब�दीह�ले सही गरी �यायको पुकारा गरी 
यस अदालतमा िनवेदन पठाएकोले समेत 
एउटा िवदेशी नाग�रकले िनवेदन पठाएको 
भनी �यसलाई अ�वीकार गन� िम�न े
देिखँदैन । २०६३ सालमा तय गरकेो िसधा 
र रकमको �यव�था ��तुत िनवेदनको 
सुनुवाइ ह�दँास�म पिन पुनरावलोकन 
नभएको ि�थितमा िनवेदकको मागलाई 
उपे�ा गन� िम�ने नदेिखने  । 

२२०४ 

चैत 

205. 

९७२३ 
 

बृहत् पूण� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

नवराज िसलवाल 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 िनयुि�का लािग तोिकएको यो�यता 
स�ब�धमा िवचार गदा� �हरी िनयमावली, 
२०७१ को िनयम ४१ मा जे�तालाई 
पिहलो सत�को �पमा उ�लेख ग�रएको 
देिखन आउँदछ । यो “जे�ता” भ�ने 
श�दलाई “व�र�ता” भ�ने अथ�मा पिन 
बु�नु पन� ह��छ । उपल�ध स�भा�य 
उ�मेदवारह� म�ये को जे� वा व�र� हो 
भ�ने कुरा अिभलेखबाट सहज�पमा 
यिकन गन� सिकने कुरा हो । �थािपत 
त�यबाट नै ��ट देिखने व�र�ताको 
िन�पण गन� अ�य आधार, कारण वा 
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तक� को सहारा िलई रहनु पन� आव�यकता 
रहदैँन । �हरी महािनरी�क पदमा 
िनयुि�का लािग जे�ता वा व�र�ताको 
खास मह�व रहने । 

206. 

९७२४ 
 

पूण� 
 

अंश चलन 

ल�मीकुमारी िम� 
(�े�) 
िव�� 

मखमली िम�समते 

 आ�नो जैिवक बाबु आमाको बारमेा 
जानकारीस�म नह�ने सानो उमेरदेिख 
आफूले छोरासरह पाली राखी, बढाएको / 
ह�का�एको मािनसलाई िनज वय�क 
भएपिछ आफूल े पिन स�तानको �पमा 
न�वीकान� र कसको स�तान हो भनी 
पिहचान पिन नगरी िदने हो भने य�ता 
स�तान पिहचानिवहीन, सहारािवहीन र 
प�र�य� पिन ह�न जान स�छन । य�तो 
अव�थामा अदालत अ�सर भई DNA 
परी�णको आदेश गन� निम�ने ।  

२२४१ 

207. 

९७२५ 
 

पूण� 
 

अंश 

पाँचक�या 
�जापतीसमेत 

िव�� 
ह�रच�� 

�जापतीसमेत 

 अंशब�डा गदा� सबै अंिशयारह�लाई 
बराबर ह�ने गरी गनु�पन� ह��छ । कितपय 
अव�थामा सबै स�पि�बाट बराबर 
िक.का. गदा� �यवहारमा िम�दो नह�न पिन 
स�दछ । �यसैले स�पि�को मू�याङ्कन, 
�े�फल, बनोट, �कृित आिद त�यको 
आधारमा �यावहा�रक ह�ने गरी स�पि�को 
बाँडफाँड ग�रिदनु �यायोिचत ह��छ । साथै 
�य�तो काय�ले स�पि�को उिचत 
�यव�थापन भई सबै अंिशयारह�को 
�यवहार सि�टन  पु�दछ । अशं ब�डाको 
महलको मु�य मकसद पिन पैतृक 
स�पि�को �यायोिचत�पमा बराबर 
बाँडफाँड ह�नुपन� ।  

२२५९ 

208. 

९७२६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

अशोककुमार 
बा�कोटासमेत 

िव�� 
पुनरावेदन 

अदालत, पाटन, 
लिलतपुरसमेत 

 कानूनी ��को िन�पणमा असाधारण 
अिधकार�े�को �योग गदा� संिवधानले 
िनिद�� गरकेा कुराह�को अधीनमा रही 
गनु�पछ� । अ�य वैकि�पक उपचारको 
�यव�था नभएको वा भए पिन �य�तो 
उपचार अ�भावकारी वा �भावहीन 
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देिखएको अव�थामा मा�ै कानूनी 
िववादको िन�पणका लािग असाधारण 
अिधकार�े� आकिष�त ह�ने हो । सव��च 
अदालतलाई �दान ग�रएको असाधारण 
अिधकार�े�को �योग मातहत 
अदालतमा िवचाराधीन रहकेा मु�ाह�को 
कारवाही रो�ने वा �य�ता िवषयह�मा 
कारवाही नै गन� नपाउने गरी गन� िम�ने 
होइन । स�ब�ध िव�छेद, जालसाजी, 
िलखतबदर, अंश चलन ज�ता सामा�य 
�े�ािधकारबाटै समाधान ह�ने िवषयमा 
असाधारण अिधकार�े� �हण गरी 
ह�त�ेप गनु� �यायको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।  

209. 

९७२७ 
 

संयु� 
 

साव�जिनक बाटो 
खुलाई पाऊँ 

शंखर �े�समते 
िव�� 

नेपाल औ�ोिगक 
िवकास िनगमसमेत 

 ज�गाधनीको हक टुटाई निलएको कारणले 
�य�तो संरचना र सोसँग स�ब� िनकास 
नै अवरोध गन� मुलुक� ऐन, घर बनाउनेको 
३ नं. बमोिजम कानूनस�मत एवं 
�यायोिचत ह�ने देिखँदैन । एकपटक 
बाटोको �पमा �योग गन� नरोक� �योग 
गन� िदई �े�ता पूजा� आिदमासमेत बाटो 
जनाई सकेको अव�थामा �यसको 
िवपरीत बाटो कायम नरा�न पिन निम�ने 
ह�नाले वादीह�ले जुन�पमा भोग 
ग�ररहकेो बाटो हो सोही�पले बाटो �योग 
गन� पाउने ।  

२२७९ 

210. 

९७२८ 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

भ�े कामी 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 फौजदारी कानूनले अनुस�धान तथा 
अदालतको काम कारवाहीमा सहयोग 
गरकेो अव�थामा अिभयु�ल े सजायमा 
छुट पाउन स�छ भनी राखेको �ावधानको 
उ�े�य योजनाब��पमा गरकेो मानवता 
िव��को जघ�य अपराधका दोषीलाई 
समेत सजायमा छुट िदनुपछ� भ�ने नभई 
पूव� �रसइवी र योजना नबनाई कसैको 
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ह�या ह�न गए वा कुनै गैरकानूनी काय� ह�न 
गएको अव�थाका अिभयु�लाई सजायमा 
केही छुट िदने भ�नेस�म ह�ने ।  

211. 

९७२९ 
 

संयु� 
 

ब�दी 
��य�ीकरण 

सिनराम 
चौधरीसमेत 

िव�� 
भ�पुर िज�ला 
अदालतसमेत 

 कुनै कसुर गदा� दुई वा बढी कानूनको 
कसुर भई तीनको मु�ा फरक फरक 
अड्डा वा अदालतबाट सुनुवाइ ह�नुपन� 
फरक फरक िनकायको अिधकार �े�को 
प�रिधिभ� पन� भएको अव�थामा ि�या 
एउटा मा� भयो भनी िविभ�न ऐनले 
िनधा��रत गरकेो कसुर र सोबाट ह�ने 
सजायबाट उ�मुि� ह�न नस�ने । 

२२९४ 

212. 

९७३० 
 

संयु� 
 

कत��य �यान 

नेपाल सरकार 
िव�� 

िफ�चु भ�ने राम 
कुमार राई 

 व�तुत: जोिखमी हितयार खुकुरी �हार 
गरी ह�या गरकेो कुरा �ितवादी �वयम ्ल े
मौका तथा अदालतमा �वीकार गरेको, सो 
त�यलाई िमिसल संल�न ��य�दश� 
अिनषा राईको बकप� शव 
परी�णसमेतबाट पुि� भइरहकेो र 
नाबालकले केही भनेको भ�न े आधारमा 
सामा�य सहनशीलता (normal degree 
of tolerance) नअपनाइ� नाबालकउपर 
जोिखमी हितयारले संवेदनशील अंगमा 
िनम�मतापूव�क पटक पटक �हार गरकेो 
काय� मनसायपूव�क देिखन आएकोले �रस 
उठी था�न नसक� मारेको भ�ने 
�ितवादीको �ितर�ाको आधार ब�न 
नस�ने । 

२३०० 

213. 

९७३१ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

उ�म िसलवाल 
िव�� 

सूचना तथा स�चार 
म��ालय, 

िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

 व�तुतः कुनै �यि�को संिवधान तथा 
कानून �द� हकको कही ँ कतैबाट 
अित�मण भएको र सोउपर उपचारको 
�यव�था नभएको वा उपचारको �यव�था 
भए पिन �य�तो उपचार अपया�� वा 
�भावहीन भएको अव�थामा मा� यस 
अदालतको �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�ने 
ह��छ । यस अथ�मा यस अदालतको �रट 
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�े�ािधकार आकिष�त ह�न पिहलो सत�को 
�पमा कानून�ारा िसिज�त भएको �य�तो 
हक, अिधकार कानूनको अि�तयारी 
�योग गन� कोही कसैबाट अित�िमत 
भएको कुरा �थम�ि� (Prima facie) मा 
नै �थािपत ह�नुपद�छ । कानून�ारा हक नै 
िसज�ना नभएको अव�थामा 
आ�मगत�पमा हकको हनन् भएको भनी 
यस अदालतको �रट �े�मा �वेश गन� र 
उपचार �ा� ह�न नस�ने । 

214. 

९७३२ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण / 
परमादेश 

रमेश 
पराजुलीसमेत 

िव�� 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

 िनवेदन दता� ह�ँदाको अव�थामा अ�त�रम 
संिवधान बहाल रहकेो स�दभ�मा 
िनवेदनमा िड.एन.ए. डाटा ब�क नह�दँा 
अ�त�रम संिवधानको धारा १२(२), धारा 
१३(१), धारा १७(३), धारा २२(१), धारा 
२४(९) �ारा ��याभूत हकह� 
उ�लङ्घन ह�न गएको भ�ने िजिकर 
िलएको पाइयो । यी धाराह�मा �यि�को 
वैयि�क �वत��ता, कानूनको समान 
संर�ण, सं�कृित, सां�कृितक स�यता र 
स�पदाको संर�ण र स�ब��न गन� हक, 
बालबािलकाको पिहचान एवं �व�छ 
सुनुवाइको हक ��याभूत ग�रएका छन,् 
जुन वत�मान संिवधानमा समेत ��याभूत 
रहकेा छन ् । �यि� बेप�ा ह�दँा उसको 
वैयि�क �वत��ता र समान संर�ण एवं 
सुर�ा अपह�रत ह��छ । �यि� मरकेो 
अव�थामा आ�नो रीत पर�पराअनुसार 
दाहसं�कार गन� पाउने हक उ�लङ्घन 
ह��छ । छोराछोरी बालबािलकाको 
पिहचानको हकमा असर गछ� र सबैभ�दा 
मह�वपूण� कुरा पीिडतको �व�छ 
सुनुवाइको हकमा �ितकूल असर पन� 
जाने ।  

२३१४ 
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215. 

९७३३ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

भरतमिण जंगम 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, 
िसंहदरबार, 

काठमाड�समेत 

 धािम�क �वत��ता वा हकको �योग गन� 
नाउँमा साव�जिनक �वा��य, िश�ाचार वा 
नैितकताको �ितकूल ह�ने वा साव�जिनक 
शाि�त भंग गन� ि�याकलाप गन� गराउने 
वा कसैको धम� प�रवत�न गराउने काय�लाई 
िनषेध एवं द�ड गन� दािय�व रा�यलाई 
सुि�पएको मा� नभई धािम�क �थल वा 
धािम�क गुठीको स�चालन र संर�ण गन� 
तथा गुठीको स�पि� तथा ज�गाको 
�यव�थापनको लािग कानून बनाई 
िनयिमत गन� दािय�व पिन रा�यमा 
सुि�पएको अव�था संिवधानमा रहकेोले 
धािम�क िवषयमा रा�यले आँखै लगाउन 
ह�दैँन भ�न निम�न े। 

२३२३ 

216. 

९७३४ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

जयराम अिधकारी 
िव�� 

�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को 

काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

 कानूनी �यव�थाले एक�कारको िबदा 
िलएकोमा सो िबदा नै उपभोग गनु�पन� र 
�य�तो िबदा �सुित र िक�रया िबदाबाहेक 
अ� िबदामा प�रणत नह�ने �यव�था 
गरकेो स�दभ�लाई िवचार गदा� घरिबदा, 
िबरामी िबदा, पव�, भैपरी िबदा िलएकोलाई 
सो िबदा नै उपभोग गरकेो मा�नुपन� ह�दँा 
उ� िबदा अ�ययन �योजनमा खच� गरकेो 
भएपिन अ�ययन िबदा नै िलएसरहको 
सुिवधा उपभोग गन� पाउनु पछ� भ�ने 
िजिकर �यायसङ्गत नदेिखने । 

२३३५ 

217. 

९७३५ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

मह�तलाल ��ेसमेत 
िव�� 

नेपाल सरकार 

 मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप� 
नरम कानून (Soft Law) हो र िनवेदनमा 
उ�लेख गरकेो धारा १७(१)(२) 
(स�पि�स�ब�धी अिधकार) वा धारा 
२७(१) (सां�कृितक अिधकार) ल े
रा�यको संिवधान वा ऐनभ�दा उ�च 
�थान रा�दैनन् । तसथ� कुनै पिन �यि�ले 
आ�नो स�पि� रा�यलाई िद�नँ भ�न 
पाउँछ वा पाउँदैन भ�ने कुरालाई मुलुकको 
संिवधान र कानूनी �यव�थाको 
सापे�तामा हनुे�पन� ।  

२३४४ 
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218. 

९७३६ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण /  
परमादेश 

एभर�े ब�क िल. 
िव�� 

नेपाल चाट�ड� 
एकाउ�टे�टस् 
सं�थासमेत 

 चाट�ड एकाउ�टे�सह�को सेवा शु�क 
तो�दा कुनै स�झौता ग�रएको वा स�झौता 
गन� �यास ग�रएको भ�ने छैन तथािप 
�यूनतम शु�क तो�ने जुन काय� भयो सो 
काय�को �कृित हदेा� उ� काय� 
�ित�पधा�को िव�� नै ह�ने देिखन   
आउने ।  

२३५८ 

219. 

९७३७ 
 

संयु� 
 

उ��ेषण 

ह�रमान �े�समेत 
िव�� 

अि�तयार दु�पयोग 
अनुस�धान आयोग, 

टंगाल, 
काठमाड�समेत 

 कसैको हकिहतमा असर पन� गरी कुनै 
िनण�य गनु�पूव� स�बि�धत असर पन� 
�यि�लाई सुनुवाइको अवसर �दान गनु� 
आव�यक ह��छ । यो एक �थािपत 
�याियक मा�यता हो । यस मा�यता 
�ितकूलका िनण�यल े मा�यता नपाउने, 
बदर ह�ने भनी अदालतबाट पटक-पटक 
�या�या, िववेचना र िस�ा�त �ितपादन 
भएका छन ् । यस �ि�बाट हदेा�समेत 
िवप�ी आयोगको िववािदत िनण�य र काम 
कारवाही �याियक मा�यता, �यायका 
आधारभूत िस�ा�तअनुकूल देिखन 
नआउन े।  

२३६९ 

 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

93 

 

१. सवैंधािनक काननू 
1.  िनण�य नं. ९५३८ - उ��षेण / परमादेश 

संिवधानसँग कानून अमा�य भएको भ�ने िनवेदनको िन�पणका लािग यस अदालतले िलने 
गरकेो आधारह�मा िवधाियका िनिम�त कानून संिवधानस�मत रहकेो अनुमान ग�र�छ । कानून 
संिवधानसँग बािझएको छ भ�ने िजिकर िलने प�ले सो कुरा �प� िकिसमले �मािणत गनु�पछ� । 
यसको लािग िनजले सफा हात िलएर आउनुपछ� र उि�लिखत कानूनलाई �वीकार गरकेो वा 
�यसबाट फाइदा िलएको देिखनु ह�दैँन । बािझएको कुरा सामा�य िववेक भएको मािनसले 
सहज�पमा थाहा पाउन स�ने ह�नुपछ� । सामा�य मािनसले �यसरी बु�न स�दैन भने 
�यसलाई बािझएको भनेर अदालतले बलपूव�क �या�या गद�न । अदालतले कानूनको समी�ा 
गररे य�तो कानून भैिदए अझ रा�ो ह���यो भनी �यसको औिच�य खो�ने वा मसौदाकारको 
काम गद�न । अदालतले दाबी ग�रएको कानून �प�सँग संिवधानसँग बािझएको छ छैन 
भ�नेस�म हछे� । िववेक, तक� स�मत र बु�न सिकने वग�करण (reasonable and 
intelligible differentia) सव��वीकृत छ । समान र असमानिबच समान कानून लागू गन� 
िम�दैन । यसबाट झन् असमानता बढ्छ । कम�चारी �शासनको �व�प संगठन र ितनीह� 
िबचको वग�करण रा�यको नीितिभ� पन� नीितगत कुरा भएकाले यो अ�यायपूण� नदेिखएस�म 
अदालतले हात नहा�ने । 

(�करण नं.१२) 
िन�िपत भैसकेको िवषय बार�बार उठाएर िनवेदकह�ले अदालतको समय र रा��को �म 
तथा �ोतको �यथ� खच� गरकेो    देिख�छ । वा�तिवक पीिडतह�लाई समयमा �याय �दान 
गन�का लािग अ�य�त दबाबमा रहकेो यस अदालतलाई सानाितना असुिवधा भएको 
बहानाबाजी गरी अलमल गन� काम स� ह�न स�ैन । य�ता ससाना गुनासा सु�नका लािग �रट 
उपचारको �यव�था भएको होइन । यसमा िनवेदकह�को कानून �यवसायीह�को अहम ्
भूिमका रहने । 

(�करण नं.१४) 
अदालतलाई कानून बदर गन� अिधकार मा� छ । �यसमा थपघट गरी संशोधन गन� अिधकार 
छैन । यो अदालतले मसौदाकारको काम गन� स�दैन । �यसको लािग अदालतको िनमा�ण 
भएको होइन । यो अदालतले कानूनको शासनको स�मान गनु�पन� ह�दँा यसले शि� 
पृथ�क�करणको दायरा ना�न नस�ने । 
�तरवृि�स�ब�धी भएको कानून बदर गदा� िनवेदकलगायत कम�चारीह�लाई झन् मका� पन� 
देिख�छ । अक� कानून किहले ब�ने ठेगान ह�दैँन तर भएको कानून बदर भइस�छ । अ�याय 
वृि� ह�ने गरी यो अदालत आदेश गन� असमथ� ह�न जाने । 

(�करण नं.१५) 
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कम�चारीह�मा सेवा गन� भावनामा धेर ै�ास भएको पाइ�छ । आफूलाई खासै मका� नपरकेो र 
उ�नितको बाटो अव�� नभएको अव�थामा समेत कत��यपालनभ�दा अिधकार �ाि�मा बढी 
�यान केि��त रहकेो देिखनु िच�ताको िवषय ह�न पु�ने । 

(�करण नं.१६) 
2.  िनण�य नं. ९६१४ - उ��ेषण / परमादेश 

कानूनबमोिजम कुनै सं�थाको नाममा भएको सेयर वा अ�य स�पि�मािथको हक �वतः समा� 
ह�ने कुरा आउँदैन । त�काल �चिलत नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा १९ (२) 
बमोिजम साव�जिनक िहतको लािग बाहके कुनै पिन �यि�को स�पि� अिध�हण वा �ा� गन� 
वा �य�तो स�पि�उपर कुनै �कारको अिधकारको िसज�ना गन� नपाउने गरी रा�य िव��मा 
�यि�लाई �ा� भएको स�पि�स�ब�धी हक यी िनवेदकउपर पिन आकिष�त नह�ने भ�न िम�ने 
अव�था छैन । �यसमा पिन िनवेदकले आ�नो हक र अि�त�वको दाबी ग�ररहकेो छ । �चिलत 
कानूनबमोिजमको कुनै िन�कष�बेगर कसैको अि�त�व �वतः समा� भएको भ�न कानूनस�मत 
नह�ने ।  

(�करण नं.७) 
कसैका िव��मा िनजको िहतिव�� िनण�य गनु�भ�दा पिहले िनजलाई आ�नो भनाइ रा�ने 
समुिचत मौका िदनुपन� ह��छ । सुनुवाईको मौकाबाट वि�चत गरी कुनै िनण�य ग�र�छ भने 
�य�तो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त�ितकूल ह�न गई �य�तो िनण�यले कानूनी मा�यता 
पाउन स�ने अव�था नह�ने ।  

(�करण नं.८) 
व�तुतः िनवेदक सं�था (UMN) लाई नेपालमा कानूनबमोिजम दता�को �ि�यािबना नै काम 
गन� िदएको र सो सं�थाले काम नगन� भएमा वा िवघटन भएमा पिन उ� सं�थाको स�पि� 
नेपाल सरकारमा नै ह�ता�तरण गन� �यव�थासिहत काम गरेको अव�थामा पिछ�लो समयमा 
सो सं�था औपचा�रक दता�को �ि�यामा गई िवदेशमा दता� भएको कारणले मा�ै सािबकको 
हक दािय�वबाट िव�छेद गरी हने� िम�ने देिखँदैन । जुन पृ�भूिममा र सत�ह�सिहत सं�थाले 
काम गरी आएको हो, सोको िनर�तरता िविधवत् टुङ्याएको अव�थामा बाहके टुङ्िगएको 
मा�न निम�ने ।  

(�करण नं.११) 
�ार�भमा नेपाल सरकार र िनवेदक सं�थाका बीच िबना कुनै स�झौता आपसी समझदारीका 
आधारमा दािय�व िसज�ना गरी काय� स�चालन गरी आएको र काय� स�चालनको अनुमित �ा� 
गदा� सो सं�थाको दािय�व नेपाल सरकारमा रहने कुरालाई �वीकार ग�रसकेको य�तो 
अव�थामा सं�थाले पुनः कानूनी�पमा सं�थािपत भई पूव�वत् काय�रत भएको भनेको 
अव�थामा आफूले नेपाल सरकारसँग कबुल गरकेो सत� �वतः आकिष�त भइरहने कुरा ह��छ । 
यसरी काय�रत रहकेो सं�थालाई िनता�त फरक वा नयाँ सं�थाको �पमा �यवहार गन� तथा 
सो िसलिसलामा िनवेदक क�पनीको हकभोगमा रहकेो कुनै स�पि�को स�ब�धमा संिवधान, 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

95 

ऐन कानूनको �यूनतम ��याभूितलाई समेत इ�कार गरी �यवहार गनु� मुनािसब ह�ँदैन । अनुमान 
वा िव�ासको भरमा कसैको हक भोगमा रहकेो कुनै स�पि�मा अनिधकृत ह�त�ेप गन� वा 
दखल गन� ह�दैँन र गरमेा �य�तो काय� संिवधानस�मत मा�न नसिकने ।  

(�करण नं.१२) 
नेपाल सरकारसँगको स�झौताअनुसार �थािपत भई समाज क�याण ऐन, २०४९ जारी 
भएपिछको समयमा सो प�रषद्सँग आव� भई िविभ�न सेवामूलक काय��मह� स�चालन गद� 
आएको सं�थाको अि�त�व समा� भयो भनी �य�तो सं�थाको नाममा रहकेो सेयर तथा 
स�पूण� चल अचल स�पि� नेपाल सरकारले �ा� गन� भनी िनण�य गदा� नेपाल सरकारले 
िनवेदकलाई सुनुवाईको मौकासमेत िदएको पाइएन । �य�तै सो िनण�य गदा� कुनै ऐन 
कानूनलाई टेकेर गरकेो भ�ने पिन देिखएन । त�कालीन नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ 
ले कानूनभ�दा मािथ कसैलाई नराखी सबैलाई कानूनको अधीनमा राखेको छ । कानूनी 
शासनको आधारभूत मा�यताअनुसार कुनै पिन काय� कानूनले िनद�श गरकेोभ�दा बािहर गएर 
गन� िम�दैन । अतः नेपाल सरकारले पिन कानूनको अधीनमा रही काय� गनु�पछ� । कानूनले 
�प��पमा अि�तयारी निदएको िवषयमा अमूक िनण�य नै कानूनसरह ह��छ भ�न पिन  
निम�ने ।  

(�करण नं.१३) 
3.  िनण�य नं. ९६२६ - नाग�रकता 

व�तुतः कुनै पिन देशको नाग�रकताको �माणप� भनेको नाग�रक र रा�यबीचको कानूनी 
स�ब�धको आधार र �माण देखाउने आधारभूत िलखतको �पमा रहकेो ह��छ । नाग�रक र 
रा�यको स�ब�धलाई �थािपत गन� य�तो �माणप�को �ा�ी एवं समा�ीका आधारह� 
अ�य�तै संवेदनशील िवषय ह��छन् । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी िवधाियकाले नेपाली 
नाग�रकताको �माणप� र� गरी नेपाली नाग�रकबाट हटाउने आदेश िदने अिधकार 
सरकारको कुनै म��ालय वा िवभागलाई ��यायोजन नगरी नेपाल सरकार मि��प�रषद् मा नै 
िनिहत रहने �यव�था गरकेो भ�ने उि�लिखत ऐनको �यव�थाबाट �प� ह�न आउँछ । यसरी 
नाग�रकताको समाि�को संवेदनशीलता र मह�वलाई �ि�गत गरी ऐनमा नै सो अिधकार 
��यायोजन गन� निम�ने िकटानी �यव�था भएको देिखन आउने । 

(�करण नं.६) 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३८ अनुसार �धानम��ीको अ�य�तामा 
मि��प�रषद्को गठन ह�ने तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोिजम मि��प�रषद् मा 
आव�यकताअनुसार उप�धानम��ी र अ�य म��ीह� रहने �यव�था भएबाट कानून 
�या�यास�ब�धी ऐन, २०१० को दफा २(झ) को �करण (ङ) को �यव�थासमेतको स�दभ�मा 
हदेा� नेपाल सरकार भ�ने श�दले �धानम��ीको अ�य�तामा गिठत म��ीह�को सामुिहक 
अि�त�वलाई जनाउने भ�ने देिखन  आउँछ । उि�लिखत �यव�थाबाट कुनै एकजना म��ी 
नपेाल सरकारको अङ्ग भएपिन �यसले नेपाल सरकारको पूण� अि�त�वलाई जनाउन स�ने 
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देिखएन । यस अव�थामा अिधकार ��यायोजन ग�रएकोमा बाहके कुनै एक म��ीको 
िनण�यलाई नेपाल सरकारको िनण�य मा�न निम�ने । 

(�करण नं.७) 
4.  िनण�य नं. ९६२७ - परमादेश 

संिवधान तथा कानूनले नेपाली नाग�रक आमाबाट नेपालमा ज�म भई नेपालमा नै बसोबास 
ग�ररहकेा �यि�ह�ले आमाको नामबाट नाग�रकता �ा� गन� स�ने भनी �यव�था ग�रसकेको 
अव�थामा बाबु िवदेशी वा �वदेशी हो भ�ने �� उठाई संिवधान र कानूनबमोिजम नाग�रकता 
�ा� गन� यो�यता पुगेका �यि�ह�लाई नाग�रकताको �माणप� िदन इ�कार गरी नाग�रकता 
िवहीन बनाउनु कानूनअनुकूलको काय� मा�न नसिकने । 

(�करण नं.७) 
नेपाली नाग�रक बाबु वा आमाबाट नेपालको कुनै भ–ूभागमा जि�मएको �यि�ले �यही 
िज�लाबाट नेपालको नाग�रकताको �माणप� �ा� गन� अिधकार रा�दछ । नाग�रक नभई 
कसैले पिन यो देशको राजनीितक तथा नाग�रक अिधकार �योग गन�, अचल स�पि� �ा� 
गन�, कुनै चुनावमा भाग िलने वा मतदान गन� अिधकार वा नेपाली नाग�रकले मा� �योग गन� 
पाउने कुनै पिन हक तथा अिधकार �योग गन� पाउन ेह�दैँन । नेपाल रा�यमा ज�मेको कारण 
नेपाली नाग�रक ह�न यो�यता पुगेपिछ र आव�यक रीत पु� याई कानूनमा तोिकएको ढाँचामा 
आवेदन गरपेिछ सहज र सरल त�रकाले नेपालको नाग�रकताको �माणप� �ा� गन� ��येक 
यो�यता पुगेको �यि�को अिधकार हो । तर कानूनबमोिजमको �यूनतम �ि�या पु� याई 
नाग�रकता �ाि�को लािग आवेदन परकेो अव�थामा यस अदालतबाट �ितपािदत 
िस�ा�तसमेतको आधारमा नाग�रकता ज�तो संवेदनशील ��मा सौहा��तापूव�क सहयोग 
गनु�पन�मा य�तो र �य�तो बहाना गरी नाग�रकताको �माणप� िदन इ�कार गरी िवप�ीह�ले 
िनवेदकह�लाई झुलाउने काय� गरकेो पाइँदा य�तो काय�लाई िज�मेवारपूण� एवम ्कानूनस�मत 
काय� मा�न नसिकने । 

(�करण नं.९) 
5.  िनण�य नं. ९६२८ - उ��ेषण / परमादेश 

सैिनक सेवामा काय�रत िनवेदकले पशु �वा��य औषिध उ�पादन आयोजना शाखामा गरकेो 
सेवा अविधको ७५ �ितशत अविध जोडी िनवृि�भरण पाउँ भनी दाबी गरकैे आधारमा कुनै 
पिन कानूनले �य�तो नोकरी अविध जोड्न िम�ने भनी नबोलेको अव�थामा सो सेवा 
अविधलाई जोड्न िम�ने भनी अथ� गनु� कानूनस�मत नह�ने । 

(�करण नं.८) 
सैिनक सेवा िनयमावलीमा अ�य� सरकारी सेवामा गरकेो अ�थायी सेवा अविधलाई 
िनवृि�भरणको �योजनका लािग जोड्न पाउने गरी �यव�था नभएको अव�थामा �यसरी 
कानूनमै नभएको �यव�थाअनुसार कानूनिवपरीतको �ुिटपूण� िनण�य गरी अ�य� गरकेो सेवा 
अविधको ७५ �ितशत अविध जोडी यी िनवेदकलाई पे�सनप�ा िदने काय�लाई कानूनअनुसार 
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भएको काय� मा�न निम�ने । 
(�करण नं.९) 

कानूनिवपरीतको िनण�यले वैधतासमेत �ा� नगन� भई �य�तो िनण�य सधै ँकानूनिवपरीत नै 
ह�ने ह�ँदा जिहलेसुकै स�याउन सिकने नै ह��छ । य�तो अव�थामा सैिनक अिभलेखालयबाट 
भूलवस यी �रट िनवेदकले अ�य� गरकेो अ�थायी सेवाको ७५ �ितशत सेवा अविध जोडी 
पे�सनप�ा िदई भएको िनण�य कानून �ितकूलको भ�ने थाहा भएपिछ सो िनण�यलाई सोही 
अिभलेखालयबाट स�याई यी िनवेदकलाई पे�सनप�ा िदन निम�ने गरी भएको पिछ�लो 
िनण�यलाई गैरकानूनी भ�न निम�ने । 

(�करण नं.१०) 
6.  िनण�य नं. ९६३४ - उ��ेषण / परमादेश 

अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा आयोगको �े�ािधकार 
स�ब�धमा �यव�था ग�रएको छ, जसमा उजुरीउपर अनुस�धान र तहिककात गरी मु�ा दायर 
गन� �यव�था छ भने दफा ६ मा साव�जिनक सं�थामा भएको अनुिचत काय�को स�ब�धमा 
छानिबन गरी कारवाही गन� �यव�था समेिटएको छ । दफा ८ मा अनुिचत काय�स�ब�धी उजुरी 
र दफा ११ मा िवभागीय कारवाहीस�ब�धी �यव�था ग�रएको छ । �यसैगरी दफा १२ मा 
िवभागीय कारवाहीको लािग लेखी पठाउने तथा दु�प�रणाम स�याउने आदेश िदन सिकने 
भ�ने �यव�था रहकेो देिख�छ । तर िनवेदकह�ले कानूनस�मत�पले �ा� गरकेो पद�थापना 
बदर गराउने आदेश िदन स�ने �यव�था उ� ऐनमा किहकँतै रहभेएको नदेिखने । 

(�करण नं.२) 
रा�यका हरेक िनकायह�बाट भएका काम कारवाही र िनण�यह� कानूनस�मत �पमा 
स�प�न ह�नुपद�छ । �य�ता िनकायबाट स�प�न भएका काम कारवाही तथा िनण�यह�को 
कानूनी आधार र औिच�यतासमेत पुि� भएको ह�नुपद�छ । कानूनी आधार र औिच�य पुि� 
नह�ने काम कारवाही तथा िनण�यह�ले बैधता �ा� गन� नस�ने । 
अि�तयार�ा� �यि� वा िनकायले गरकेो िनण�यमा िनजले उ� अिधकारको 
�वे�छाचारी�पमा �योग गरकेो वा ��ट आधार र कारण नखुलाई िनण�य गरकेो अव�थामा 
बाहके �य�तो िनण�यको वैधािनकतामा �� उठाउन िम�ने देिखँदैन । कानूनले कुनै िवषयमा 
िनण�य गन� अिधकार कुनै पदािधकारी वा िनकायलाई �दान गद�छ भने �य�तो िवषयमा िनण�य 
गन� अिधकारको �योग �वत���पले �य�तो अिधकारी वा िनकायले �योग गन� स�ने नै   
ह��छ । कानून�द� अिधकारको �योगको स�ब�धमा अ�य िनकायको िनय��ण वा िनद�शन 
वा�छनीय ह�न नस�ने । 

(�करण नं.३) 
िनवेदकह�को पद�थापनको स�ब�धमा सािधकार िनकायबाट भएको िनण�यलाई िवप�ी 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले कुनै कानूनमा आधा�रत नभई आ�नो 
�े�ािधकारसमेतको बेवा�ता गरी मनोगत�पमा िनद�शन जारी गरकेो देिखँदा �य�तो 
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�े�ािधकारिवहीन िनद�शनका आधारमा िनवेदकह�लाई एक पटक पद�थापन ग�रसकेको 
िवषयलाई सोही िनकायले पुनरावलोकन गरी िनजह�को रोजगारीको हकमा असर पन� गरी 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत सुनुवाईको मौकासमेत �दान नगरी िनजह�को 
पद�थापना बदर गन� िवप�ी �वा��य तथा जनसं�या म��ालय र �वा��य सेवा िवभागबाट 
भएको िनण�य तथा सोही िनण�यका आधारमा भएका प�ाचारह� कानूनस�मत रहकेो भनी 
मा�न िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.४) 
एक पटक िवभागीय िनण�यबाट पद�थापना भई सेवा सुिवधा �दान गरी कामकाज गरी 
आएका िनवेदक िस.अ.हे.ब.ह�लाई कानूनबमोिजमको आधार र कारणिबना �दान 
ग�रसकेको हक र सुिवधालाई कटौती गदा� उिचत आधार र कारण खुलाउनै पन� ह��छ । 
�य�तो �ा� ग�रसकेको सेवा सुिवधाको कटौती गन� िनण�यमा िनजह�को म�जुरी िलएको वा 
असर पन� प�लाई पया�� सुनवाईको अवसरसमेत �दान गरकेो ह�नुपद�छ र �यसरी सुनवाईको 
मौका िदइएको िथयो भ�ने �प�ट देिखनु पन� । 

(�करण नं.५) 
7.  िनण�य नं. ९६३५ - उ��ेषण / परमादेश 

अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरकेो आदेश प�रवत�न गन� अिधकार�े� 
मािथ�लो अदालतले सै�ाि�तक िवचलन वा कानूनको घोर उ�लङ्घन भएको अव�थामा 
बाहके �योग गनु� उपयु� ह�ँदैन । व�तुत: मातहत अदालतमा परकेा मु�ाको काम कारवाहीमा 
�याद नाघेको वा बेरीत भएको वा काय�िविध कानूनको �ुिट गरी आदेश गरकेो �प� देिखएमा 
अदालतले बदर गन�स�ने हो । �याियक मनको �योग गरी गरकेो आदेश बदर गदा� 
काया��वयनयो�य फैसलामा पन� �भावलाई पिन अदालतले सदैव �यान रा�नु पन� ह��छ । 
अदालतको अि�तम फैसला कुनै पिन हालतमा काया�ि�वत ह�नपद�छ भ�ने कुरामा िववाद ह�न 
नस�ने । 

(�करण नं.६) 
8.  िनण�य नं. ९६३६ - परमादेश 

जातीय भेदभाव रोकथामको स�ब�धमा मह�वपूण� �यव�था रहकेो सबै �कारको जाितय 
भेदभाव उ�मुलन गन� स�ब�धी अ�तरा�ि��य महास�ध, १९६५ लाई नेपालले अनुमोदन गरकेो 
ह�दँा उ� महासि�धका �यव�थालाई राि��य प�रवेशमा काया��वयनको लािग नेपालमािथ 
दािय�व थप भएको देिख�छ । नेपालले अ�तराि��य सि�ध, महासि�ध र �ोटोकलह�लाई 
अनुमोदन गरपे�ात् सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार उ� सि�ध महासि�ध नेपाल 
कानूनसरह लागू ह�ने िव�मान कानूनी �यव�थाको प�र��ेयमा उ� महासि�ध िसधै नेपाल 
कानूनसरह लागू ह�नस�ने पिन देिख�छ । य�तो महासि�धमा उि�लिखत आफूले �वीकार 
गरकेा �यव�था काया��वयन गन� �थानीय�पमा राि��य कानूनसमेत आव�यक ह�ने 
प�र�े�यमा नेपालले जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ स�ब�धी िवशेष 
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कानूनी �यव�था गरकेो देिख�छ । नेपाल अिधरा�यको संिवधान २०४७, नेपालको अ�त�रम 
संिवधान २०६३ र वत�मान नेपालको संिवधानमा समेत जातीय भेदभाव र छुवाछुत िव��को 
हकलाई मौिलक हकको �पमा राखी संवैधािनक मा�यता �दान ग�रएको देिखँदा अ�तरा�ि��य 
�ितब�ताअनु�पको दािय�व पूरा गन�का लािग समेत िछटो िनयमावलीको तजु�मा ह�नु 
आव�यक देिख�छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतस�ब�धी ऐन तजु�मा भएको पाँच वष�को 
अविध �यितत भइसकेको अव�थामा पिन नेपाल सरकारका तफ� बाट िनयमावली तजु�मा 
नभएको काय�लाई अनुिचत िवल�ब नै मा�नुपन� । 

(�करण नं.७) 
वत�मान समाज २१ औ ं शता�दीमा �वेश ग�रसकेको अव�थामा दासयुगीन कुसं�कार र 
कुरीित तथा समाजलाई िवभािजत गरी मानव-मानवका बीच अनुिचत िभ�नता �याउने सबै 
�कारका जातीय भेदभावलाई संिवधानले नै िनषेिधत काय�को �पमा राखेको देिख�छ । यसरी 
संिवधानमा उि�लिखत �यव�था काया��वयनको लािग तजु�मा भएको जातीय िवभेद र छुवाछुत 
(कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को सहज काया��वयनको लािग आव�यक िनयमावलीको तजु�मा 
लामो समयस�म ह�न नस�दा उ� िढलाइका कारण संवैधािनक �यव�थाको काया��वयनमा नै 
परो��पमा असर पन� जाने देिख�छ । ऐनमा उि�लिखत �यव�थाको वा�तिवक�पमा 
काया��वयन गन�का लािग आव�यक िनयमावली तजु�माको िवषयलाई िविभ�न बहानामा िढलाई 
ग�ररहनु संवैधािनक तथा कानूनी आव�यकताको रोहमा समेत उिचत मा�न नसिकने । 

(�करण नं.९) 
9.  िनण�य नं. ९६३८ - उ��ेषण / परमादेश 

साव�जिनक पदािधकारीले कानूनको �ुिट गरी िनण�य गरेको र सो िनण�यबाट कुनै �यि� वा 
नाग�रकको संिवधान�द� मौिलक हक हनन् भई वा�तवमा अ�याय परमेा मा� �रटको 
अिधकार�े� आकिष�त ह�ने अव�था रह�छ । यसको लािग िनवेदकलाई �ा� हक वा सुिवधा 
कानूनले �दान गरकेो देिखन आव�यक ह��छ । कानूनिवपरीत वा कानूनले समथ�न नगरकेो 
काम कारवाहीबाट कसैले कुनै अनुिचत सुिवधा सह�िलयत �ा� गरेमा र सो कुरा पिछबाट 
खोिसएमा सो खोिसने काय�बाट कानूनको �ुिट भएको वा मौिलक हकको हनन् भएको भ�न 
निम�ने ।  
कुनै पदमा पद�थापन ह�ने कुरालाई कानूनले समथ�न गनु�पछ� । पद�थापन ह�नको लािग पदको 
सं�या खुलाई िव�ापन माग ह�ने, �यसमा यो�यता पुगेका उ�मेदवारबाट दरखा�त पन� र 
परी�ा आिद ह�ने एउटा िनि�त �ि�या आव�यक ह��छ । यो �ि�याको अवल�बन खु�ला र 
बढुवा दुवैमा गनु�पन� ह��छ । अक� िकिसमको पद�थापन भनेको फाइल बढुवा हो जो िनजामती 
सेवा ऐन िनयम र अ�य सेवास�ब�धी कानूनबाट कम�चारीको उ��ेरणाको लािग लागू भएको 
देिख�छ । सोबाहके अ� िकिसमले कुनै पदमा कुनै कम�चारीको पद�थापन ह�न नस�ने । 

(�करण नं.५) 
कानून�ारा ह�नै नस�ने पद�थापन बदरबाट िनवेिदकाको कानूनी हकको हनन् नभएको कुरामा 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

100 

सफाइको मौका िदनुपन� �ाकृितक �यायको िस�ा�त आकिष�त नह�न े। 
(�करण नं.६) 

10.  िनण�य नं. ९६४८ - उ��ेषण 
कानूनले अ�य िनयिमत साधारण उपचार �यव�था गरकेो तथा सामा�य िनयिमत उपचार 
अवल�बन गनु�पन� कुरा र अव�थामा असाधारण �े�बाट उपचार खो�नु तथा अवल�बन गनु� 
मनािसब र उपयु� ह�ँदैन । अ�य सामा�य तथा िनयिमत कानूनी उपचारको माग� नरहकेो वा 
नभएको भ�ने नदेिखएको अव�थामा �रट जारी ह�न स�ने अव�था ह�ँदैन । 

(�करण नं.५) 
11.  िनण�य नं. ९६४९ - उ��ेषण / परमादेश 

��येक नाग�रकलाई नेपालको कुनै पिन भागमा बसोबास गन�, पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग 
�यापार तथा �यवसायको �थापना र स�चालन गन� �वत��ता नेपालको संिवधानको धारा 
१७ ले िदएको छ । �यसैगरी सबै नाग�रक कानूनको �ि�मा समान ह�नेछन् । कसैलाई पिन 
कानूनको समान संर�णबाट वि�चत नग�रने भ�ने संवैधािनक �ावधान रहकेो छ । समानता 
भनेको समानह�को बीच समान �यवहार गनु� हो । समानसरहका कुनै �यि�लाई िव�ुत् लाइन 
जोिडिदने र कुनै �यि�लाई नजोिडिदने गरी असमान �यवहार गनु� समानताको हकिवपरीत 
ह�न जाने । 
��येक उपभो�ालाई गुण�तरीय सेवा �ा� गन� हक छ । रा�यले नाग�रकलाई गुण�तरीय सेवा 
उपल�ध गराउनु उसको कत��य हो । आधारभूत सेवामा सबै नाग�रकको पह�चँ सुिनि�त 
ह�नुपद�छ । ��येक �यि�को स�मानपूव�क बाँ�न पाउनु उसको मौिलक अिधकार हो । 
स�मानपूव�क िजउन र बाँ�नका लािग �यूनतम सुिवधाह� �ा� ह�नुपद�छ । नेपाल िव�ुत् 
�ािधकरण कानूनबमोिजम गिठत रा�यको एक मा� �य�तो सं�था हो जसले सव�साधारण 
जनतामा िव�ुत् लाइन उपल�ध गराई आ�नो सेवा िव�तार गन� काय� गछ� । साव�जिनक 
िनकायबाट �दान ग�रने सेवा �ा� गन� अिधकारबाट नाग�रकलाई वि�चत गनु� 
�यायोिचत नह�ने । 

(�करण नं.५) 
स�मानपूव�क बाँ�न पाउने अिधकार मािनसको �ाथिमक अिधकार भएको तथा नाग�रक 
साव�भौम ह�दँा आफूले चाहेको ठाउँमा बसोबास गन� र आफू बसोबास गरकेो �थानमा आ�ना 
अिधकारह� स�मानपूव�क �योग गन� पाउने उनीह�को मौिलक अिधकार हो । यसथ� 
नाग�रकको आवास रहकेो �थानमा खानेपानी सरसफाई, ब�ी तथा �काशको 
�यव�थालगायत �ाकृितक �ोतसमेतको िदगो उपल�धता र �ाि� अ�याव�यक अिधकार हो । 
यस अिधकारलाई नाग�रकले स�मानपूव�क उपभोग गन� उपयु� वातावरण बनाउनको लािग 
रा�यको सकारा�मक ि�याशीलताको अपे�ा ग�रएको ह��छ । गुण�तरीय र िदगो�पमा 
भौितक पूवा�धारको िवकास गन� तथा आधारभूत व�तु तथा सेवामा नाग�रकको समान पह�चँ 
सुिनि�त गन� रा�यको नीित भएकोले िवतरण �णालीलाई �भावकारी बनाई िव�ुत् को पह�चँ 
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सव�सुलभ बनाउने दािय�व पिन रा�यको हो । नाग�रकको िवकासका लािग मानव 
अिधकारमुखी प�ितको �ि�कोणसमेतबाट िवकासको �ितफल उपभोग गन� पाउने अिधकार 
(Right to enjoy) नाग�रकको भएको ह�ँदा यसतफ�  रा�यको �यान पु�नुपन� । 

(�करण नं.७) 
12.  िनण�य नं. ९६५० - उ��षेण / परमादेश 

अदालतसम� आएका िववादह�मा सो अदालतको �े�ािधकार छ वा छैन भ�ने कुराको 
िन�य�ल गन� अिधकार पिन स�बि�धत अदालतमा मा� िनिहत रहकेो ह��छ । अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगलाई ��तुत स�दभ�मा िज�ला अदालतबाट भएको फैसलालाई 
�े�ािधकारबािहर रहकेो भनी �� उठाउन कानूनत: िम�ने नदेिखने ।  
अदालतको फैसला �े�ािधकारबािहर भएको भ�दैमा �य�तो फैसलाको औिच�यतामा �वेश 
गरी स�याउने अिधकार अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगलाई कुनै कानूनले �दान 
गरकेो देिखँदैन । �वत�� �यायपािलकाको मू�य र मा�यताअनुसार �चिलत संिवधानले नै 
अदालत वा �याियक िनकायको फैसलाउपर पुनरावेदन सु�ने अदालतको �यव�था गरकेो 
देिख�छ । सोहीअनुसार िज�ला अदालतबाट भएको फैसलाउपर पुनरावेदन सु�ने �योजनको 
लािग पुनरावेदन अदालतको �थापना भएको हो । अदालतबाट भएका काम कारवाहीह� 
आयोगको �े�ािधकारबािहर पन� भएकोले �य�तो फैसलाबाट कुनै दु�प�रणाम नै िनि�क�छ 
भ�नेसमेत �यसलाई स�याउन स�बि�धत पुनरावेदन अदालत मा� कानूनी�पमा स�म रहकेो 
पाइने । 

(�करण नं. ५) 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग ऐन, २०४८ दफा ३५ग ले िनि�त िनण�यमा िवशेष 
अदालतमा पुनरावेदन गन� अिधकार �दान गरकेो भए तापिन आयोगको सबै िनण�यमा िवशेष 
अदालतमा पुनरावेदन नला�ने भई आयोगले कारवाही गरी ज�रवाना वा कुनै रकम असुलउपर 
गन� िदएको आदेश वा अ�य कुनै आदेशउपर पुनरावेदन ला�ने गरी पुनरावेदनको माग� सीिमत 
गरकेो अव�थामा िनवेदकह�ले �रट �े�बाट उपचार माग गन� �यायको रोहमा अनुिचत नह�ने । 

(�करण नं. ६) 
�याियक िनकायबाट भएको फैसला वा �शासिनक िनकायले अ���याियक �े�ािधकार �योग 
गररे गरकेो िनण�यउपर पुनरावेदन ला�ने �यव�था कानूनमा नै उ�लेख भएको छ । �य�ता 
िनकायह�को फैसला वा िनण�यमा भएको �ुिट स�याउन वा सोको परी�ण कानूनबमोिजम 
पुनरावेदन ला�ने िनकायबाट मा� ह�ने देिख�छ । यिद �य�तो िनण�यउपर पिन अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोग ज�तो एउटा िवशेष उ�े�यमा केि��त भएर गठन भएको 
संवैधािनक िनकायको �े�ािधकार आकिष�त ह�ने अथ� लगाइयो भने यो कानूनको शासनको 
म�ूय मा�यतािवपरीत भई �याियक �वत��ता नै कुि�ठत ह�न ेअव�था िसज�ना ह�न जाने । 

(�करण नं. ८) 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग र अदालत दुवैका �े�ािधकार र सीमा संिवधान एवं 
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कानूनमा नै �प� उ�लेख भएको छ । यी दुवै िनकायह� संिवधान र कानूनले तोकेको 
सीमािभ� रही आ�नो अिधकार �योग गनु�पन� कुरामा दुई मत ह�न स�दैन । यसबाट मा� 
कानूनको शासनको ��याभुित ह��छ । अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग कानूनको 
�या�याता नभई अ�रश: पालना गन� िनकाय हो । िज�ला अदालतबाट भएको फैसला 
अि�तम भएर रहकेो अव�थामा सो फैसलालाई �ितकूल असर गन� गरी िनण�य गन� नपाउने 
कुरा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को �ितब�धा�मक 
वा�यांशको ख�ड (ख) बाट ��ट ह��छ । अदालतबाट एक पटक फैसला भई अि�तम भएर 
बसेको फैसला िनण�य अि�तमताको िस�ा�तअनुसार अि�तम नै ह��छ । त�कालीन नेपालको 
अ�त�रम संिवधानको धारा ११६ ले मु�ा मािमलाको रोहमा अदालतले िदएको आदेश वा 
िनण�य सबैले मा�नुपन� दािय�व िनधा�रण गरकेो र सोही �यव�थालाई वत�मान नेपालको 
संिवधानको धारा १२६ ले पिन िनर�तरता िदएको देिख�छ । उ� संवैधािनक दािय�वबाट 
िवप�ी आयोगलाई उ�मुि� �दान नगरकेो अव�थामा अदालतबाट भएको फैसलाको 
िवषयव�तुिभ� �वेश गरी �यसलाई �े�ािधकारिवहीन रहकेोले कायम रहन नस�ने भनी 
आयोगबाट भएको िनण�य िविधको शासन, संिवधानवाद एवम ् �वत�� �यायपािलकाको 
िस�ा�तअनुकूल रहकेो भ�न निम�ने । 

(�करण नं. ९) 
13.  िनण�य नं. ९६५१ - उ��ेषण / परमादेश 

नाग�रकता जारी गन� िविध र �ि�या कानूनबाट िनधा�रण ग�रने िवषय हो । नाग�रकता �ा� 
गन�का लािग िनयम कानूनले तय गरकेो �ि�या पुगेको देिखएमा स�बि�धत अिधकारीले 
नाग�रकता �दान गन� हो । के कसरी र कुन �यहोराबाट के क�ता �ि�या र िसफा�रसका 
आधारमा नाग�रकताको �ाि� भएको हो भ�ने िवषय ��तुत �रट िनवेदनबाट टुङ्गो लगाउने 
वा �य�ता कागजह�को स�यता पिहचान गरी िववाद िन�पण गन� काय� यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त समािहत ह�ने िवषय ह�न नह�ने । 

(�करण नं.७) 
करकापमा परी कुनै �यि�लाई कुनै कागजमा सिहछाप गन� लगाइएको अव�थामा आफू 
जुलुमीको प�जाबाट म�ु भएपिछ �यस�कारका काय� िव�� स�म िनकायमा कानूनले 
िनधा�रण गरकेो �यादिभ� �वेश गन� स�ने कानूनी अिधकारको �वयम ् �य�तो पीिडत �यि�ल े
भरपुर उपयोग गरकेो देिखनु पन� । 

(�करण नं.९) 
पेस भएका कागजको वैधािनकता परी�णबाट कुनै नेपाली नाग�रकले झु�ो िववरण िदई 
नेपाली नाग�रकताको �माणप� िलएको �मािणत ह�न आएमा तोिकएको अिधकारीले �य�तो 
नाग�रकताको �माणप� र� गन� छ भनी नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३ को दफा १२ मा 
उ�लेख भएको देिख�छ । �यसरी जारी भएको नाग�रकताको �माणप� र� वा बदर गन� 
कानूनी माग� उ� ऐनले �स�त गरकेो अव�थामा उपचारको वैकि�पक �यव�था नभएको भ�न 
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िम�दैन । नाग�रकता बदर गन� छु�ै िविध, �ि�या र �यव�था रहेको अव�थामा �रट 
अिधकारको �योगबाट अदालतले ��तुत िववादमा �वेश गन� िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.१२) 
गा.िव.स.को िसफा�रस सज�िमन मुचु�कासमेतका कागज �माणको आधारमा स�बि�धत 
अिधकारीबाट जारी भएको नाग�रकताको वैधािनकता परी�ण गन� काय� यस अदालतको 
असाधारण अिधकार �े�अ�तग�त पछ� भ�न िम�दैन । नाग�रकता �ा� गनु� कुनै पिन �यि�को 
नैसिग�क अिधकार हो । भलै �ा� गन� �ि�या र काय�िविध फरकफरक ह�न स�छ । के क�तो 
�ि�याबाट नाग�रकता �ा� गरकेो हो र उ� नाग�रकताको अिधका�रकता �माणीकरण गन� 
संय�� कुन हो भ�न ेस�ब�धमा िनयमन गन� िनकाय रा�यले नै िनि�त गरेको ह��छ । य�तो 
संय�� कायम रिहरहकेो एवं कुनै कानूनी हकको �चलनका लािग उपयु� र �भावकारी 
उपचारको मा�यम रहदँारहदैँ सो संय�� र उपचारको माग� अवल�बन नगरी सरल र सहज 
माग� ठानी यस अदालतको असाधारण अिधकार �े�अ�तग�तको उपचारको माग ग�रएको 
��तुत �रट िनवेदनअनुसारको आदेश जारी गनु�पन� अव�थाको िव�मानता रहकेो देिखन 
नआउने । 

(�करण नं.१४) 
14.  िनण�य नं. ९६५८ - उ��ेषण / परमादेश 

�वा��यस�ब�धी हक �यि�का जीवनलगायतका अनेक� हकह�को �चलनसँग पिन 
स�बि�धत ह��छ । यसले 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 संय��माफ� त �भावकारी 
िनयमन गनु� रा�यको कत��य ह�न आउँछ ।  यिद रा�यको तफ� बाट य�ता कदमह� चािलँदैनन् 
भने नाग�रकलाई संिवधानले ��याभूत गरकेो आधारभूत िन:शु�क �वा��यको अिधकारको 
संर�ण गन� िदशामा रा�य संय�� उदािसन भएको मा�नुपन� ह�न जाने । 

(�करण नं. ७) 
िनजी तथा गैरसरकारी �वा��यस�ब�धी सं�थाको स�चालन, िनयमन तथा �यव�थापन 
स�ब�धमा के-क�तो कानून बनाउने भ�ने कुरा िवधाियकाको आ�नो अ�तरिनिहत अिधकार 
ह�ने भएको र रा�यले आ�नो �मताअनुसार नाग�रकलाई के क�ता आधारभूत सेवा तथा 
सुिवधा �दान गन� भ�ने कुरा काय�कारणीको काय� भएकोले अदालतले कानूनको �या�या गन� र 
कानूनमा रहकेा ि�िवधा हटाउने मा� काय� गद�छ न िक िवधाियिक वा काय�कारणी भूिमका 
िनवा�ह गन� । 

(�करण नं. ८) 
15.  िनण�य नं. ९६६७ - उ��ेषण / परमादेश 

िनस�देहः कुनै पिन रा��का लािग आ�नो "साव�भौमस�ा" सवा�िधक मह�वको िवषय ह��छ । 
साव�भौमस�ा �ितकूलका कुनै पिन काम, कारवाही, गितिविध वा ि�याकलाप मा�य र 
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�वीकाय� ह�न स�दैन । तर साव�भौमस�ाको आ�नो अनुकूल �या�या गरी कसैको िनिहत 
�वाथ� वा �यि�गत िहत र�ाको लािग रा�यका तफ� बाट कानूनसङ्गत र वैधािनक तवरले भए 
ग�रएका काम कारवाही परा�त ह�ने अवाि�छत अव�था पैदा ह�न िदनु पिन ह�ँदैन । यसलाई 
व�तुगत र प�ितगत तवरबाट ह�ेरनु पन� । आधुिनक िव��यापीकरणको स�दभ�मा रहकेा 
�वाभािवक अपे�ा, अवसर, जिटलता र चुनौतीह�को सापे�तामा साव�भौमस�ाको �योग 
गन� �यवहा�रक �ि�कोण आ�मसात्  गनु� वा�छनीय छ । िवगतको साँघुरो वा संकुिचत 
रा��वादको पृ�भूिममा ग�रन े साव�भौमस�ाको �या�या र �योगको औिच�य आधुिनक 
समाजमा �मािणत ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ५) 
नेपालको नोट छपाईको �ममा ��ाचारज�य काय� भएको भ�ने कसुरको छानिबनका �ममा 
स�य त�य प�ा लगाउने स�दभ�मा पार�प�रक कानूनी सहायता �दान गनु�लाई रा��घात 
मा�न सिकँदैन । यो त केवल अपराध िनय��णका लािग गनु�पन� पार�प�रकताको वाि�छत र 
अपेि�त काय�स�म देिखने । 

(�करण नं. ६) 
अ��ेिलयाले पार�प�रक कानूनी सहायताका लािग अनुरोध गरकेो िवषय ��ाचार, मु�ा 
िनम�िलकरण आिद फौजदारी कसुरसँग स�बि�धत िवषय देिख�छ । पार�प�रक कानूनी 
सहायता ऐन, २०७० को दफा ४(ख) बमोिजम "फौजदारी �कृितको िवषयमा एक वष�भ�दा 
कम कैद सजाय वा पचास हजार �पैयाँभ�दा कम ज�रवाना ह�ने कसुर भएमा" पार�प�रक 
कानूनी सहायता आदान �दान गन� निम�ने । अ��ेिलयाको Crime Act, १९५८ तथा 
Criminal Code Act, १९९५ समेतमा रहकेो �यव�थाबमोिजम अिधकतम १०(दश) 
वष�स�म कैद ह�न स�ने कसुरको स�दभ�मा पार�प�रक कानूनी सहायताका लािग अनुरोध भई 
आएको ह�दँा कैद वा ज�रवाना हदको �ि�ले समेत पार�प�रक कानूनी सहायता �दान गन� कुनै 
कानूनी बाधा देिखएन । पार�प�रक कानूनी सहायता ऐन, २०७० को दफा ५(ग) बमोिजम 
ब�क, िव�ीय वा �यापा�रक अिभलेखलगायत स�ब� कागजातको संकलन वा �मािणत �ित 
उपल�ध गराउन सिकने नै देिख�छ । ��ाचार, मु�ा िनम�लीकरणलगायतका संगिठत 
अपराधलाई नेपाल कानून तथा अ��ेिलयाको कानूनल ेसमते अपराधको �पमा घोिषत गरकेो 
अव�था देिखएकोले ��ततु पार�प�रक कानूनी सहायता �दान गन� स�दभ�मा दोहोरो 
आपरािधकरण (Double Criminality) को अव�था िव�मान छैन भ�ने ठा�न पिन निम�ने । 

(�करण नं. ७) 
संयु� रा��संघीय महासि�धह��ारा नै पार�प�रक कानूनी सहायता �दान गन� दािय�व 
नेपाल तथा अ��ेिलया दुवै सद�य रा��मा रहकेो र �चिलत नेपाल कानूनमा समेत पार�प�रक 
कानूनी सहायता �दान गनु�पन� �ावधान रहकेो ह�दँा नेपाल र अ��ेिलयाका बीच यस िवषयमा 
छु�ै ि�प�ीय सि�ध नभएको भ�ने कारणबाट पार�प�रकताका आधारमा कानूनी सहायता 
�दान गन� कुनै कानूनी बाधा देिखन नआउने । 
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(�करण न.ं ९) 
सुशासन कायम गन� माग�मा ग�भीर अवरोध पैदा गन� ��ाचार ज�ता कसुरमा �भावकारी 
अनुस�धान गरी साव�जिनक सदाचार र नैितकता कायम गन� अिभ�ायले जारी भएका 
महासि�धह�मा उ�लेख भएका �ावधानह�को पालना वा अनुशरण गनु� हा�ो पिन दािय�व 
हो । सि�ध ऐन, २०४७ को दफा ९ ले यस �कारका महासि�ध वा सि�धमा उ�लेख भएका 
कुराह�लाई �चिलत नेपाल कानूनसरह लागू ह�ने गरी मा�यता �दान गरकेो देिखँदा ब�ङ्िकङ 
कारोबार वा िववरणको गोपनीयता कायम रा�ने कुरालाई मा� िनरपे� तवरबाट हेररे 
पार�प�रक कानूनी सहायता �दान गन� इ�कार गनु� उिचत नह�ने । 

(�करण नं. १३) 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त �याियक �ि�याका स�दभ�मा �यादै मह�वपूण� ह�ँदा ह�ँदै पिन 
यसको �योग �े�लाई �यादै संकुिचत वा अित िव�तृत तवरबाट �या�या गन� पुिगयो भने 
यसको �याियक उपादेयता कमजोर ब�ने अव�था आई पद�छ । िस�ा�तह� �यायका लािग 
िनमा�ण भएका ह�न् । यसको �योग पिन �यायशील, �वीकाय� र �यवहा�रक उपादेयतायु� ह�नु 
पद�छ । सुनुवाइको मौका �दान गन� कुराको एउटा िनि�त सीमा र प�रिध छन् । कसैका िव�� 
कुनै अिभयोग लगाइ�छ भने अिभयोग लगाइएको �यि�लाई �ितवाद गन� अथा�त्  ख�डन गन� 
अवसर नै �दान नगरी केवल एकप�ीय कुरा सुनेर उसका िव�� िनण�य गन� नह�ने । 

(�करण नं. १५) 
पार�प�रक कानूनी सहायता अ�तग�त �दान ग�रने ब�क खातास�ब�धी कुनै िववरणलाई 
�माणको �पमा ��तुत गरी अिभयोग लगाउँदा वा �यसलाई �हण गदा� स�बि�धत �यि� 
(अिभयु�) लाई �ितवादका लािग उिचत सुनुवाइको मौका �दान गनु� नै पन� ह��छ । यस 
�कारको सुनुवाइको मनािसब अवसर नै �दान नगरी स�बृ� �याियक पर�परा भएको 
अ��ेिलयन �याय �णालीमा �रट िनवेदकह�का िव��मा कुनै िनण�य ग�र�छ होला भनी 
स�झनु उिचत नह�ने । 

(�करण नं. १६) 
16.  िनण�य नं. ९६७१ - परमादेश 

वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेिशक रोजगार �यवसाय स�चालन गन�का लािग अनुमित 
िदनबाट रोक लगाउने �यव�था रह े भएको देिखँदैन । कुनै कानूनले कुनै पेसा वा �यवसाय 
स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको रोक वा �ितब�ध नलगाएको ि�थितमा िबना कानूनी आधार 
काय�कारी आदेश वा िनण�यका आधारमा मा� नाग�रकलाइ� संिवधान र कानूनले �दान गरेको 
पेसा वा �यवसाय स�चालन गन� पाउने हकमा रोक लगाउन निम�ने । 
अनुमित  रा�यका सािधकार िनकायले िविधवत् �पमा क�पनी दता� गन� अनुमित िदई धरौटी 
तथा ब�क �यार�ेटीसमेत माग गरकेो र सबै �ि�या पूरा ग�रसकेपिछ उपयु� िनण�य नगनु�लाई 
कानूनी शासन अनुकूल मा�न नसिकने । 
वैदेिशक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ११(६) मा “ उपदफा (२) बमोिजम िनवेदन जाँचबुझ 
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गदा� इजाजत प� िदन निम�ने भएमा िवभागले कारणसिहतको जानकारी इजाजत प� िदन 
निम�ने िनण�य भएको सात िदनिभ� िनवेदकलाइ� िदनुपन�छ ” भ�ने पाइ�छ । सोबमोिजम 
िनण�य वा जानकारी भएको भ�ने पिन िवप�ीको िलिखत जवाफ देिखँदैन । रा�यको वैदेिशक 
रोजगार िवभाग तथा  अ�य िवभागह� कानूनले तोकेबमोिजम आ-आ�नो �े�का िविश� 
काम गन� िनकायह� भएकोले सो िनकाय एवं सोको पदािधकारीले आ�नो �े� तथा कत��यमा 
िज�मेवारीपूव�क काय� स�पादन गनु�पछ� । वैदेिशक रोजगार िवभागलाई "वैदेिशक रोजगार 
�यवसाय स�चालनको इजाजत प� �दान, नवीकरण, कारवाही तथा सं�था खारजे गन�" 
लगायतका जो ज ेकाय�ह� गन� अिधकार �ा� छ उ� काय�ह� संिवधान र कानूनबमोिजम 
स�पादन गरी कानूनबमोिजम पेसा �यवसाय स�चालन गन� खोजेको अव�थामा सहजीकरण 
गनु�को स�ा अवरोध िसज�ना ह�दा कानूनी शासन र जनआ�थामा असर पु�न जाने र अ�व�थ 
�ित�पधा�लाइ� बढवा जाने अव�थासमेत िसज�ना ह�न जाने । 

(�करण नं.४) 
17.  िनण�य नं. ९६७३ - परमादेश 

नाग�रकता रा�यले आ�ना नाग�रकह�को पिहचानको लािग जारी ग�रने मह�वपूण� �माणप� 
हो । नाग�रकता �यि�को राि��यतासँग गाँिसएको िवषय ह�ँदा रा�यले संिवधान तथा कानून 
िनमा�ण गरी नाग�रकता �ा� गन� आधारह� तय गरेको ह��छ । कुनै �यि� कुनै रा��मा ब�दैमा 
वा रोजगार, पेसा, �यवसायमा संल�न ह�ँदैमा �यो रा��को नाग�रक भई हा�दैन । रा�यको 
नीितको अधीनमा रही कानूनले नाग�रकता �ा� गन� खास आधार र �ि�याह� तय गरकेो 
ह��छ । य�ता आधार र �ि�याह� पूरा गन� �यि�लाई नाग�रकताको �माणप� जारी ह�ने । 

(�करण नं. ३) 
18.  िनण�य नं. ९७०३ - उ��ेषण 

कुनै कानूनले कुनै पेसा वा �यवसाय स�चालन गन�मा कुनै िकिसमको रोक वा �ितब�ध 
नलगाएको ि�थितमा िबना कानूनी आधार काय�कारी िनण�य आदेशको आधारमा नाग�रकलाई 
संिवधान र कानूनले �दान गरकेो पेसा वा �यवसाय स�चालन गन� पाउने हकमा रोक लगाउन 
िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं. ७) 
पेसा, �यवसाय स�चालन गन� पाउने नाग�रकको मौिलक हकलाई जनशि�को �यव�थापन 
ह�न नसकेको कारण देखाई अिनि�त समयस�म रो�न ु मनािसब ह�न स�ैन । नाग�रकले 
कानूनबमोिजम पेसा, �यवसाय स�चालन गन� अनुमित माग गरमेा �यसका लािग आव�यक 
पन� जनशि�लगायतका �यव�थापक�य �ब�ध िमलाई सहजीकरण गनु� रा�यको दािय�व हो । 
��तुत स�दभ�मा अनुगमन गन� जनशि�को अभाव रहकेो भ�ने कारण देखाई नाग�रकको पेसा 
�यवसाय गन� पाउने संवैधािनक एवं कानूनी हक अिधकारको �योगमा अन�त र अिनि�त 
कालस�म रोक लगाउने काय�लाई कानून एवं �यायसङ्गत मा�न नसिकने । 

(�करण नं. १०) 
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19.  िनण�य नं. ९७१० - उ��ेषण / परमादेश 
संवैधािनक पदािधकारीको पदमा िनयु� भएको �यि�मा संिवधानले तोकेबमोिजमको यो�यता 
छ वा छैन भनी �याियक िन�पणका लािग ��तुत ह�न आएको िववादको िन�पण 
�यायपािलकाले नै गनु�पन� ।  

(�करण नं. १४) 
व�तुतः सीिमत राजनीितक उ�े�यले सं�थािपत स�लाहकार �कृितको सं�थाको नामबाट 
“राि��य मलू नीित” भनी कुनै सामा�य आलेख �कािशत भएकोस�मको कारणबाट 
राजसभालाई लेखा, राज�, इि�जिनय�रङ, कानून, िवकास वा अनुस�धानका �े�मा काय� 
स�पादन गन� िनकायको �पमा हनेु� तक� सङ्गत नदेिखने । 
राजाको वंशीय पर�पराको िनर�तरता कायम रा�ने कुरालाई राजनीितक वैधता �दान गन� 
�योजनका लािग खडा ग�रएको आधारभूत�पमा राजनीितक �कृितको सं�था राजसभामा 
रही �शासिनक काय� हने� उपसिचव पदमा रही काय� गरकेोलाई नेपालको अ�त�रम संिवधान, 
२०६३ को धारा ११९(५)(ग) को �योजनका लािग “लेखा, राज�, इि�जिनय�रङ, कानून, 
िवकास वा अनुस�धान” का �े�मा काम गरी अनुभव हािसल गरकेो भनी मा�न निम�ने ।  

(�करण नं. १९) 
अ�त�रम संिवधानको धारा ११९(५)(ग) मा उ�लेख ग�रएअनुसारको �े�मा काम गरी अनुभव 
�ा� गरकेो ह�नु र राज�ासाद सेवामा काय� गरकेो अविध िनजामती सेवामा जोिडनु एउटै कुरा 
होइन । यसको ता�पय�, अथ� र �योजन ताि�वक�पमा नै फरक छ र यो फरक सामा�य 
समझबाट नै छुट्याउन सिक�छ । संिवधानले “लेखा, राज�, इि�जिनय�रङ, कानून, िवकास 
वा अनुस�धानको �े�मा” काम गरी अनुभव �ा� गरकेो ह�नुपन� यो�यता तोकेको छ । यो 
वा�यांश वा अिभ�यि� �वयम ्मा ��ट छ । जुनसुकै समहू, उपसमूहमा भएपिन िनजामती 
सेवामा काम गरकेो अविध जोडेर २० वष� पुगेमा िनयुि�का लािग यो�यता पु�छ भ�ने अथ� 
लगाइयो भने संिवधानको अप�या�या ह�न पु�ने ।  
संिवधानले ��ट�पमा गरकेो �यव�था �ितकूल ह�ने गरी तक�  र औिच�यका आधारमा अ�य 
स�भावनाह�को खोजी गनु� र �यसलाई मा�यता िदनु पद�छ भ�नु मनािसब नह�ने ।  

(�करण नं. २०) 
उ�च नैितक च�र�को िव�मानता “�याित” का लािग आव�यक ह��छ । अक� श�दमा भ�दा 
�याित �ा� गन�का लािग अ�य कुराह�का अित�र� “उ�च नैितक च�र�” कायम रािखएको 
छ भ�ने पिन देिखनु पद�छ । “�याित” वा “उ�च नैितक च�र�” पदेन आज�न (Ex-Officio 
Achievement) ह�दैँन । रा�य संय��को कुनै उ�च पदमा आिसन ह�नु �वयम ्मा “�याित” वा 
“उ�च नैितक च�र�” को अि�तम िनणा�यक मापन आधार ह�न पिन स�ैन । कुनै पदमा रहेर वा 
नरहरे पिन राि��य जीवनमा �याित आज�न गन� सिक�छ । अक�तफ�  रा�यको कुनै उ�च वा 
िवशेष िज�मेवारीको पदमा रहकेो भएपिन कुनै �यि�को स�ब�धमा बदनामी र समाजको 
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नजरमा िवकृत छवी वा �यि��व कायम ह�न पुगेको पिन ह�न स�छ । तसथ� �याित �ा� गरकेो 
कुराको िनधा�रण ग�रएका स�कम�का आधारमा ग�रनु पन� ।  

(�करण नं. २२) 
सामा�य अथ�मा भ�नुपदा� सदाचार, िन�ा, इमानदा�रता तथा अनुशासनको पालना गरी 
राि��य जीवनमा �याित आज�न ग�रएको अव�थालाई “उ�च नैितक च�र�” भ�नुपन� ह��छ । 
सामािजक�पमा तथा �यवसाियक कत��य िनवा�हको कुरामा सामा�य समझको मािनस 
(Person of Common Prudence) को �ि�मा च�र� िन�दनीय छैन भ�ने कुरालाई पिन 
“उ�च नैितक च�र�” िनधा�रण गन� आधार मा�न सिक�छ । तथािप, यो यित कुरा भयो भने 
उ�च नैितक च�र� �मािणत ह��छ भनी सबै अव�थाह�लाई समेटी सूिचकृत गनु� �यवहा�रक र 
स�भव ह�दैँन । िववािदत (सा�दिभ�क) त�यह�को सापे�तामा यो ��को िन�पण ग�रनु पन�  
ह��छ । कितपय अव�थामा यसलाई नकारा�मक�पमा प�रभािषत गरी (Negative 
definition) स�दभ�अनुसार िन�य�ल गनु�पन� अव�था रहने । 
व�तुतः “उ�च नैितक च�र�” वा “�याित” कसैले �माणप� िदएर पुि� ह�ने कुरा होइन, न त 
यसका लािग कुनै कानूनी कारवाही वा मु�ा चली ठहर ग�रएको अव�था ह�नु आव�यक ह��छ । 
च�र�स�ब�धी अिभयोग लागेको, कारवाही चली फैसला भएको ज�ता कुरालाई नै “उ�च 
नैितक च�र�” परी�ण गन� एक मा� िनणा�यक आधार ठािननु तक� सङ्गत ह�दैँन । कसैलाई 
“च�र�हीन” वा “नैितक पतन भएको” ठा�नका लािग सो कुरा कानूनी�पमा िन�पण भएको 
ह�न पन� ि�थित रहन  स�छ । तर “उ�च नैितक च�र�” कायम ह�न त�स�ब�धमा कानूनी 
कारवाही वा फैसला भएको अव�था नै ह�नुपछ� भनी ठा�नु व�तुवादी �ि�कोण ह�दैँन । नैितक 
च�र� एक गितशील सामािजक अवधारणाको िवषय भएकाले यसलाई िविवध सामािजक 
स�दभ�मा मू�याङ्कन ग�रनु आव�यक  ह�ने ।  

(�करण नं. २३) 
िनश�देहः कुनै �यि�उपर लगाइएको अिभयोग �मािणत नभएस�म िनजलाई दोषी मा�न 
िम�दैन । यो फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त र संिवधान�ारा �दत �यायस�ब�धी 
हकको िवषय पिन हो । �याियक �ि�याबाट �मािणत नभएस�म कसैलाई पिन दोषी वा 
कसुरदार मा�न ह�दैँन । यस हदमा उि�लिखत तक� सँग िबमती रा�नुपन� कुनै कारण छैन । तर 
��तुत िववादको �सङ्ग दोषी ठहर भएको अव�था छ वा छैन भ�ने होइन । कसुर ठहर ह�नु र 
उ�च नैितक च�र� कायम ह�नु एउटै वा उ�तै कुरा होइनन् । कसुर ठहर ह�नका लािग 
अिभयोजन लगाइएको र �याियक �ि�याबाट कसुरको िन�पण भएको ह�नु आव�यक ह��छ । 
उ�च नैितक च�र�स�ब�धी �� अिभयोजन र �याियक �ि�याबाट मा� िन�पण ह�ने िवषय 
देिखँदैन । केही अव�थामा “नैितक पतन देिखने अव�थाको” िनधा�रण �याियक �ि�याबाट 
ह�न स�दछ । तर सामा�यतयाः फौजदारी �याय �ि�याबाट “उ�च नैितक च�र�” भएको भनी 
ठहर ग�ररहनु पन� ि�थित वा अव�था नै रहदैँन । कसैको नैितक च�र� “उ�च” छैन भ�नु र 
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कुनै कसुरको “दोषी” भ�नु फरक-फरक कुरा ह�न् । कुनै �यि�मा उ�च नैितक च�र�को अभाव 
कायम रहन स�दछ, तर िनज “कसुरदार” नह�न पिन स�ने ।  

(�करण नं. २९) 
व�तुतः फौजदारी िववादमा अमुक कसुर ठहर ह��छ वा ह�ँदैन भनी िन�पण ग�र�छ, �यि�को 
नैितक-�तरको िनधा�रण गन� अव�था रहँदैन ।  िवषय र �सङ्गअनुसार सापेि�क�पमा 
सामािजक स�दभ�मा नैितक च�र�स�ब�धी कुराह�को िनधा�रण गनु�पन� अव�था रहने ।  

(�करण नं. ३०) 
व�तुतः िनयुि�का लािग िसफा�रस गन� िनकायले �योग गन� बुि�म�ा वा �विववेकका 
कितपय प� �याियक परी�णयो�य िवषय नब�न पिन स�दछन् । िसफा�रसकता� िनकायको 
�विववेकका केही वाि�छत वा �वीकृत �े�ह� (Margin of Appreciation) रह�छ । 
�विववेक�य वा तजिबजी अिधकार �योग भएको ि�थितमा िनण�यमा उ�लेख भएका आधार र 
कारणको पया��ता वा अपया��ताको �याियक परी�ण गन� �े� केही सीिमत र सङ्कुिचत ह�न 
स�दछन् । तर ग�रएको िनण�यमा आधार र कारण खुलाइएको छ वा छैन र यसरी खुलाइएको 
कुराबाट स�बि�धत �यि�को यो�यता वा अयो�यतालाई व�तुगत�पमा �ितिबि�बत गद�छ वा 
गद�न भ�ने कुरा �वभावतः �याियक परी�णको िवषय ब�ने । 
िसफा�रस गन� िनकायले आ�नो बुि�म�ा र सद् िववेक व�तुगत�पमा �योग गरकेो छ भ�ने 
कुरा ग�रएको िनण�य �यहोरा र िनण�य �ि�याबाट पिन देिखनु पद�छ । अ�यथा बुि�म�ा �योग 
गरकेो भ�ने कुराको आडमा �वे�छाचा�रताले ��य पाउने खतरा रह�छ । �वे�छाचा�रतालाई 
अदालतले मा�यता िदन ह�दैँन, �यसमा िनय��ण कायम गनु� वा�छनीय ह��छ ।  

(�करण नं. ३३) 
लोकताि��क मू�य मा�यता, कानूनको शासन, संिवधानवाद आिदका �ि�ले हेदा� रा�यका 
सबै काम कारवाही र ि�याकलापको मापन आधार भनेको संिवधान नै हो । राजनीितक 
गितिविध, ि�याकलापसमेत संिवधानको दायरािभ� अथा�त्  संिवधान अ�तग�त रहरे नै 
स�चािलत ह�नुपद�छ । संिवधानले िनधा�रण गरकेो सीमा-रखेाभ�दा बािहरका राजनीितक 
सहमितले वैधािनक मा�यता �ा� गन� स�दैनन् । लोकताि��क शासन �यव�था र 
संिवधानवादको मा�यताअनुसार संिवधानअनुसार राजनीित िनद�िशत र स�चािलत ह�नु पद�छ; 
संिवधानभ�दा बािहर गएर राजनीित स�चािलत ह�न नस�ने ।  

(�करण नं. ३४) 
पदीय िज�मेवारीअनुसारको यो�यता र �मता व�तुगत आधारमा यिकन गररे मा� यो�यतम ्
�यि�लाई संवैधािनक अंगको पदािधकारीको पदमा िनयु� ग�रनु वा�छनीय देिख�छ । 
यो�यता नै नपुगेका �यि�लाई संवैधािनक पदािधकारीको पदमा �वे�छाचारी तवरबाट िनयु� 
ग�रएमा संिवधानको उ�लङ् घन ह�न पु�ने ।  

(�करण न.ं ३७) 
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२. साव�जिनक सरोकार 

20.  िनण�य नं. ९५४४ - �ितषेध / उ��ेषण 
ि�शुली १ जलिव�ुत्  आयोजनाको उ�पादन अनुमितप� स�ब�धमा राि��य�तरमा �सार 
�चार भएको देिखएको तथा उ� आयोजना िव�ुत्  िवकासस�ब�धी प�रयोजना भएको र 
वैदेिशक लगानीको मा�यमबाट िव�ुत्  उ�पादन गन� उ�े�यसमेत रहकेो भ�ने देिखँदा ��तुत 
िवषय िनवेदक कानून �यवसायीह�को �यि�गत हक िहत मा� सि�निहत रहकेो भनी मा�न 
िम�ने  देिखएन । जल िव�ुत्  ऐन, २०४९ को दफा ३५ समेतको �योग गलत ढङ्गले गरकेो 
भनी दाबी िलएको देिखँदा िनवेदक कानून �यवसायीह�ले उठाउनुभएको ��तुत िवषयव�तु 
साव�जिनक सरोकारअ�तग�तकै रहकेो देिखने । 

(�करण नं.३) 
रा�यका �मुख उ�े�यिभ� नाग�रकको  हक, िहत, आिथ�क, सामािजक, सां�कृितक, 
वातावरणीय र लैङ्िगक ज�ता िविवध प�ह�मा रा�� र नाग�रकह�को िहताथ� कानूनको 
िनमा�ण गन� काय� गछ� । तथािप जीवन र जगत् लाई यदाकदा कानूनले नसमेट्ने वा कानूनको 
िनमा�णभ�दा नाग�रकको गित अिघ बिढरहकेो अव�थामा कानून�ारा सम� �यव�थापन नह�नु 
�वाभािवक ह��छ । य�तो अव�थामा कानूनको अभावमा पिन आव�यकताको िस�ा�तिभ� 
�ाकृितक कानूनलाई प�रपालना गन� तौर त�रकाबाट नाग�रकको िहतकै लािग सकारा�मक 
सोच र कानूनको अभावमा आपूित�को �यव�था गनु�पन� ।  
आव�यकताले कानून िच�दैन (Necessity Knows No Law) । यो िस�ा�तले बा�यतावश 
ग�रनुपन� काय�को संर�णसमेत गद�छ (Necessity Defends or Justifies what is 
Comples) । कानूनमा भएको �यव�था लागू ह�न नसकेमा वा कानूनमा कुनै �प� �यव�था 
नभएको अव�थामा कुनै काम कारवाही गनु� परमेा वा सो काय� नगरमेा मुलुकलाई अ�यिधक 
हािन वा नो�सानी ह�ने अव�था देिखयो भने �य�तो अव�थामा ह�न जाने हािन नो�सानीबाट 
बचाउन आव�यकताको िस�ा�तबमोिजम काम कारवाही गन� निम�ने भनी अथ� गन� नह�ने । 
आिथ�क�पले मजबुत र अनुभवी सेयर लगानीकता�ह�ले सेयर लगानी गन� �वीकृित जनाई 
संयु� लगानी स�झौता तथा सेयर ख�रद िब�� स�झौता र िव� ब�कको IFC समेतलाई सामेल 
गराई Joint Development Agreement समेत स�प�न भई नेपाल सरकारको उ�ोग 
िवभाग र नेपाल रा�� ब�कसमेतबाट �वीकृित तथा सहमित िलई हालस�म क�रब �. १५ 
करोड लगानी ग�रसकेको भ�ने िवप�ी नेपाल वाटर ए�ड इनज� डेभलपमे�ट क�पनीको 
िलिखत जवाफ �यहोराबाट देिखएको अव�थामा िनवेदकले दाबी िलए ज�तो उ� क�पनीलाई 
उ�पादन अनुमितप� निदने हो भने उ� लगानी �यसै खेर जाने मा� नभई िव�ुत्  उ�पादन 
गरी लोडसेिडङ अ��य गन� सरकारको योजनासमेत धराशयी ब�न जाने । 
असामा�य अव�थामा रा�य संय��बाट ग�रएको कुनै काय�को �याियक उपयु�ताको 
आधारमा अदालतले परी�ण गन� स�ने नै देिखँदा र सोही िस�ा�तसमेतलाई आधार मानी 
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िव�ुत्  ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले िदएको अिधकारअ�तग�त रही उ� क�पनीलाई करार गरी 
उ�पादन अनुमितप� िदने गरी भएको िनण�य कानूनस�मत नै दिेखने । 

(�करण नं.१३) 
21.  िनण�य नं. ९५५५ - ब�दी��य�ीकरण 

�ये� नाग�रकस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को �यव�था िनरपे� हकको �पमा नभई 
स�बि�धत िनकायको �विववेकको िवषय देिखँदा िज�ला अदालतबाट कैद छुट निदने गरी 
भएको आदेश गैरकानूनी भ�न िमलेन । तसथ� िनवेदकको संवैधािनक तथा कानूनी हकमा 
गैरकानूनी ह�त�ेप गरी थुनामा राखेको भ�न सिकने मनािसब आधार नदेिखँदा िनवेदन 
मागबमोिजम ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी गन� निम�न े। 

(�करण नं.६) 
�ये� नाग�रक ऐन, २०६३ को दफा १२(ख) स�री वष� उमेर पुरा भई पचह�र वष� ननाघेका 
�ये� नाग�रकलाई पचास �ितशतस�म कैद छुट िदन सिकने �यव�था गरकेो छ भने कारागार 
िनयमावली, २०२० को िनयम २९(२क) ले स�री वष� उमेर पुरा भएका कैदीह�को पचह�र 
�ितशतस�म कैद छोट्याउन सिकने �यव�था गरकेो देिख�छ । दुवै कानूनी �यव�थाको उ�े�य 
िनि�त उमेरका कैदीह�को बाँक� कैद छुट गनु� भएपिन एउटै उमेर समूहलाई स�बोधन गन� ऐन 
र िनयममा फरक फरक कानूनी �ावधानह� िव�मान रहेको देिखयो । यसबाट कुन कानूनी 
�यव�थाको �योग र पालना ह�नुपन� हो भ�नेमा अ�यौल र ि�िवधाको ि�थित रहने ह�ँदा य�तो 
ि�िवधाको अ��यका लािग �ये� नाग�रक ऐनमा नै आव�यक संशोधन गरी वा ऐनको उ�े�य 
पुरा गन� िनयमावलीमाफ� त �ये� नाग�रकले कैद छुट पाउने िवषयमा �प� आधार र �ि�या 
िकटान गनु�पन� ह�दँा तदनु�पको �यव�था गनु� भनी िवप�ी नेपाल सरकारको नाममा 
परमादेशको आदेश जारी ह�ने । 

(�करण नं.७ र ८) 
22.  िनण�य नं. ९५६३ - रा�य िव��को अपराध (रा�य िव�लव) 

�ितवादीलाई आ�ना िवचारह� अिभ�य� गन�, िवना हातहितयार भेला ह�ने राजनीितक दल 
खो�ने तथा संघ संगठन खो�ने नेपालको कुनै पिन भागमा आवतजावत र बसोबास गन� 
समेतका �वत��ताको हक संिवधानले नै ��याभूत गरकेो देिख�छ । उपरो� �वत��ताह� 
िनरपे� नभई सापेि�त �वत��ता ह�न् । उ� �वत��ताह�लाई रा�यले उिचत कानून बनाई 
सङ्कुचन र िनय��ण गन� स�ने । 

(�करण नं.९) 
अनुस�धानको �ममा बुिझएका मािनसह�ले अदालतमा गरकेो बकप�बाट �ितवादीले 
जबरज�ती मािनसह� भेलाज�मा गराई डर �ास देखाई आतङ्िकत बनाएको तथा शाि�त 
सुर�ामा खलल् पान� काय� गरेको भ�ने देिखँदैन । �ितवादीले बल �योग गरी शाि�त 
अमनचयन भङ्ग गरी अशाि�त म�चाएको वा ह�लदङ्गा गरी शाि�त र �यव�थामा खलल ्
पु� याई अ�यव�था उ�प�न गरकेो भ�ने िमिसल संल�न कागजातबाट देिखँदैन । �ितवादीबाट 
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कुनै हातहितयार, आपि�जनक तथा संवेदनशील िव�फोटक पदाथ�, ��वलनशील तथा 
मधेशलाई नेपालबाट िवख�ड गन� खालका कुनै व�तु बरामद भएको नदेिखँदा �ितवादीलाई 
अिभयोग दाबीबमोिजम कसुरदार ठहर गन� निम�ने । 

(�करण नं.११) 
23.  िनण�य नं. ९५६४ - िनषेधा�ा / परमादेश 

समावेशी�पमा कोटा छुट् याई िव�ापन �कािशत ह�नुपन� िनवेदकको भनाई भए आवेदन फम� 
बुझाउनुभ�दा अगावै उजुर गन� आउनु पद�छ । �कािशत िव�ापनअनुसार आवेदन फम� 
बुझाइसकेकोले िव�ापन �काशनको काय�बाट िनजको हकमा आघात पु�ने आशंका रहकेो 
भनाई त�यसङ्गत छैन । समावेशी�पबाट िव�ापन �कािशत ह�नको लािग सोको कोटा नै 
नछुट् याएको र कोटा छुट् याउनु पन� नपन�, िव�ालयमा कित िश�क रहकेो नरहेको आिद 
िवषय नीितगत िवषय भएकोले सो स�ब�धमा परमादेशको आदेशबाट ह�त�ेप गन� निम�ने । 

(�करण नं.४) 
24.  िनण�य नं. ९५७५ - उ��ेषण / परमादेश 

�कृितका हरके िसज�ना वा व�तुको अि�त�व रिहरहनुमा आ-आ�नै �ाकृितक कारण र मह�व 
ह��छ । हरके व�तुको पृथकपथृक मू�य र मा�यता रहकेो ह��छ । कसैको िनिहत उ�े�य वा 
आिथ�क �वाथ�का िनिम� �ाकृितक मू�य मा�यता भ�काउने कुरा �वीकाय� ह�न स�दैन । 
�कृितको पिहचान र अि�त�वसँग जोिडएर रहकेा हावा, पानी, वनजंगल र जैिवक िविवधता 
ज�ता िवषयह� कुनै एक पु�तामा�का लािग बनेका होइनन् । ितनको कुनै पिन बहानामा 
�यीकरण ह�न िदनु ह�दैँन । िवकासको नाममा �कृित तथा यसका अवयवह�को आधारभूत 
�व�प वा मा�यता समा� गन� छुट कसैलाई पिन  ह�दैँन । �कृितले िदएका उपहारको मू�यसँग 
िवकासका ि�याकलापले िदने लाभको तुलना ह�न स�दैन । �यसैले भौितक िवकासका 
ि�याकलापबाट कुनै ठूलै लाभ ह�ने रहछे भनेपिन �कृित र वातावरणलाई नकारा�मक �भाव 
पान� वा िवनास गन� ि�याकलापले िनर�तरता पाउन नह�ने । 

(�करण नं.१५५) 
जसरी हामी कुनै िवकास वा आिथ�क लाभका िनिम� हा�ा अमु�य ऐितहािसक धरोहर 
भ�काउन वा पुन� कुरा गन� स�दैन�, �यसरी नै जैिवक िविवधताको मू�यलाई माव�ल वा रोडा 
ढंुगासँग साटन सिक�न । गोदावरी �े�को धािम�क र सां�कृितक स�पदा, जैिवक िविवधता, 
लोप ह�ने अव�थामा रहकेा चराचु�ङ्गी, पुतली, वन�पित, पा�रि�थितक�य �णाली तथा 
�ाकृितक सौ�दय�ताको कुनै मू�य छैन । य�ता अमू�य �ाकृितक स�पदाह� सुदूर 
पु�तास�मका लािग संर�णीय र सं�हणीय ह�दँा माव�ल होइन सुन वा िहरा नै पाइ�छ भने पिन 
गोदावरी ज�तो जैिवक िविवधताको संजीवनी पहाड खो�न र भ�काउन नपाइने । 

(�करण नं.१५६) 
गोदावरी �े�को उि�लिखत जैिवक, भौगोिलक र भूग�िभक मह�वल ेगदा� सुधारका �यासह� 
िफका सािवत भएका देिख�छन् । साथै सो �े�को माव�लको गुण�तर तथा भ�डारण रा�ो 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

113 

नभएको, थोरै माव�ल िनका�न बढी मा�ामा ढुङ्गा उ�खनन् गनु�पन� र िवप�ी उ�ोगले 
माव�लभ�दा पिन ढुङ्गा उ�ोगका �पमा काम ग�ररहकेो देिखएको छ । िवप�ी उ�ोगले �दान 
गरकेो सीिमत रोजगारी र बुझाएको राज�को तुलनामा पया�वरणीय �ि�कोणबाट अित 
संवेदनशील सो �े�मा परकेो �ित अपुरणीय देिखएको ह�ँदा �यसको संर�ण गनु� नै मानव 
समुदायको बृहत िहतको लािग अप�रहाय� भएकोले िवकासका ि�याकलापह� अिघबढाई 
रहनु कुनै पिन �ि�कोणबाट �यायोिचत नदेिखने । 

(�करण नं.१६६) 
फूलचोक� गोदावरी �े�को जलवायु, जैिवक िविवधता, �ाकृितक सौ�दय�ता, भौगोिलक र 
भौगिभ�क अव�था, पा�रि�थक�य �णाली र ऐितहािसक, धािम�क, सां�कृितक मह�वसमेतका 
कारण �यस �े�मा खानी तथा खिनज काय� स�चालन गनु� खानी तथा खिनज पदाथ� ऐन, 
२०४२ को दफा २७ को उपदफा (१) र खानी तथा खिनज पदाथ� िनयमावली, २०५६ को 
िनयम ४३ को देहाय (घ) अनुसार बृहत साव�जिनक िहत �ितकूल ह�ने देिखएकोले सोही 
ऐनको दफा १२(१) बमोिजम गोदावरी �े�लाई खिनज काय�का लािग िनषेिधत�े� घोषणा 
गरी खानी काय� त�कालैदेिख ब�द गनू� गराउन ूर अब उ�ा�त कसैलाई पिन �य�तो अनुमित 
निदनू भनी िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लय, उ�ोग 
वािण�य तथा आपूित� म��ालय र खानी तथा भूगभ� िवभागका नाउँमा िनर�तर �कृितको 
परमादेश (Continious Mandamus) जारी ह�ने ।  

(�करण नं.१६९ क) 
25.  िनण�य नं. ९५७७ - परमादेश 

िवकास र वातावरणको िबच आपसी स�ब�ध ह�ने ह�दँा िवकास भावी पु�ताको लािग बाधक 
नभई िदगो र सम�यायमा आधा�रत ह�नु आव�यक ह��छ । �व�छ वातावरण मानव मा�का 
लािग नभई स�पूण� जैिवक तथा वन�पितक �जाितको संर�णको लािग अप�रहाय� रहकेो छ । 
वातावरणीय �दुषणको प�रणाम �व�प जैिवक िविवधतामा �ास ह�ँदै जाने र �यसको ��य� 
असर मानवलाई पन� ह�दँा सम�त �ाणी जगत् को अि�त�व �व�थ र �व�छ वातावरणमा मा� 
स�भव ह�ने ह��छ । यी कुरालाई नीितगत�पमा नै वत�मान नेपालको संिवधानको धारा ५१ (छ) 
(५) मा “जनसाधारणमा वातावरणीय �व�छतास�ब�धी चेतना बढाई औ�ोिगक एवम ् भौितक 
िवकासबाट वातावरणमा पन� स�ने जोिखमलाई �यूिनकरण गद� वन, व�यज�तु, पं�ी, 
वन�पित तथा जैिवक िविवधताको संर�ण, संवध�न र िदगो उपयोग गन�” भ�ने नीित 
अङ्िगकार गरकेो देिख�छ । सोही धाराको ख�ड (१) मा “राि��य िहतअनुकूल तथा 
अ�तरपु�ता सम�यायको मा�यतालाई आ�मसात् गद� देशमा उपल�ध �ाकृितक �ोत 
साधनको संर�ण, संव��न र वातावरणअनुकूल िदगो�पमा उपयोग गन� र �थानीय 
समुदायलाई �ाथिमकता र अ�ािधकार िदँदै �ा� �ितफलह�को �यायोिचत िवतरण गन�” 
भनी वातावरणीय �यायको अवधारणालाई समेत आ�मसात् गरकेो पाइने । 

(�करण नं.७) 
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�दुषण भनेको वातावरणीय �ास वा वातावरणीय �ितको �ोतक हो । वातावरण संर�ण ऐन, 
२०५३ को दफा २(ख) मा “�दुषण भ�नाले वातावरणमा ��य� वा अ��य��पले प�रवत�न 
गरी वातावरणमा उ�लेखनीय �ास �याउने, �ित पु� याउने वा वातावरणको लाभदायी वा 
उपयोगी �योजनमा हािन नो�सानी पु� याउने ि�याकलाप स�झनु पछ�” भनी �दुषणको 
प�रभाषा ग�रएको छ । जसअनुसार �दुषणले �कृितको �वचािलत वातावरणलाई प�रवत�न 
गन�, �ाकृितक �व�छतामा �ास अथवा �ित गरी मानवीय जीवनलाई �भािवत गन� काय�  
गद�छ । मािनसको गुणा�मक जीवन कायम गन� वातावरण �दुषणका कारकको �पमा रहकेा 
फोहरमैलाको उिचत �यव�थापन गन� एवम ् �दुषण िनय��णको काय�लाई सवा�िधक 
�ाथिमकताको �े� मािनएको छ । वातावरणीय �दुषणको कारक त�व िविभ�न �कारका 
फोहोर मैलाको सृजना र सोको उिचत �यव�थापन ह�न नस�नु हो । वातावरणीय �दुषणले 
मानवीय एवम ् सम�त �ाणीह�को �वा��यमा ग�भीर असर गन� ह�दँा �व�थ वातावरणमा 
बाँ�न पाउने हक जीवनको अिधकारसँग ��य� स�बि�धत रहकेो पाइने । 

(�करण नं.८) 
पचा�, प��लेट, होिड�ङ्गबोड� ज�ता व�तु आफँैमा फोहरमैला भएको ह�दँा यसले वातावरणका 
िविभ�न अवयवह� ज�तै जल, �थल र वायु �दुषण गनु�का साथै वातावरणको अक� 
मह�वपूण� प� ��यको समेत �दुषण गद�छ । िविभ�न मानवीय तथा �ाकृितक कारणबाट 
उ�प�न ह�ने वातावरणीय असर वा �ितले आँखाको ��यमा पन� नकारा�मक असरज�य 
अव�था नै ��य �दुषण हो । सहरी �े�मा ह�ने उि�लिखत �दुषणज�य फोहरमैलाको कारक 
त�व मानवीय ि�याकलाप नै मा�नुपन� ह��छ । मािनसह�को सवा�िधक आवतजावत ह�ने 
�थलह�मा �यवसाियक तथा राजनीितक �योजनका लािग रािखएका तथा टाँिसएका पचा�, 
प��लेट, होिड�ङ्गबोड� एवम ् िभ�े लेखनल ेमािनसको ��यमा िद��िमत गन�, सवारी दुघ�टना 
बढाइ सुर�ा �यव�थामा असर गन�, अनाव�यक�पमा िझ�याहट बढाउने, सुसूिचतभ�दा पिन 
गलत सूचना बढाउने, अितरि�जत सूचना िदने, सहरी िवकास तथा पय�टन िवकासमा अवरोध 
गनु�का साथै सु�दर वातावरणलाई नै कु�प बनाउने ह��छ । महानगरपािलकािभ� रहकेा य�ता 
�कारका फोहरमैलाह� �यवि�थत, मया�िदत, सुरि�त एवम ् सहरी सौ�दय�यु� नह�नु 
वातावरणीय िच�ता र चासोको िवषय हो । महानगर�े�मा रािखने �यवसाियक �चार साम�ी 
तथा होिड�ङ्गबोड�लाई आ�दानीको िहसाबले मा� नहरेी यसले सहरी िवकास, सुर�ा, 
सद् भाव, सहरी ह�रयाली, सामािजक मू�य र वातावरणमा पान� नकारा�मक �भाव�ित सचेत 
भई वातावरण संर�णका लािग आव�यक कदम चा�नुपन� ह�न आउने । 

(�करण नं.१२) 
हावा, पानी, माटो, जीव िजवा�मा, वन�पित, स�पदा तथा सं�कृित सबै अवयवह�को 
�वचािलत �णालीको स�तुलनबाट �व�छ वातावरण कायम ह�ने ह�दँा रा�य संय��का 
िनकायह�, नाग�रक समाज, वातावरणको �े�मा ि�याशील िनवेदक ज�ता गैरसरकारी 
सं�थाह� र समाजका हरके �यि� वातावरण संर�णका सरोकारवालाह� ह�न् । �व�छ र 
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�व�थ वातावरणमा मा� ��येक �यि�को जीवनको अि�त�व स�भव ह�ने र ��येक �यि�को 
सामुिहक �यासले मा� वातावरणीय �व�छता कायम गन� सिकने ।  

(�करण नं.१७) 
26.  िनण�य नं. ९५९७ - उ��ेषण / �ितषेध 

पशु संर�ण र संव��न एवम ् सडकमा छाडा छोिडएका गाई, गो�, बा�छा, बा�छी, 
साँढेलगायतका चौपायाह�को िनि�त चरण�े�, वास�थानसमेतको �यव�थापन स�ब�धमा 
�यवि�थत कानूनी �यव�थाह�को �भावकारी काया��वयन गनु�पन� टड्कारो आव�यकता 
देिखएकाले मुलुक� ऐन चौपायाको महलको कानूनी �यव�था, �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 
को दफा ९ को उपदफा (११) र (१२) को �यव�था, �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को 
दफा ९६(१) को  ख�ड (ञ) को उपख�ड (२) र उपख�ड (१५) को �यव�था एवम ्िनकासी 
पैठारी (िनय��ण) ऐन, २०१३ को दफा ३(१)(घ) को �यव�थाको �भावकारी काया��वयन गनु� 
गराउनु भनी िवप�ीह�का नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने । 

(�करण नं.१३) 
27.  िनण�य नं. ९६०१ - उ��ेषण / परमादेश 

भूक�पीय जोिखममा रहकेा रा�यले भूक�प पूव�को अव�था (Pre Disaster Stage), भूक�प 
हदँाको अव�था (During Disaster Stage) र भूक�पप�ात को अव�था (Post Disaster 
Stage) गरी िवपत �यव�थापनका चरण र संय��ह�को �यव�था गरको पाइ�छ । नेपालका 
स�दभ�मा हने� हो भने िविभ�न �कोपको सामना गद� आए तापिन �यसको �यव�थापन गरी 
जनताको जीवन र रा�यको स�पि�को संर�ण गन� त�कालीन र दीघ�कालीन योजना तथा 
संय��ह�को �थापना गरी �यव�थापन गन� सकेको नपाइने । 

(�करण नं.५) 
िनवेदकले उठाएका बाँ�न पाउने अिधकारसिहतका मौिलक अिधकारको संर�ण, िवपत 
�यव�थापनसमेतका �यव�थापक�य कुराह�का स�ब�धमा िवचार गदा� नेपालको संिवधान, 
२०६३ ले मौिलक मानवअिधकारको ��याभूित गद� ती अिधकारको साथ�क काया��वयन गन� 
िज�मवेारी रा�यलाई सु�पेको छ । �कृितक �कोपलगायत अ�य कुनैपिन कारणमा �यि�को 
मौिलक हक अिधकारको संर�ण र संव��न गनु�पन� दािय�वबाट रा�य िवमुख ह�न स�दैन । 
नाग�रकको संर�कको हैिसयतले आ�नो �ोत साधनको समुिचत प�रचालन गरी आफूले 
िलएको िज�मेवारीबाट कुनै पिन बहानामा रा�यले पिछ हट्न निम�ने । 
हालैको भूक�पबाट रा�यले बेहोनु� परकेो �ित र जनताले पाएको हैरानीको बीच ताद��य ह�ने 
गरी रा�यका ि�याकलाप �दिश�त ह�नुपछ� । भूक�प ज�तो �ाकृितक �कोपको पूवा�नुमान गन� 
सिकने गरी वै�ािनक खोज अनुस�धान एवं �यसको वै�ािनक पुि� गन� सिकने याि��क 
उपकरणह�बाट जनतालाई सुसूचीत गराई उनीह�को जीवन र�ा गनु�पन� दािय�व रा�यको 
हो । तथािप यी सबै कुराको प�रपूित� गन� रा�य स�म नह�न स�छ तापिन अिहलेको Global 
Village भएको प�र�े�मा �य�ता सूचना जनतासम� पु� याउन नस�दा सोचेभ�दा बढी �ित 
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ह�न पुगेको त�य ��ट ह�न आएको छ । �यसैले आगामी िदनमा य�तो �ाकृितक िवपि�बाट ह�न 
स�ने �ित �युनीकरण गन�तफ�  रा�यले कदम चा�नु पन� । 
िवकासको नाममा अ�यवि�थत व�ती िवकास र दीघ�कालीन सोचबेगर बनेका भौितक 
संरचनाका कारण िवपद �यव�थापनप�ात पिन जनताले आफूलाई सुरि�त महसुस गन� 
नस�नु अक� िवड�बना देिखएको छ । साव�जिनक तथा सरकारी जिमनमािथको अित�मणका 
कारण आप�कालीन अव�थामा सुरि�त अवतरण गन� �थान नपाएर पिन कितले �यान 
गुमाउनु परकेो यथाथ�ता रा�यको सामु देखा परकेो छ । नदी िकनारा इनार पोखरी पाटी पौवा 
जगंल पत� ज�गालगायतका साव�जिनक एवं सरकारी जिमन वैयि�क तथा िनजी�वाथ�का 
कारण साँगु�रन पुगेको तीतो यथाथ�ता पिन रा�यका सामु चुनौतीको �पमा देखा परकेो छ । 
जीवन �वत��ता अथा�त् बाँ�न पाउने अिधकारको अथ� गास बास कपासमा मा� सीिमत छैन 
सुरि�त िकिसमले भयरिहत वातावरणमा बाँ�न पाउने र उ�नित �गित र िवकास गन� पाउने 
अिधकार पिन आज जीवनकै अिधकारको �पमा िलइनु पन� । 
�ाकृितक �ोतको िदगो उपयोग ह�ने गरी ग�रएको िवकास नै बा�तवमा िदगो िवकास हो । 
िवकासको नाममा बढ्दो सहरीकरण र अ�यवि�थत ब�ती िवकास एवं सरकारी एवं 
साव�जिनक जिमनमािथको अित�मण गरी बनेका ठूलाठूला संरचनाले उ�टै समाजमा भयको 
वातावरण िसज�ना गरकेो छ । तसथ� आगामी िदनमा भूक�पबाट ह�न स�ने �ितको �यूनीकरण, 
�ाकृितक �कोप एवं िवपत् �यव�थापन, सुरि�त भई बाँ�न पाउने हकको स�मान, िदगो 
िवकास, सुरि�त, �वा��य, तथा सु�दर ब�ती िवकास, दैवी�कोपको बेला आ�य िलने पया�� 
खाली जिमनको योजनाब� संर�ण, भूक�पीय सही सूचनाको लािग भूगभ� िव�ानको 
अ�ययन अनुस�धान साथै नीित िनमा�ण र समसामियक कानून िनमा�णका लािग काय� गनु� 
भनी िवप�ी नेपाल सरकार �धानम��ी तथा मि��प�रषद् को काया�लयसमेतका नाममा 
िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने । 

(�करण नं.१३) 
28.  िनण�य नं. ९६१२ - उ��ेषण / परमादेश 

प�रचयप� िनद�िशका नेपाल सरकारको िनण�य�ारा जारी भएको र �यसको आधारमा ���बाट 
पीिडत �यि� वा िनजको प�रवारलाई सुिवधा वा लाभ िवतरण ह��छ भने वा �यसको आधार 
बनाइ�छ भने �यसबाट िसिज�त प�रणामको खराबीको उपचार माग गन� संिवधानको धारा 
१०७(२) को सहारा िलन नसिकने भ�ने ह�दैँन । ��तुत िनद�िशका धारा ३३ को ख�ड (त) 
सँग र िव�तृत शाि�त स�झौतासँग स�बि�धत देिखएको र िनद�िशकाअ�तग�त जारी ह�ने 
प�रचयप�बाट आिथ�क सेवा सुिवधा �दान गन� �ि�कोण िलएको र �यसबाट हक अिधकारको 
उपभोगमा �मािणत गन� �ि�कोण िलइ�छ । �यसबाट समानतालगायतको हक �भािवत ह�न 
स�ने भई उपचारको �रटमा िवचार गन� िम�दैन भ�न मनािसब ह�दैँन । साथै सरकारको िनण�य 
एवं काम कारवाही संिवधान एवं �चिलत कानूनिवपरीत ह��छ र �यसबाट �यि�को हक 
अिधकारमा �ितकूल असर पन� जा�छ भने �यस िव�� उपचार खो�न निम�ने भ�न िमलेन । 
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यसकारण ��तुत िनद�िशकाको कानूनी प�रणाम छैन भ�ने िवप�ीह�को िजिकरसँग सहमत 
ह�न नसिकने ।  

(�करण नं.३) 
िववािदत िनद�िशकाल े सम��पमा राजनीितक ���को �ममा मृ�युवरण गरकेा वा बेप�ा 
पा�रएका �यि� भनी उ�लेख गरकेो देिख�छ । यसैगरी उ� िववािदत िनद�िशकामा  �यु� 
“मृ�युवरण” श�दले मा�रएको भ�ने �प� गन� देिखँदैन । िवगतको सश� ���को �ममा 
सव�साधारण नाग�रकसमेत मा�रएका वा बेप�ा पा�रएका छन् । जसअनुसार िनद�िशकाले  
पीडक र पीिडतबीचको फरक �यवहार देखाउन सकेको देिखँदैन । यसले गदा� ��� पीिडतलाई 
िदन लागेको प�रचयप� पीडकले समेत �ा� गन� देिख�छ जुन �यायोिचत नह�ने ।  
यु�रत प� िवप�बाट अ�तरा�ि��य मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको �यापक 
उ�लङ्घन�ारा िनद�ष प�का उपर पु� याएको शारी�रक, मानिसक, आिथ�क �ित, मौिलक 
अिधकारको उ�लङ्घन वा भावना�मक पीडा पु� याइएका �यि�ह�लाई पीिडत 
मा�न सिक�छ । सोअ�तग�त पीडकलाई समावेश गन� सिकँदैन । पीडक अथा�त् मानव 
अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनकता�लाई �यायको दायरामा �याइनु पन� िविधशा�ीय 
अवधारणािवपरीत पीिडतसरह नै समान �यवहार ग�रनु �यायोिचत नह�ने ।  
���कालका पीिडतको िविश� पिहचान गन� आधारह� सुिनि�त नगन� हो र पीिडत र पीडक 
सबैलाई ���को नाताले समान �यवहार गन� हो भने पीिडत�ितको रा�यको �यवहार 
स�मानजनक, यथाथ�परक र �यायोिचत ह�न नस�ने ।  

(�करण नं.५) 
सं�मणकालीन �यायको सही र इमा�दार काया��वयन गन� �ममा स�ब� िवषयह�को 
कानूनी, सं�थागत, �ि�या�मक, उपचारा�मक र राहतमलूक कितपय �यव�थाह�को एकमु� 
तजु�मा गनु� र लागू गनु� ज�री ह��छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गन� उ�े�यले कुनै 
नीित वा कानूनको तजु�मा गनु� वा  सही�पमा ब�नुपन� नीित वा कानूनको िनमा�ण वा 
काया��वयनलाई अवरोध गनु� िवड�बनापूण� कुरा ह��छ । िनता�त �याय र िववेकसङ्गत तवरले 
समाजको चाहनाको स�बोधन गन� िहसाबले दीघ�कालीन ल�य िलई कानून र �याय �णालीको 
स�चालन गन� सिकएन भने समाज िनर�तर ���मा फिसरहने ह�दँा िवकास र स�यताको 
माग�मा अ�सर ह�न अस�भव ह�ने ।  
���कालमा भएका मानव अिधकार उ�लङ्घनका पीिडतह� आफूउपर भएको अ�याय 
िव��को उपचार पाउने हकदार ह�न् । तसथ� पिन ��� पीिडत �यि�ह�को लािग �याइएको 
भिनएको िनद�िशका र �यसमा रहकेा �ावधानह�लाई पीिडतले सु�मै आपि� जनाइसकेको 
अव�थामा �य�तो चाहनालाई िसधै इ�कार गन� पिन सिकँदैन । सश� ���को �ममा बेप�ा 
पा�रएका वा मा�रएका पीिडतह�लाई माओवादी जनयु�मा मा�रएको भनी प�रचयप� िलन 
बा�य पा�रने हो भने आ�नै िव��को काय�को गौरवीकरण गन� पीिडतलाई बा�य पा�रएको 
अव�था िसज�ना ह�न जाने ।  



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

118 

मुलुकमा भएको सश� ���का �ममा मा�रएका वा बेप�ा पा�रएका �यि�को निजकको 
हकदारको पिहचान गरी स�बि�धत प�रवारलाई सरकारको तफ� बाट उपल�ध ह�ने िविभ�न 
सेवा सुिवधा �दान गन� सहज होस् भ�ने उ�े�यले उ� िनद�िशका बनेको देिखँदा ��� 
पीिडतले अपन�व �हण गन� खालको िनद�िशका ब�न ु पन� ज�री देिख�छ । छु�ाछु�ै 
आ�दोलनका पीिडतलाई समट्ेने गरी छु�ाछु�ै िवषयको छु�ै प�रचय खु�ने गरी िनद�िशका 
जारी गनु� �यावहा�रक एवं �यायोिचतसमेत ह�ने ।  

(�करण नं.६) 
िवप�ी नेपाल सरकारले जारी गरकेो ��ततु िनद�िशकामा �यु� भाषा नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को भावनाअनुसार भएको देिखएन । ��तुत िनद�िशकामा सवैधािनक 
दािय�वअनु�पको भाषा तथा उ�े�य नदेिखएको ह�ँदा मि��प�रषद्को िमित २०६९।११।४ को 
िनण�यबाट जारी भएको उ� “राजनीितक ���को �ममा मृ�युवरण गरकेा वा बेप�ा पा�रएका 
�यि� तथा प�रवारलाई �दान ग�रने प�रचयप�स�ब�धी िनद�िशका, २०६९” सिवधानको 
भावना तथा मम�अनु�पको र मा�य देिखन नआउने ।  

(�करण नं.७) 
29.  िनण�य नं. ९६८६ - परमादेश 

नेपाल सरकार वा कुनै साव�जिनक िनकाय वा पदािधकारीले संिवधान वा कानूनबमोिजम 
गनु�पन� कुनै काम नगरकेो वा गन� नह�ने कुनै काम गरेको कारणबाट जनसाधारणको हक, िहत 
वा �वाथ�मा �ितकुल असर परकेो कुरा साव�जिनक हक वा सरोकारको िवषय ब�दछ । कुनै 
िवषयलाई “साव�जिनक हो वा होइन भनी िनधा�रण गदा� मािनसको सं�या गणना गररे िन�पण 
ग�रने पिन होइन । जनसाधारणको सामा�य हक िहतको �ितिनिध�व ह�ने िवषय देिख�छ भने 
सं�या�मक�पमा असर पन� मािनसको गणनाका आधारमा मा� �य�तो िववादलाई 
साव�जिनक सरोकारको िववाद होइन भ�न निम�ने ।  
िववादको �वभाव, �कृित वा च�र�का आधारमा �यस िववादलाई साव�जिनक िववाद हो वा 
�यि�गत िववाद हो भनी छुट्याउनु पद�छ । सामा�यतयाः देशको सुर�ा, शासन �यव�था, 
सामािजक शाि�त, जनसाधारणको िश�ा, �वा��य र नैितकता, देशको आिथ�क अव�था, 
साँ�कृितक वा धािम�क िवषय, सामािजक �याय, वातावरणीय �याय आिद िविवध िवषयह� 
स�दभ�अनुसार साव�जिनक िहत वा सरोकारको िवषय ब�ने गद�छन् । व�तुतः साव�जिनक िहत 
वा सरोकारको िवषय वा �े� यित नै हो भनेर सूिचकृत गन� सिकँदैन । यो ��येक िववादको 
त�यगत स�दभ�मा (Case to Case Basis) िन�पण ग�रने िवषय देिख�छ । तथािप 
अदालतबाट िन�पण ग�रने साव�जिनक सरोकारको िववादको अथ� लगाउँदा संिवधान वा 
कानून�ारा �दत हक अिधकारको सापे�तामा अथ� लगाइनु पन� ।  

(�करण नं. ३) 
मूलतः नेपाली समाजमा र खासगरी गढीमाई मलेाका �ममा ठूलो सं�यामा िदइने ग�रएको 
पशु बलीको िवषय यससँग स�बि�धत कितपय अ�धिव�ास वा �िढवादी जनावरउपर ग�रने 
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�ुर, िनद�यी, बब�र र अमानवीय �यवहार बली िदइएको कारणबाट पन� वातावरणीय दु��भाव 
जन�वा��यमा पन� नकारा�मक �भाव िवदेशबाट पैठारी ग�रने पशु प�छीको �वार�ेटाइन 
परी�णको िवषय र स�भािवत सं�ामक रोगको सम�यास िवधाियकाले ऐन िनमा�ण गरकेो १७ 
वष�स�म पिन �य�तो ऐन लागू (�ार�भ) नग�रएको िवषय आिद िविवध िवषयमा �� उठाई 
�याियक िन�पणका लािग �रट िनवेदकह� अदालतमा �वेश गरकेो देिख�छ । उि�लिखत 
िवषयह� �वभावैले तथा �थम �ि�मा नै साव�जिनक चासो र सरोकारका िवषय देिख�छन । 
देशका िह�दु धमा�वल�बीह�का बीच कायम रहकेो कितपय �ढीवािदता र अ�धिव�ास यही 
देशका िह�दु धमा�वल�बी नाग�रकको सरोकारको िवषय ह�नु �वाभािवक छ पशु प�छीको 
बलीका कारणबाट उ�प�न ह�ने पया�वरणीय सम�या, जन�वा��यमा असर पन� कुरा आम 
सचेत नाग�रकको सरोकारको िवषय ब�दछ । पशु प�छीलाई बली िदन देशका पूव� पि�म कुनै 
पिन भूभागबाट ओसारपसार गदा�को �ममा ग�रने िनद�यी �यवहारका िवषयलाई गढीमाई 
�े�का �थानीय मािनसको मा� चासो र सरोकारको िवषय ठा�नु उिचत नह�ने । 
िवधाियकाले १७ वष�भ�दा पिहले जारी गरकेो ऐन काया��वयनमा न�याइएको िवषयलाई केवल 
कुनै �यि�गत िहत, चासो वा सरोकारको िवषय ठा�न सिकँदैन । उि�लिखत िवषयह� 
संिवधान�ारा �दत स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हक, धािम�क �वत��ताको हक, �व�छ 
वातावरणको हक, �वा��यस�ब�धी हक, खा�स�ब�धी हक, उपभो�ाको हकसँग स�बि�धत 
देिखनुका साथै कानूनको यथोिचत काया��वयनको िवषय पिन देिख�छन । यो स�दभ� लोक 
क�याणकारी रा�य �यव�था कायम गन� अिभ�ायले हाल �चिलत संिवधान र पूव�वित� 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ मा �यवि�थत रा�यका िनद�शक िस�ा�त र 
नीितह�सँग पिन जोिडएको िवषय देिख�छ । �रट िनवेदकह� कोही सांसद भइसकेको �यि�, 
कोही कानून �यवसायी अिधव�ा र कोही पशु क�याणको �े�मा काय�रत सामािजक 
अिभय�ता भएको कुरामा िववाद छैन । िनजह�लाई जनसाधारणको चासो र सरोकारको 
�ितिनिध�व गन� स�म नभएको भनी मा�नु पन� कुनै कारण देिखँदैन । तसथ�, �रट 
िनवेदकह�ले साव�जिनक िहत र सरोकारस�ब�धी ��तुत िवषयमा �रट िनवेदन िलई 
अदालतमा �वेश गन� पाउने नै देिखन आउने । 

(�करण नं. ६) 
वत�मान युग िव�ान र चेतनाको युग हो । आधुिनक युगले �िढवादी अ�धिव�ासलाई मा�यता 
िदइरहन स�दैन । िवगतका कितपय अतािक� क, अमानवीय र समाजको िवकास एवम ्
�गितशील प�रवत�नको बाधकको �पमा रहकेा �था, पर�पराह�लाई समाजले प�र�याग 
गरकेा �स�तै उदाहरणह� छन । समाज प�रवत�नको िव�ानसँग मेल नखाने कुराह�लाई 
प�र�याग नगन� हो भने हामीले अपे�ा गरअेनुसारको प�रवत�नको ग�त�यसमेत दु�ह वा दु�कर 
ब�दछन् । नयाँ मा�यता �थािपत ह�न पूराना मा�यता िव�थािपत ह�नु आव�यक ह�न जा�छ । 
सं�कार, पर�परा, �था वा य�तै नाममा पूराना मा�यताह� सबैलाई अनुशरण गद� जाने हो 
भने समाजको आधुिनक प�रवत�न स�भव नह�ने । 
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िहजोदेिख जे ग�रदैँ आयो, �यो सबै ठीक छ र अप�रवत�नीय छ भनी मा�ने हो भने समाजको 
�गितशील प�रवत�न स�भव ह�दैँन । गलत कुरालाई छाड्न र असल कुरालाई आ�मसात् ◌् गन� 
स�नु पद�छ । यो मानव िवकासको एक शु� पिन हो । यस कोणबाट पिन बली-�थालाई हनुे� 
आव�यक देिखने । 

(�करण नं. ८) 
कितपय मािनसमा बली िदइने पशु प�छीकै मुि�को लािग बली िदनुपद�छ भ�ने धारणासमेत 
रहकेो पाइ�छ । धम�शा�अनसुार देवी भगवतीलाई “जगत् जननी” मािन�छ । जननी भ�नाले 
आमा भ�ने बुिझ�छ । धािम�क मा�यताअनुसार देवी भगवती स�पूण� �ाणी मा�क� जननी ह�न । 
आमाका लािग आ�ना हरके स�तती �ित अतुलनीय ममता र क�णा रह�छ । उनै जननीका 
नाउँमा उनकै स�ततीको बली िदएर कसरी खुःसी र स�तु� तु�याउन सिकने हो ? यो 
तािक� क�पमा बु�न सिकने िवषय देिखँदैन । कसैकसैमा शि� �ाि�को लािग पश ुबली िदइ�छ 
भ�ने पिन धारणा रहकेो पाइ�छ । यथाथ�मा हेन� हो भने बली �था�ित �ची नरा�ने कितपय 
मािनसह� शि�शाली बनेकै देिख�छन र रा�य स�चालन गरी आएका छन् । बली िदनमा 
रमाउने कितपय मािनसह� दीन, का�िणक, कमजोर अव�थामा रहकेा ��ा�त समाजमा 
य�त�� जताततै पाउन सिक�छ । शि� �ा� ह�नु वा नह�नुसँग �यि�को आ�नो �मता, 
मेहनत, लगनशीलता, �याग, समप�ण, ई�छाशि�, प�रि�थित, संयोग आिद कुराको 
तादा��यता रह�छस अ��य, क�पनातीत िवषयलाई धम�को आवरण िदएर शि�को �ोत 
देखाउने �िढवादी �वृितले समाजको अ�गामी र �गितशील प�रवत�न स�भव नह�ने । 

(�करण नं. ११) 
कानूनतः बाधा नपन� भएको स�मकै कारणबाट लाख� पशु प�छीलाई खु�ला�पमा बली िदने 
ग�रएको कुराको औिच�य पुि� ह�न स�दैन । यसलाई उिचत तवरबाट �यव�थापन गनु� 
सरकारका स�ब� िनकायह�को कत��य ह��छ । ऐनको मूल �ावधानलाई एकातफ�  प�छाएर 
अपवाद�व�पको �यव�थाको आड िलनु तक� सङ्गत ह�दैँन । यसका अित�र� ऐन नै लागू 
नगरी �य�तो ऐनले गरकेो अपवाद�व�पको �यव�थाको आड िलनु सरकारका लािग 
शोभनीयसमेत नदेिखने । 

(�करण नं. ३९) 
वा�तवमा बाँ�न पाउने हकिभ� स�मान र �ित�ापूण� �व�थ जीवन जीउन पाउने हकसमेत 
अ�तरिनिहत रहकेो छ । बाँ�न पाउने हकलाई केवल पशुवत अि�त�व (Animal 
Existence) को �पमा बु�ने ग�रएको पूरातन अवधारणाको अब कुनै कानूनी र �यवहा�रक 
मह�व छैन । व�तुतः �व�छ र �व�थ वातावरणमा बाँ�न पाउने कुरा संिवधान�ारा ��याभूत 
मौिलक हक भएकाले यो हकको संर�ण र �चलनका लािग रा�यका तफ� बाट आव�यक 
�ब�ध ग�रनु अिनवाय� र वा�छनीय देिख�छ । यो हक �चलनका लािग रचना�मक भूिमका 
िनवा�ह गनु� यस अदालतको समेत दािय�व ब�ने । 
गढीमाई मेलाका �ममा ह�ने गरकेो वातावरणीय �दुषण िनय��ण गरी �व��य र �व�छ 
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वातावरण कायम रा�न बली िदइएका पशु प�छीको मासुलगायतका पदाथ�को उिचत 
�यव�थापन गन�, मासुको गुण�तर िनधा�रण, परी�ण र िनय��ण गन�, पश ुबधशाला र मासु 
जाँच ऐन, २०५५ लागू गन� तथा गढीमाई मि�दर र आसपासका �े�मा �व�छ र �व�थ 
वातावरण कायम गन� तथा बली िदइएका पशुको रगत, मासु, छालालगायत अ�य कारणबाट 
�थानीय जन�वा��यमा �ितकूल असर पन� निदन आव�यक �ब�ध िमलाउनु भनी 
िवप�ीह�का नाउँमा आदेश जारी गनु� आव�यक देिखन आउने । 

(�करण नं. ४३) 
30.  िनण�य नं. ९६८७ - परमादेश 

नाग�रकताको �माणप�ले नै �यि�लाई खास देशको नाग�रक भ�ने पिहचान गराउँदछ । 
नाग�रक नबनीकन राजनीितक अिधकार उपभोग गन� सिकँदैन । राजनीितक एवं आिथ�क 
अिधकार उपभोग गन� र नाग�रक भ�ने िचनाउन नाग�रकताको �माणप� अ�याव�यक ह��छ ।  
मौिलक हक उपभोग गन�, रोजगार �ा� गन�, साव�जिनक पद धारण गन�, राजनीितक अिधकार 
उपभोग गन�, सामािजक सुर�ा �ा� गन� र मतदान गन� आिद िविभ�न मौिलक हक रा�यले 
आ�ना नाग�रकलाई �दान गद�छ । राजनीितक हक नाग�रकबाहके अ�य �यि�लाई �ा�  
ह�दैँन । नाग�रकता �यि�को �यि�गत पिहचानसँग जोिडएको अ�य�त संवेदनशील िवषय ह�दँा 
सारभूत�पमा नाग�रक हो भ�ने देिखएको ि�थितमा काय�िविधको स-सानो अ�ो थापेर 
सम�यामा पानु� �यायपूण� नह�ने । 

(�करण नं.९) 
आमाको नामबाट नाग�रकता पाउँ भ�ने  िनवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो 
भ�ने कुरा �ासाङ्िगक नै देिखएन । आमाको नामबाट नाग�रकता िलन सिकने �यव�था 
ह�दँाह�ँदै  िनवेदकलाई नाग�रकता �ा� गन�बाट वि�चत गनु� भनेको कानूनको बिख�लाप काय� 
गरकेो मािनन आउँदछ । कानूनी अिधकार�ा� अिधकारी�ारा आ�नो कानूनी कत��य पूरा 
गनु�पन� ह��छ । सो नगनु� समानता िव�� मा� होइन सम�यायको समेत बिख�लाप ह�ने   
देिख�छ । िनवेदकले िज�ला �शासन काया�लय, काठमाड�मा िनवेदन िदएको भनेबाट िवप�ी 
काया�लय आफँै संवेदनशील भई यो िवषय व�तुलाई हनुे� वा�छनीय देिखने । 

(�करण नं. १२) 
31.  िनण�य नं. ९७०६ - उ��ेषण 

नैितक पतन देिखने अपराधमा सजाय पाएको �यि� िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
ह�न नस�ने गरी िश�ा िनयमावली, २०५९ को िनयम २९(ङ) ल े�ितब�ध लगाएको देिख�छ । 
�यान मु�ामा अदालतबाट भएको फैसलाले ला�पा तामाङ िव�ालय �यव�थापन सिमितको 
अ�य� ह�न नपाउने अयो�यताको िनधा�रण ग�रएको मा�नु पन� ह�न आउने । 

(�करण नं. २) 
कत��य गरी कसैको �यान मान�, मािनसको बा�न पाउने नैसिग�क र आधारभूत अिधकारको 
हनन् गरी कसैको जीवन समा� पान� काय� गरकेो कुरालाई नैितक �पमा सदाचारमा रही काय� 
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गरकेो भ�न सिकने ि�थित ह�दैँन । य�ता �यि�ह� िव�ालयमा पु�नु मा�ले पिन 
बालबािलकामा �ासको ि�थित िसज�ना गन� स�छ । �य�तो �ासको ि�थितमा अ�ययन गन� 
कुरा मनोवै�ािनक�पले वाि�छत ह�दैँन । तसथ� िव�ाथ�ह�लाई भययु� वातावरणमा 
अ�ययनको अवसर �दान गनु� सबैको कत��य ब�ने । 
िव�ालय ज�तो पिव� र किलला बालबािलकाह�को भा�य र भिव�य िनधा�रण गन� सं�थाको 
�यव�थापक�य �मुखको च�र� र नैितकता उ�च रहमेा� िनजबाट िव�ालयको �यव�थापन 
�भावकारी र सदाचारपूण��पमा ह�न स�छ । �यसैले िव�ालय �यव�थापन सिमितको अ�य� 
ज�तो ग�रमामय पदमा काय� गन� �यि� कसैको �यानमान� काय� गरी सजाय पाएको �यि� 
ह�नुह�दैँन भ�ने उ�े�य िश�ा िनयमावलीको िनयम २९(ङ) ले राखेको भ�ने सहजै अनुमान गन� 
सिक�छ । सव��च अदालतबाट समेत अि�तम फैसला भई कत��य �यानमा कसुरदार ठहरी 
कैद सजाय भु�ान ग�रसकेको अव�थामा िनवेदकलाई उ� पदमा काय� गन� यो�य छ भ�नु 
कानूनतः निम�ने । 

(�करण नं. ३) 
32.  िनण�य नं. ९७११ - उ��ेषण / �ितषेध 

�रट िनवेदकले िनवेदन प�मा दाबी गरकेा खोलाको बालुवा, ढंुगा एवं िग�ीह� �ाकृितक �ोत 
भएको भ�ने कुरामा िववाद छैन । य�ता �ाकृितक �ोतको �वािम�व रा�यमा रहने भए पिन 
�ाकृितक �ोतको उपयोग गदा� वातावरणलाई �ितकूल �भाव नपन� गरी मा� गन� सिक�छ । 
मानव जाित र मानव जीवनको िवकास एवं मानव अि�त�व कायम रा�नको लािग �ाकृितक 
�ोत अप�रहाय� व�तु भएकाले �ाकृितक �ोत कसैको िनजी �वािम�वको व�तु मा�न    
िम�दैन । य�ता �ाकृितक �ोतह�को �योग आम नाग�रकको साव�जिनक िहतका लािग 
�योग ग�रने भएकाले य�ता व�तुह�को िवनास ह�नबाट जोगाउने संर�ण र सव��न गनु� 
रा�यको दािय�विभ� पन� ।  

(�करण नं. ९) 
व�तुत: �ाकृितक �ोतको खोजतलास, उ�खनन र �योगमा �याउँदा वातावरण वनजंगल, 
पानीको �ोत, व�यज�तु, भू-�य, वन िवनास, वायुम�डल, वातावरण, मानव ब�ती आिदमा 
�ितकूल �भाव पान� निदन �य�तो काय� गन� अनुमित �दान गनु�पूव� वातावरणमा पन� स�ने 
�भावको अ�ययन गररे मा� अनुमित �दान ग�रनु पद�छ । यसस�ब�धी �चिलत कानूनी 
�यव�था हेदा� भू तथा जलाधार संर�ण ऐन, २०३९ को दफा ४ र १०, जल�ोत ऐन, २०४९ 
को दफा १७, १९ र २०, वन ऐन, २०४९ को दफा ४९, ६८ र ७०, वातावरण संर�ण ऐन, 
२०५३ तथा वातावरण संर�ण िनयमावलीको �यव�थाबमोिजम वातावरणमा कुनै �कारको 
�ितकूल असर नपन� देिखएमा मा� �ाकृितक �ोतको उ�खनन र �योग गन� सिकने अव�था 
ह��छ तर ��तुत �रट िनवेदनमा उ�लेख ग�रएको खोलाह�बाट ढंुगा, बालुवा ज�ता �ाकृितक 
�ोतउपर �थानीय िनकायको अिधकार भएको भ�ने आधारमा बालुवा ढंुगा िनकासी एवं िब�� 
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गन� ठे�कामा लगाउने काय�लाई उ� कानूनी �यव�था अनुकूलको काय� भ�न िम�ने नदेिखने । 
(�करण नं. १२) 

व�तुत: िविभ�न मानवीय ि�याकलापह�बाट वातावरणमा �ितकूल असर पद� गएको 
त�य�ित कसैको पिन दुईमत ह�न स�दैन । आिथ�क िवकासको लािग मानव समुदायल े
�ाकृितक �ोत साधनको उपभोग गनु�पन� आव�यकतालाई नकान� नसिकए पिन मानव 
ि�याकलापबाट नै �कृितको अि�त�व नै खतरामा पन� लागेको त�य पिन शा�त छ । आिथ�क 
िवकास नभई मानव जीवनको िवकास ह�नै नस�ने ह�दँा आिथ�क िवकासको �ार नै ब�द गन� वा 
वातावरणको िवनास भइरहन िदने भ�ने दुवै िवषयह� उिचत ह�न स�दैन । मानव िवकासका 
लािग आिथ�क उ�नितको अप�रहाय�तालाई पिन इ�कार गन� सिकँदैन भने मानवलगायत 
सम�त �कृितको अि�त�व कायम रा�न वातावरण संर�णको िवक�प खो�न पिन िम�दैन । 
यसका लािग िवकास र वातावरणबीच स�तुलन कायम गद� अिघ बढ्नुको कुनै िवक�प नरहने । 

(�करण नं. १४) 
33.  िनण�य नं. ९७३३ - उ��ेषण 

व�तुतः धम� िनरपे� रा�यको ता�पय� कुनैपिन धािम�क मतावल�बन�ारा रा�यको गठन ह�ने 
नभई ��येक �यि� आ�नो आ�था एवं िव�ासअनु�पको धम�को अवल�बन, अ�यास र 
संर�ण गन� �वत�� रह�छन् र सो कुरालाई संिवधान र कानून�ारा ��याभूत ग�र�छ । रा�यले 
धम� वा धािम�क आ�थाको आधारमा नाग�रकह�बीच िवभेद गद�न भ�ने नै हो । हा�ो 
संवैधािनक �यव�था हदेा� धम� र रा�य स�चालनबीच स�ब�ध िव�छेदको अव�था रहकेो भ�ने 
नदेिखई धािम�क सिह�णुता, सम�वय र सव�धम� समभावको अवधारणालाई रा�यले अनुशरण 
गरकेो भ�ने देिख�छ । धािम�क �वत��ता वा हकको �योग गन� नाउँमा साव�जिनक �वा��य, 
िश�ाचार वा नैितकताको �ितकूल ह�ने वा साव�जिनक शाि�त भंग गन� ि�याकलाप गन� गराउने 
वा कसैको धम� प�रवत�न गराउने काय�लाई िनषेध एवं द�ड गन� दािय�व रा�यलाई सुि�पएको 
मा� नभई धािम�क �थल वा धािम�क गुठीको स�चालन र संर�ण गन� तथा गुठीको स�पि� 
तथा ज�गाको �यव�थापनको लािग कानून बनाई िनयिमत गन� दािय�व पिन रा�यमा 
सुि�पएको अव�था संिवधानमा रहेकोले धािम�क िवषयमा रा�यले आँखै लगाउन ह�ँदैन भ�न 
निम�ने । 
हा�ो देशिभ� िह�दू, बौ�, इ�लाम, ि�ि�चयनलगायतका िविभ�न धम� अनुशरण गन� �यि� र 
स��दायह�ले िविभ�न सं�थाह� खडा गरकेो र ितनको �यव�थापनको लािग गुठी राखेको 
पाइ�छ । ज ेज�ता धािम�क सं�था वा गुठीह�को �थापना ग�रएको भएपिन साव�जिनक िहत, 
पह�चँ वा �यव�थापनको �ि�बाट साव�जिनक हकिहत वा सरोकार रहेको िवषयमा रा�यले 
चासो रा�नु वा �यव�थापनमा पारदश�ता र सुशासन कायम रा�न कानूनी �यव�था गनु� धम� 
िनरपे�ताको िवपरीत ह�दैँन । जसको अथ� रा�यले कुनै खास धम� वा धािम�क स��दायलाई 
िवषेश �ाथिमकता �ो�साहन वा सह�िलयत िदन नह�ने मा�यता अंिगकार गरकेो मा�नुपन� ।  

(�करण नं. ५) 
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िनवेदकले गैर संवैधािनक भनी �� उठाएको ��ततु िनयमावलीले मि�दरको नाउँमा �ा� ह�ने 
भेटी, दान र दि�णा कोषमा दािखला ह�ने �यव�था गरकेो ह�दँा �ी पशुपितनाथको चरणमा 
समिप�त ग�रएको स�पूण� दान दात�य कोषको खातामा ज�मा भई दान भेटीको एिककृत�पमा 
�यव�थापन भई पारदिश�तामा अिभवृि� ह�न जाने देिख�छ । िनयमावलीको यस �यव�थाको 
कारण �ीपशुपितनाथको कोषमा थप अथ�आज�न भई वृहत पशुपित �े� िवकास काय��ममा 
समेत खच� गन� सिकने अव�था देिख�छ । जसका कारण पशुपितनाथ �े�को सम� 
िवकासबाट शैवमाग� िह�दू धम��ित आ�थावान् आम भ�जनलाई थप सुिवधा िव�तार ह�न 
जाने र पशुपितनाथको आ�त�रक काय��यव�था स�चालनमा समेत सहजता पु�न जाने 
देिख�छ । िनयमावली तजु�माको सकारा�मक प�लाई िवचार गदा� िह�दू धम��ित आ�थावान् 
िनवेदकलगायतका सव�साधारण नाग�रकको िहतमा नै ��तुत िनयमावली रहकेो देिखन 
आउने ।  

(�करण नं. ७) 
34.  िनण�य नं. ९७३५ - उ��ेषण 

मानव अिधकारको िव��यापी घोषणाप� नरम कानून (Soft Law) हो र िनवेदनमा उ�लेख 
गरकेो धारा १७(१)(२) (स�पि�स�ब�धी अिधकार) वा धारा २७(१) (सां�कृितक अिधकार) 
ले रा�यको संिवधान वा ऐनभ�दा उ�च �थान रा�दैनन् । तसथ� कुनै पिन �यि�ले आ�नो 
स�पि� रा�यलाई िद�नँ भ�न पाउँछ वा पाउँदैन भ�ने कुरालाई मुलुकको संिवधान र कानूनी 
�यव�थाको सापे�तामा हनुे�पन� ।  

(�करण नं. २) 
रा�यले साव�जिनक िहतको लािग ज�गा �ा� वा अिध�हण गन� स�छ । करको �योजनको 
लािग र ज�गा जिमनको हकमा उ�पादन र उ�पादक�व वृि� गन�, कृिषको आधुिनक�करण र 
�यावसाियकरण, वातावरण संर�ण, �यवि�थत आवास तथा सहरी िवकासको लािग भूिम 
सुधार आिदको लािग ज�गाको हक �यव�थापन र िनयमन गन� सिकने कुरा धारा २५ मा 
उ�लेख ग�रएको छ । यी साव�जिनक िहतमा ग�रने केही उदाहरणह� ह�न् तर साव�जिनक 
िहतिभ� अ�य कुराह� पिन पन� स�ने । 
अमूक �योजन साव�जिनक िहतिभ� पछ� वा पद�न भ�ने कुरा मु�ा िवशेषको रोहमा भिनने कुरा 
हो । ��तुत �रट िनवेदनको स�दभ� ज�गा �ा� गन� वा अिध�हण गन� �योजनसँग अथा�त् 
िव�ुत्  �सारण लाइनको सब�टेशन िनमा�णसँग जोिडएको ह�दँा सो िवषय साव�जिनक िहत 
होइन भ�न सिकने अव�था देिखएन । साव�जिनक िहतको िनि�त  ज�गा �ा� गन� रा�यको सो 
अिधकार यथाथ�मा साव�जिनक िहतमा �योग भएस�म �यि�ले �यसलाई �ितरोध गन� स�ने 
वा बेम�जुरी जनाउन स�ने देिखँदैन । तसथ� धम� सं�कृित वा बसोबासको ऐितहािसक 
िनर�तरता िव�ृङ्खल ह�ने दाबी गद� आ�नो ज�गा अिध�हण िदन म�जुर छैन भ�ने 
िनवेदकह�को िजिकरलाई संिवधानतः �वीकार गन� िम�ने ि�थित नदेिखने । 

(�करण नं. ३) 
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व�तुतः �ितपूित� श�दको ता�पय� ज�गा अिध�हण वा �ाि� वा सोमा कुनै अिधकार िसज�ना 
ग�रएको कारण ह�न गएको �ितको पूित�माफ� त सरोकारवाला प�लाई अिध�हणपूव�को 
अव�था (Status quo ante) मा फका�इनु भ�ने हो । यसको पिछ रा�यले साव�जिनक िहतको 
नाममा कसैलाई ग�रब बनाउन ह�दैँन भ�ने मा�यता लुकेको छ । �यसैले अिध�हण वा �ाि� 
ग�रएको स�पि� ख�रद वा िब�� ग�रदँा �ेता वा िब�ेताले सामा�यतः के कितमा ख�रद वा 
िब�� गछ�न्, �य�तै गरी अिध�हणको कारण कुनै �यि� पूण�तः िव�थािपत ह�ने ि�थितमा हाल 
बसोबास ग�ररहकेो �थानमा जीवन िनवा�हको लािग �योग गरी आएको िनजी �वािम�व, भोग 
वा साव�जिनक �वािम�वमा रहकेा तर पर�परागत�पमा उपभोग गरी आएको क�तो �ोत वा 
साधन छन्, नयाँ ठाउँमा उसलाई सं�थािपत ह�न के कित रकम वा के क�तो ता�कालीक र 
दीघ�कालीन सहयोग ज�री पछ�, सो पिन �ितपूित� िनधा�रण ग�रदँा िवचार गनु�पन� आधार ह�न 
स�ने । 
िवकासको नाममा िव�थापनबाट �भािवत �यि�ह�ले भो�नुपन� सामूिहक र �यि�गत 
िवप�नता रो�नु रा�यको कत��य ह��छ । यो िकन पिन ज�री ह��छ भने िव�थापनबाट अ�सर 
�ािमण, ग�रब र िनमुखा �यि�ह�को बढी �भािवत ह�न पु�छन् । उनीह�को िहतमा 
सकारा�मक ह�त�ेप आव�यक ह��छ । �यसैले यी सम�त कुराह�लाई कानून िनमा�ण गदा� 
�यान िदइनुपछ� । संिवधानमा �ितपूित�का आधार र काय� �णाली कानून�ारा तय ह�ने भ�ने 
कुरा परेकोले िवधाियकाले कानूनी आधार िनमा�ण गरी �ितपूित�बार े�यव�था गन� त स�छ तर 
�य�तो �ितपूित� नाम मा�को छ वा वा�तिवक छ अिध�हण वा �ा� गन� लािगएको 
स�पि�सँग सा�दिभ�क छ वा छैन भ�ने कुरा �याियक परी�णको िवषय ब�न स�ने ।  

(�करण नं. ७) 
35.  िनण�य नं. ९७३७ - उ��ेषण 

कसैको हकिहतमा असर पन� गरी कुनै िनण�य गनु�पूव� स�बि�धत असर पन� �यि�लाई 
सुनुवाइको अवसर �दान गनु� आव�यक ह��छ । यो एक �थािपत �याियक मा�यता हो । यस 
मा�यता �ितकूलका िनण�यले मा�यता नपाउने, बदर ह�ने भनी अदालतबाट पटक-पटक 
�या�या, िववेचना र िस�ा�त �ितपादन भएका छन् । यस �ि�बाट हदेा�समेत िवप�ी 
आयोगको िववािदत िनण�य र काम कारवाही �याियक मा�यता, �यायका आधारभूत 
िस�ा�तअनुकूल देिखन नआउने ।  

(�करण नं. ४) 
जुनसुकै �कारका ज�गाको दता� �े�ता दु��त, अ�ाविधक र �यवि�थत�पमा रािखनु   
पद�छ । ज�गाको दता�, हक �वािम�व र भोगको िवषय अव�थानुसार �यि�को हक, साव�जिनक 
हक िहत वा सरोकार र सं�थागत हक िहतको िवषयको �पमा रहकेो ह��छ । ज�गा दता� गन� 
कुरा �वािम�व िनधा�रण स�ब�धी िवषय भएकोले यस काय�लाई लामो समयस�म अिनिण�त, 
अिनि�त र संशययु� अव�थामा रहन िदनु शोभनीय नह�ने । 
अिन�यको अनुिचत लाभ िलएर सरकारी वा साव�जिनक ज�गालाई िनजी कायम गन� दूिषत 
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�वृि�ह� समते देखा पन� गरकेा छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ल े साव�जिनक 
ज�गा �यि�का नाउँमा दता� भएको भएपिन �य�तो दता� बदर ह�ने �ावधान �यवि�थत गरकेो 
छ । उ� कानूनी �ावधानको काया��वयनमा वाि�छत �भावका�रता अिभवृि� गन� चुनौती पिन 
स�भवतः कायम नै छ । ज�गा दता�स�ब�धी िवषय अिधकारको कुरा मा� नभएर 
जवाफदेिहताको िवषय पिन ह�ने । 

(�करण नं. ६) 

३. मानव अिधकार तथा लैङ्िगक �याय 
36.  िनण�य नं. ९५२० - उ��ेषण / परमादेश 

नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को भाग ३ अ�तग�त मतदानको अिधकारलाई मौिलक 
हक अ�तग�त समावेश गरकेो देिखँदैन । तर पिन मतदानको अिधकार राजनीितक अिधकार 
भएकोले यो अिधकार नाग�रकले मा� �ा� गन� स�ने अिधकार भएको कुरामा िववाद रहँदैन । 
संवैधािनक एवम ् कानूनी �यव�थाबाट पिन गैर नेपाली नाग�रकलाई मतदानको अिधकार रहे 
भएको देिखन नआएकोले गैर नेपाली नाग�रकले मतदानको अिधकार �ा� गन� �योजनका 
लािग मतदाता नामावलीमा नाम समावशे गराउन िनवेदन िदने लगायतका �ि�यामा समावेश 
ह�न पाउने देिखन आउँदैन । �य�तो अिधकार नेपाली नाग�रकले मा� �ा� गन� स�ने भ�ने 
देिखन आउने । 

(�करण नं.४) 
मतदाता नामावलीस�ब�धी िनयमावली, २०६८ को िनयम ३१(क) को उपिनयम (३) को 
कानूनी �यव�थाअनुसार नेपाली नाग�रकताको �माणप� �ा� नगरेको �यि�को नाम संवत्  
२०६४ सालको संिवधानसभा सद�यको िनवा�चनको मतदाता नामावलीमा समावेश रहछे र 
िनज कानूनबमोिजम मतदाता ह�न यो�य नेपाली नाग�रक पिन रहछे भने िनजले मतदाता 
नामावलीमा नाम समावेश गन� नाम दता� अिधकारीसम� िनवेदन िदन स�ने भ�ने कानूनी 
�यव�थाले िनवेदकले दाबी िलए ज�तो गैर नेपाली नाग�रकलाई मतदाता नामावलीमा नाम 
समावेश गराउन पाउने छुट वा सुिवधा िदएको भ�ने देिखन नआउने । 

(�करण नं.७) 
मतदाता नामावलीस�ब�धी िनयमावली, २०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) मा रहकेो 
कानूनी �यव�थाबाट गैर नेपाली नाग�रकले मतदाता नामावलीमा आ�नो नाम समावेश गन�का 
लािग नाम दता� अिधकारीसम� िनवेदन िदन स�ने भ�ने नदेिखई �य�तो िनवेदन नेपाली 
नाग�रकले मा� स�ने �यव�था रहकेो देिखँदा सो कानूनी �यव�था नेपालको अ�त�रम 
संिवधान, २०६३ को धारा २ र ८ तथा मतदाता नामावलीस�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५ 
समेतसँग बािझएको देिखन नआउने । 

(�करण नं.८) 
“नेपालको नाग�रक हो भ�ने कुराको आिधका�रक �माण नाग�रकताको �माणप� नै भएकाले 
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नपेाली नाग�रकताको �माणप�को अप�रहाय�तालाई �ित�थापन गन�, अनादर गन� वा इ�कार 
गन� कुनै पिन कानूनी �यव�था असंवैधािनक ह��छ भ�न े कुरा बु�न आव�यक छ । तसथ� 
नाग�रकताको �माणप� �ा� गनु� र नगनु�ले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गन� 
�योजनका लािग ताि�वक असर गद�न भ�न नसिकने” भनी �करण नं.६ मा र “मतदाता 
नामावलीमा नाम दता� गन�का लािग नाग�रकताको �माणप�को अप�रहाय�तालाई कायमै राखी 
यिद नाग�रकताको �माणप� अ�प� वा ि�िवधाजनक देिखएमा नाग�रकताको �माणप�को 
पुनपु�ि� (Verify) को लािग मा� ज�गा धनी �माणपूजा� लगायत मतदाता नामावलीस�ब�धी 
ऐन, २०६३ को उपदफा (१) र (२) मा उ�लेख भएका अ�य कागजप�ह� नाम दता� 
अिधकारीले माग गन� स�ने भ�ने अथ�मा उ� कानूनी �यव�थालाई �या�या गनु� अ�त�रम 
संिवधानको धारा ८(१) र मतदाता नामावलीस�ब�धी ऐनको दफा ५(१)(क) अनुकूल ह�ने” 
भनी (�करण नं.७) मा यस अदालतको िवशेष इजलासबाट िमित २०६८।३।९ (०६७-WS-
००१४, ने.का.प. २०६८ अकं १० पृ. १६६७) मा यस अदालतबाट भएको �या�याले 
मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गन�का लािग नेपाली नाग�रक ह�नु पन� आव�यकतालाई 
औ�ंयाउँदै नेपाली नाग�रकले नेपाली नाग�रकताको �माणप� निलएको भए पिन नेपाली 
नाग�रक भएको भ�ने कुरा पुि� ह�ने अ�य कागजातका आधारमा पिन िनजले आ�नो नाम 
मतदाता नामावलीमा समावशे गन�का लािग िनवेदन िदन स�ने भ�ने देिखन आएकोले 
मतदाता नामावलीस�ब�धी िनयमावली, २०६८ को िनयम ३१क. को उपिनयम (३) यस 
अदालतबाट �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल रहकेो छ भ�ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत ह�न 
नसिकने । 

(�करण न.ं९ र १०) 
37.  िनण�य नं. ९५२१ - उ��ेषण / परमादेश 

संिवधानको धारा २७ को सूचनाको हकस�ब�धी �यव�था िनरपे� मौिलक हक नभई कानूनले 
िनिद�� गरबेमोिजम �यसको �योग र उपभोग गन� पाउने हक भएकोले कानूनबमोिजम 
साव�जिनक सूचनाको सदुपयोग गनु�पन� ह��छ । यसको दु�पयोग ह�ने गरी वा जथाभावी वा 
आफूखुसी�पले �योग गन� िम�ने देिखँदैन । कुनै कुराको दु�पयोग ह��छ भने �यसले 
समाजको राजनीितक, सामािजक, आिथ�क, सां�कृितकलगायतका िविवध प�मा नकारा�मक 
असर पान� भएकोले साव�जिनक िनकायबाट �ा� सूचनाको दु�पयोग भएमा �यसले पिन 
समाजको िविवध प�मा नकारा�मक असर पान� स�न ेह�दँा यसको दु�पयोग ह�नु ह�दैँन भ�ने 
कुरामा कुनै िववाद रहन नस�ने । 

(�करण नं.९) 
सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा ३१ को मूल उ�े�य नै सूचनाको दु�पयोग गन� 
नह�ने भ�ने देिखएको र सो दफाले सूचनाको सदुपयोग गन�मा कुनै �ितब�ध लगाएको 
ि�थितसमेत देिखन नआएकोले िनवेदन मागबमोिजम सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को 
दफा ३१(१) र (२) नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २७ सँग बािझएको देिखन 
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नआउने । 
(�करण नं.१०) 

सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) को ख�ड (क) देिख (ङ) स�मका 
अव�थाह� िव�मान रहकेो ि�थितमा मा� �य�ता सूचनाह� गो�य रा�न सिकने गरी दफा 
२७(१) बमोिजमको सिमितले वग�करण गन� स�ने भए पिन सो दफा ३(३) को कुन 
ख�डअनुसार गो�य रा�न ुपन� हो भ�ने कुरा सो सिमितको िनण�यमा खुलेको देिखँदैन । य�तै 
सो सिमितले साव�जिनक सूचना गो�य रा�ने गरी वग�करण गदा� कित अविधस�म गो�य 
रा�नुपन� हो सो अविधसमेत खुलाउनु पन� �यव�था दफा २७(२) मा रहकेोमा सो कानूनी 
�यव�थाबमोिजम के कित अविधस�म गो�य रा�नुपन� हो भ�ने कुरा पिन सो िनण�यमा खुलकेो 
नदेिखने । 

(�करण नं.१४) 
सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा २७ को उपदफा (१) को ख�ड (ख) मा 
स�बि�धत म��ालयको सिचव सद�य ह�ने �यव�था रहेकोमा कुन म��ालयका सिचव के 
क�तो आधारमा सद�य भएका ह�न् भ�ने र ख�ड (ग) अनुसारको सद�य के कसरी तोिकएको 
भ�ने नदेिखनुका साथै सो ऐनको दफा ३(३) को ख�ड (क) देिख (ङ) स�मका �यव�थाह� 
म�ये के कुन अव�था परी सूचना गो�य रा�नु परकेो हो र दफा २७(२) बमोिजम कित 
अविधका लािग गो�य रािखने हो भ�ने स�ब�धमा केही उ�लेख नगरी भएको वग�करण 
सिमितको िमित २०६८।८।२६ को िनण�य र सो िनण�यका आधारमा जारी भएको िमित 
२०६८।१०।१ को प�समेत कानूनस�मत देिखन नआउने । 

(�करण नं.१५) 
38.  िनण�य नं. ९५५१ - उ��षेण / परमादेश 

���कालमा भइरहकेा मानवीय कानून िव�� वा मानव अिधकार उ�लङ्घनका ग�भीर 
कसुरह� रो�ने, ती कसुरह� दोहो�रन निदने, पीिडतमा आ�मस�मानको भाव उद् वोधन 
गराउने राि��य मेलिमलापको वातावरण बनाउने र कानूनी रा�यको पुन�थापन गरी शाि�त 
बहालीको माग�मा योगदान पु� याउने नै सं�माणकालीन �यायको मु�य अिभ� हो । 
सं�मणकालीन अविधमा भएका घटनाह�को दोषीलाई मनपरी �मादान गदा� िविधको शासन 
(Rule of law)  कायम रहन स�दैन । ब� िविधको शासन (Rule of law) कायम गन� 
ग�भीर अपराधका पीडकह�लाई �मादान िदनेसमेतका �यव�था रािखनु ह�दैँन । ���कालमा 
राजनीितक�पले मा� घटना घिटत भएका छैनन् । अपरािधक�पले पिन घटना भएका छन् । 
राजनीितक�पले घिटत घटना र अपरािधक�पले घिटत घटनालाई एकै �थानमा राखेर हने� 
निम�ने । 

(�करण नं.१२) 
मानव अिधकारको �ि�कोणल े���कालमा घटेका घटनाह� रा�यले स�बोधन गनु�पन� ह��छ । 
रा�यले कानून बनाए भनेर मा� ह�दैँन । बनेको कानून संिवधान अ�तरा�ि��य मापद�ड र 
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अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुकूलको भई काया��वयन यो�य ह�नुपद�छ । 
संिवधानसमेतको �ितकूल कानून बनेमा �य�तो कानून संवैधािनक परी�णको रोहमा कायम 
रहन नस�ने ।  

(�करण नं.१३) 
िविधको शासनको पालनाबाट नै �थािय�व, उ�नयन र िवकास ह��छ । �थािय�व, उ�नयन र 
िवकासको लािग िविधको शासन �थािपत ग�रनु पद�छ । िविधको शासनमा िव�ास गन� 
सं�थाह�ले अदालतबाट भएको आदेशलाई उपे�ा गन� िम�दैन । िविध भ�दा मािथ �यि� वा 
सं�था कुनै पिन ह�न नस�ने । 

(�करण नं.१४) 
रा�यका हरके अंगह�को आ-आ�नो काय�ह� तोिकएका ह��छन । ती कुनै एक अका�का 
िव�� लि�त छैनन । हरके अंगले तोिकएको आ-आ�नो काय� गरकेो ख�डमा मा� रा�य 
स�तुिलत�पमा िवकास र समृि�को पथमा अ�सर ह��छ । रा�यका अंगह� िवधयाियका, 
काया�पािलका र �यायपािलकाले पिन आ-आ�नो काय� गरमेा �यो साथ�क र अपेि�त ह��छ । 
नीित िनमा�ण गन� काम र देशको �शासन स�चालन गन� काम काय�पािलकाको �े�िभ�, 
कानून िनमा�ण गन� काम �यव�थािपका संसदको �े�िभ� र कानूनको �या�या गन� काम 
�यायपािलकाको �े�िभ� पन� ह�दँा यी ितनै अंगह�ले एक अका�को अिधकार �े�मा ह�त�ेप 
गन� िम�दैन । अदालतबाट भएको आदेश अ�यथा भएमा बाहके काय�पािलका र 
�यव�थािपकाले मा�नुपन� । 

(�करण नं.१५) 
39.  िनण�य नं. ९५५३ - उ��षेण / �ितषेध 

�यानस�ब�धी मु�ामा अदालतको अि�तम फैसलाबाट सव��सिहत ज�मकैद वा ज�मकैदको 
सजाय पाएको �यि� संिवधानसभा सद�यको िनवा�चनमा उ�मेदवार ह�न पाउने देिखँदैन । 
अदालतबाट भएको फैसला सबैले मा�नु र पालन गनु� पन� ह�दँा शस� ���को प� रहकेो भ�ने 
आधारमा मा� अदालतबाट भएको फैसलाबमोिजमको दािय�व वहन गन� नपन� भ�न निम�ने । 
शस� ���को प� रहकेा �यि�ह�लाई मा� अदालतको फैसलाले सव��सिहत ज�मकैद वा 
ज�मकैदको सजाय भएको िथयो, सो बाहकेका अ�य �यि�ह�लाई �य�तो सजाय भएको 
िथएन भनी िनवेदकले भ�न सकेको छैन र �य�तो अव�था रहकेो पिन देिखँदैन । सो कानूनी 
�यव�था शस� ���को प� रहकेा र नरहकेा सबैलाई समान�पमा लागू ह�न ेकानूनी �यव�था 
भएको र कुनै खास वग� वा समुदाय�ित मा� लि�त रहेको पिन नदेिखँदा उ� �यव�था 
समानताको हकिवपरीत रहकेो भ�ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं.५) 
40.  िनण�य नं. ९५५४ - ब�दी��य�ीकरण 

िनवेदक सं�थाको संर�क�वमा रहदँा यी बालबािलकाले िवगतमा कुनै दु�य�वहार सहनु परकेो 
अव�था िमिसलबाट देिखँदैन भने य�तो अव�थामा यो सं�थाको सहमित वा �वीकृितिबना यी 
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बालबािलकालाई उ� सं�थाको संर�क�वमा हटाउनका लािग यथे� कारण व�तुिन� 
आधारमा �मािणत ह�नुपन� ह��छ । �हरी काया�लयले संर�ण गन� िज�मा िदएकै भरमा िनवेदक 
सं�थाले यी बालबािलकाको िश�ादी�ा लालन पालन गरी आएको अव�थामा �हरी 
काया�लयले नै �यहाँबाट छुटाई अक� सं�थामा िनजह�लाई पठाउँदा ती बालबािलकाको 
मनोदशा क�तो ह��छ भ�ने कुराको पिन ह�ेका रा�नु ज�री ह�ने । 
अनाथ बालबािलकालाई जुनसुकै बालक�याणकारी सं�थाले कानूनबमोिजम आ�नो 
संर�क�वमा रा�न नस�ने होइन तर �यसरी रा�दा बालबािलकाको सव��म िहत र 
�चीलाई �यान िदनु �यि�कै आव�यक ह�ने । 
ब�दी बनाइएका भनेको बाल ह�ेप लाईनमा रािखएका बालबािलकाह�लाई इजलाससम� 
सोधपुछ गदा� िनजह�ले िनवेदक सं�थासँग रहन इ�छा जाहरे गरकेो र िनवेदक सं�थालाई नै 
सामुदाियक �हरी सेवा चाविहलबाट िज�मा िदएको देिखएको अव�थामा बालबािलकाको 
इ�छािव�� िनजह�लाई िवप�ी सं�थामा राखी रा�न उिचत नह�दँा िवप�ी बाल हे�पलाईन 
नेपालको िज�माबाट छुटाई िनवेदक सं�था सहयोगी समाज नेपाललाई िनज बालबािलकाह� 
आवा भ�ने आभा, सुि�या र गौरव िज�मा िलनका लािग बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ का 
सत�ह� पालन गन� गरी कागज गराई िनवेदक सं�थाको िज�मामा बालबािलकाह� पठाई   
िदने । 

(�करण नं.३) 
41.  िनण�य नं. ९५७६ - परमादेश / �ितषेध 

�यि�को साव�जिनक�करणले �व�छ सुनुवाइमा �ितकूल असर परकेो भ�नेसमेत िनवेदन दाबी 
रहकेो छ । ��येक �यि�ले �व�छ सुनुवाइस�ब�धी अिधकार �ा� गन� भएकोले 
साव�जिनक�करणले �याियक िनकाय पिन पूवा��ही ब�दछ भनी शङ्का �य� गनु� उिचत  
होइन । संिवधान, कानून तथा �यायका मा�य िस�ा�तबमोिजम �याय स�पादन ह�ने ह�ँदा कुनै 
अमुक सूचनाबाट �याियक िनण�यमा असर पन� वा �याियक िनण�य �भािवत ह�ने भनी �याियक 
�वत��ताको मू�य मा�यता मािथ नै शङ्का �य� गरी गलत धारणा बनाउनु मनािसब नह�ने । 

(�करण नं.९) 
कुनैपिन �यि� फौजदारी कसुरमा िहरासतमा वा थुनामा रहकेो अव�थामा अ� �यि�को 
भ�दा िनजको वैयि�क �वत��ता केही हदस�म िनयि��त ह�न पु�न जाने ह�दँा वैयि�क 
�वत��तालाई असीिमत, अिनयि��त, पूण� र िनरपे� हकको �पमा �हण गन� िम�ने नह�ने ।  

(�करण नं.१२) 
42.  िनण�य नं. ९५८२ - ब�दी��य�ीकरण 

यथोिचत िविध र �ि�या �यायको अ�त�िनिहत त�व हो । यथोिचत िविधको �योग र 
पालनाबाट �ि�यामा �व�छता �याउँछ । �य�तो िविध र �ि�याअ�तग�त �या���पमा 
सुनुवाईको मौका �दान गनु� र आ�नो कुरा भ�न पाउने सरल अवसरबाट िवमुख नग�रनु पिन 
पन� आउँछ । आफू िव�� लागेको अिभयोगमािथ �ितर�ा गन� अवसर �ा� गन� पाउनु 
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जुनसुकै �यि�को कानूनी र काय�िविधगत अिधकार पिन हो । सुनुवाईको उिचत अवसरमा 
हरके प�लाई आ�नो कुरा पुरापुरा (adequately) रा�न िदनु र हरके िवक�प �योग गरी 
�या�� र �व�छ अवसर िदइनु ज�ता कुरा अप�रहाय� ह�न जा�छन् । कसैलाई �ितकूल असर 
पन� गरी िनण�य गनु�भ�दा पिहले िनजको कुरा सुनुवाई ह�नुपन� �ाकृितक �यायको मुलभूत 
िस�ा�त हो । िनजको कुरा सु�ने �योजनका लागी िनजलाई िदनुपन� �य�तो सूचना नै �याद 
हो । िनजलाई सूचना �ा� ह�न स�ने िविभ�न िवक�पह� छन् भने सो िवक�प �या���पमा 
अपनाइएको ह�नुपछ� केवल औपचा�रकता पुरा गन� िहसाबले मा� सूचनाको अवसरलाई 
वि�चत ग�रनु नह�ने । 

(�करण नं.८) 
िनवेिदकाको बयानबाट िनजको बसाई सराईको ठेगाना �� खुलाएको र िनज काय�रत 
काया�लयको समेत वतन खुलाएकोमा उ� �थानमा �याद तामेल नगरी सािबकको रामछेाप 
िज�ला बेताली गा.िव.स.वडा नं. २ मा �याद तामेल गरी िवशेष अदालत, काठमाड�बाट मु�ा 
फैसला भएको देिखयो । वा�तिवक ठेगानामा �याद तामेल नगरी अ�य� तामेल गरकेो 
�यादबाट �ितवादको मौका �दान गरकेो भ�न िम�दैन भनी ने.का.प.२०४७ िन.नं. ४११८ 
पृ� ३२६ मा �ितपािदत कानूनी िस�ा�तसमेतको प�र�े�यमा िनवेिदकाको नाउँमा जारी भई 
िमित २०७२।३।२८ मा तामेल भएको �याद �रतपूव�कनै तामेल भएको भ�ने अथ� गन� िम�ने 
नदेिखने । 

(�करण नं.११) 
43.  िनण�य नं. ९६६१ - ब�दी��य�ीकरण 

अिभयु�को बाबुको नाम नै फरक र वतन नै फरक प�ररहकेो र �यि� एउटै हो भ�ने 
आिधका�रक �माण बेगर हचुवा ढंगबाट �यि� एउटै हो भ�नु कानूनी राजको उपहास ह�न 
जा�छ । आिधका�रक �माणबाट पुि� गराउन सकेमा अदालतको फैसला काया��वयन गन� 
सिकने ह��छ । �यि�को पिहचान (Identity) नै �प� नगरी र सो स�ब�धमा त�यपूण� 
अनुस�धान नै नगरी एउटै �यि� हो भनी िन�कष� िनका�नु कानूनस�मत ह�ँदैन । कुनै पिन 
�यि�उपर अिभयोग दाबी गदा� उसको �यि�गत िववरण �प�सँग उ�लेख गन� िज�मवेारी 
अिभयोगकता�मा रह�छ । अिभयोगमा उि�लिखत िववरणमा अ�प�ता भएमा �वभावतः 
�यसको Benefit of doubt �ितवादीमा जाने ।  

(�करण नं.४) 
�वत��ताको �� कुनै पिन लोकताि��क र स�य समाजको लािग मह�वपूण� सवाल हो । 
मािनसका आधारभूत हक अिधकारह� हरहालतमा संर�ण ह�नुपछ� भ�ने मा�यतालाई मानव 
अिधकारस�ब�धी अ�तरा�ि��य कानूनले आ�मसात् गरकेो मूलभूत िस�ा�त हो । मानव 
अिधकारको िविभ�न अ�तरव�तुम�ये वैयि�क �वत��ता (Personal liberty) को िवषय 
सवा�िधक मह�वको िवषय हो र यो �यादै संवेदनशील िवषय पिन हो । नेपालको संिवधान, 
२०७२ को धारा १७ ले समेत �वत��ताको अिधकारलाई मौिलक हकअ�तग�त राखी 
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कानूनबमोिजम बाहके कुनै पिन �यि�लाई वैयि�क �वत��ताबाट वि�चत ग�रन े छैन भनी 
�यव�थासमेत गरकेो अव�थामा नाग�रकह�को मौिलक हकह�को संर�कको �पमा रहकेो 
यस अदालतले असाधारण अिधकार�े� �हण गन� नस�ने कुनै अव�था नदेिखने ।  
द�ड सजायको ६१ नं. को �यव�था फैसला काया��वयनको िसलिसलामा तहिसलदारको 
आदेशउपर �यायाधीशसम� उजुर गन� स�ने �यव�था हो । एउटा �यि�को हकमा भएको 
फैसला अक� �यि�को हकमा काया��वयन गरी �यि�को �वत��ताको अित�मण भएको 
अव�थामा ब�दी��य�ीकरणको �रट िनवेदन परकेो अव�था छ । य�तो अव�थामा सो द�ड 
सजायको ६१ नं. को �यव�था ��तुत �रट िनवेदनको हकमा �ासङ्िगक नै नदेिखने । 

(�करण नं.६) 
44. िनण�य नं. ९६६३ - उ��षेण 

रा�यले सैिनक तािलम ज�तो शारी�रक�पमा क�कर काय�मा मिहलालाई सहभागी गराउने 
गरी िववािहत मिहलालाई भना� गन� भ�ने �यायोिचत ह�ने देिखँदैन । सैिनक तािलमको �ममा 
गनु�पन� कठोर शारी�रक अ�यास, ग�ौ ँ खालको हातहितयार र गोलीग�ा बो�नुपन� अव�था 
आिदको स�दभ�मा हदेा� गभ�वती मिहलाको गभ�मा रहकेो �ूण Miscarriage ह�नस�ने तथा 
भिव�यमा �जनन् �मतामा कमजोरी आउन स�ने भनी िवप�ीह�ले गरकेो िजिकरलाई 
अ�यथा मा�न सिकँदैन । फे�र तािलम सकेप�ात् वैवािहक स�ब�धमा गाँिसन कुनै �कारको 
ब�देज नलागेको अव�थामा सैिनक सेवा �वेश गन�को लािग अिववािहत ह�नुपन� �यव�थाले 
मिहलाको �जननस�ब�धी हकको हनन् भयो भ�ने िनवेदकको िजिकरसँग सहमत ह�न 
नसिकने । 

(�करण नं. ५) 
सेवाको �कृित सबै समान ह�दैँनन् । सेवाको �कृित र आव�यकताअनुसार सेवा �वेशको लािग 
क�तो �कारको यो�यता िनधा�रण गन� भ�ने िवषय मूलतः स�बि�धत िनकायले नै िनधा�रण गन� 
िवषय हो । सबै �कृितका सेवाह�मा एकै �कारको सत�ह� लागू गन� हो भने �यसले सेवाको 
मौिलकता र िविश�ता जोिगन नस�ने । 

(�करण नं. ६) 
सैिनक िनयमावली को िनयम २(ण) ले Direct combat duties  भ�नाले लडाइँको समयमा 
अ�भागमा गई ��य��पमा लड्ने काय�लाई जनाएको छ । यसरी Direct combat duties 
भ�नाले मूलतः यु�को समयमा अि�म मोचा�मा सामेल ह�ने काय� हो । मिहलालाई  Direct 
combat duties का काय�ह�मा लगाउनुभ�दा अगािड �यस �कारको काय�मा लगाउँदा 
मिहलाको शारी�रक र मानिसक अव�थामा पन�स�ने जोिखमको स�ब�धमा िवचार गन�पन� । 

(�करण नं. ९) 
सैिनक सेवा अ�तग�तका िविभ�न काय�ह�लाई  Direct combat duties र Combat 
related duties भनी वग�करण ग�रएको भए तापिन यी Duties ह�को बीचमा  
अ�यो�याि�त स�ब�ध रहेको ह��छ र ियनीह� एकअका�का प�रपुरक ह�न् । यी दुई �कारका 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

133 

Duties लाई पदसोपन (Hierarchy) िनधा�रण भएज�तो गरी मािथ�लो वा त�लो �कारका 
सेवाह� भनी अथ� गन� िम�दैन । Direct combat duties लाई भरथेग गरी हर�कारको 
सहयोग गन�  Combat related duties  को पिन मह�वपूण� भूिमका ह��छ । Direct 
combat duties  लाई बढी सेवा, सुिवधा, सह�िलयत र स�मान ह�ने भ�ने सैिनक ऐन तथा 
िनयमावलीमा कुनै �यव�था रहकेो देिखँदैन । सैिनक सेवािभ� Combat related  duties 
को पिन मह�व ह��छ र सो सेवा गन�लाई कम सुिवधा, सह�िलयत वा स�मान िदने गरी सैिनक 
ऐन तथा िनयमावलीले कुनै �कारको भेदभाव गरकेो छैन । सैिनक ऐन तथा िनयमावलीको 
सम� �यव�था हेदा�  Combat related duties मा खिटएका सैिनकको बढुवालगायतका 
वृि� िवकासका अ�य प�ह�मा कुनै �कारको भेदभाव भएकोसमेत देिखदैन न त िनवेिदकाले 
नै  Diret combat duties मा सामेल ह�न नपाएको कारणले वृि� िवकासमा कुनै अवरोध 
भएको भनी दाबी िलन स�नु भएको छ । सेनािभ� रहकेा हरके कामदारको समि�गत �यास र 
िमहनेतबाट नै सेवा स�चालन ह�ने ह�ँदा सेनािभ�को कामको आधारमा भएको विग�करणलाई 
भेदभाव भएको मा�न सिकँदैन । सामिूहक दािय�व र िज�मेवारी (Collective 
responsibility)  बोधबाट नै सैिनक सेवा सुचा� ह�न जाने । 

(�करण नं. ११) 
नाग�रकह�को हक र मानव अिधकारको संर�ण गन� अिभभावक (Gaurdian of  the 
fundamental rights of the citizens) भएकोले यो अदालत CEDAW, ICCPR  तथा 
संिवधानले मिहलालाई िदएको हक अिधकारको बारमेा सचेत र सजग छ । तर मिहलाको 
सशि�करणको नाममा मिहलाको जीवन र �वत��ता नै जोिखममा पान� काय� उपयु�� 
अ�तरा�ि��य द�तावेजह�को मनसाय होइन । सैिनक सेवािभ� सबै कामह� एकै �कृितका 
नह�न स�छन् । यु�को समयमा अ�ीम मोचा�मा रही सैिनक कारवाहीमा सामेल ह�ने र अ�य 
�यव�थापक�य काय�मा सघाउने काय�मा पन� जोिखममा ठूलो अ�तर छ । यस जोिखमलाई 
िवचार गरी उ� जोिखमबाट सुर�ा गन�को लािग ग�रएको यस �यव�थालाई मिहलािव��को 
िवभेद मा�न निम�ने । 

(�करण नं. १२) 
45.  िनण�य नं. ९६८९ - उ��ेषण / परमादेश 

िवगतको सश� ���को �ममा  सव�साधारण नाग�रकसमेत मा�रएका वा बेप�ा पा�रएका  
छन् । जसअनुसार िनद�िशकाले पीडक र पीिडतबीचको फरक �यवहार देखाउन सकेको 
देिखँदैन । यसले गदा� ��� पीिडतलाई िदन लागेको प�रचयप� पीडकले समेत �ा� गन� 
देिख�छ जुन �यायोिचत नह�ने । 
यु�रत प� िवप�बाट अ�तरा�ि��य मानव अिधकार तथा मानवीय कानूनको �यापक 
उ�लङ्घन�ारा िनद�ष प�का उपर पु� याएको शारी�रक, मानिसक, आिथ�क �ित, मौिलक 
अिधकारको उ�लङ्घन वा भावना�मक पीडा पु� याइएका �यि�ह�लाई पीिडत 
मा�न सिक�छ । सोअ�तग�त पीडकलाई समावेश गन� नसिकने । 
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पीडक अथा�त्  मानव अिधकारको ग�भीर उ�लङ्घनकता�लाई �यायको दायरामा �याइनुपन� 
िविधशा�ीय अवधारणािवपरीत पीिडतसरह नै समान �यवहार ग�रनु �यायोिचत  ह�दैँन । 
���कालका पीिडतको िविश� पिहचान गन� आधारह� सुिनि�त नगन� हो र पीिडत र पीडक 
सबैलाई ���को नाताले समान �यवहार गन� हो भने पीिडत�ितको रा�यको �यवहार 
स�मानजनक, यथाथ�परक र �यायोिचत ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ५) 
सं�मणकालीन �यायको सही र इमा�दार काया��वयन गन� �ममा स�ब� िवषयह�को 
कानूनी, सं�थागत, �ि�या�मक, उपचारा�मक र राहतमलूक कितपय �यव�थाह�को एकमु� 
तजु�मा गनु� र लागू गनु� ज�री ह��छ । बदलाको भाव वा अपराध ढाकछोप गन� उ�े�यले कुनै 
नीित वा कानूनको तजु�मा गनु� वा  सही�पमा ब�नुपन� नीित वा कानूनको िनमा�ण वा 
काया��वयनलाई अवरोध गनु� िवड�बनापूण� कुरा ह��छ । िनता�त �याय र िववेकसङ्गत तवरले 
समाजको चाहनाको स�बोधन गन� िहसाबले दीघ�कालीन ल�य िलई कानून र �याय �णालीको 
स�चालन गन� सिकएन भने समाज िनर�तर ���मा फिसरहने ह�दँा िवकास र स�यताको 
माग�मा अ�सर ह�न अस�भव ह�ने । 
���कालमा भएका मानव अिधकार उ�लङ्घनका पीिडतह� आफूउपर भएको अ�याय 
िव��को उपचार पाउन ेहकदार ह�न् । तसथ� पिन ��� पीिडत �यि�ह�को लािग �याइएको 
भिनएको िनद�िशका र �यसमा रहकेा �ावधानह�लाई पीिडतले सु�मै आपि� जनाइसकेको 
अव�थामा �य�तो चाहनालाई िसधै इ�कार गन� पिन नसिकने । 
सश� ���को �ममा बेप�ा पा�रएका वा मा�रएका पीिडतह�लाई माओवादी जनयु�मा 
मा�रएको भनी प�रचयप� िलन बा�य पा�रने हो भने आ�नै िव��को काय�को गौरवीकरण गन� 
पीिडतलाई बा�य पा�रएको अव�था िसज�ना ह�न जा�छ । सश� ���बाट पीिडत �यि�लाई 
िनजको इ�छा िव�� माओवादी जनयु�बाट पीिडत भ�न ु िवरोधाभाषपूण� ह��छ । यसबाट 
पीिडत झन् पीिडत ब�न जाने देिख�छ । माओवादी प� �वयम ् पीिडत भएको भए �यसको 
लािग उनीह�लाई �वीकाय� फरक श�द �योग ह�न स�ने । 

(�करण नं. ६) 
46.  िनण�य नं. ९७१७ - उ��ेषण 

सामा�यतयाः कसैलाई थुनामा रा�नका लािग िनजले फौजदारी कानूनको उ�लङ्घन गरकेो 
�मािणत ह�नुपद�छ । International Covenant on Civil and Political Right, 1966 
को धारा ११ मा “No Person shall be imprisoned merely on the ground of 
inability to fulfill a contractual obligation” भ�ने �यव�था रहेको छ । यसको ता�पय� 
िनजी करारीय दािय�वको िवषयमा कुनै पिन �यि�लाई थुनामा रा�नु ह�दैँन भ�ने हो । लेनदेन 
�यवहार �ािविधक अथ�मा करारको कुरा नभए तापिन यसबाट  एक �कारको करारीय दािय�व 
नै िसज�ना ग�रएको ह��छ । �यसैले य�तो िवषयमा थुनामा रा�ने कुरालाई िवशेष सावधानीका 
साथ ह�ेरनु पद�छ । मुलुक� ऐन, द�ड सजायको महलको ४२(२) नं. मा िवशेष अव�थामा 
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ऋणको दािय�व पूरा नगन� ऋणीलाई थुनामा रा�न सिकने �यव�था रहकेो ह�दँा यथाि�थितमा 
सो �ावधानलाई अनदेखा गनु� मनािसब ह�दैँन । कानूनी सुधारको �ममा उ� �ावधान 
स�ब�धमा आव�यक प�रमाज�न होला । हाल �चलनमा रहकेो सो ४२(२) नं. मा रहकेो 
�ावधानलाई तािक� क�पमा �योगमा �याउनु वा�छनीय देिख�छ । ऐनमा नै “अिघ 
जायजातबाट भरी पाएको ७ (सात) िदनिभ� दरखा�त िदनुपन�” गरी ��ट र िकटानी 
�यव�था रहकेो कुरालाई नहरेी िमित २०७०।४।२८ मा स�पि� िललाम सकार ग�रसकेपिछ 
नपुग िबगोबापत थुनामा रा�न क�रब ११ मिहनापिछ िमित २०७१।३।३१ मा दरखा�त 
िदएको देिखँदा यसलाई कानून�ारा िनधा��रत �यादिभ� दरखा�त िदएको मा�न िमलेन । 
कानून�ारा तोिकएको �यादिभ� दरखा�त नपरकेो ि�थितमा िनवेदकलाई थुनामा रािखँदा 
िनजको वैयि�क �वत��तामा गैरकानूनी तवरबाट आघात पन� जाने अव�था देिखन    
आउने ।  

(�करण नं. ५) 
47.  िनण�य नं. ९७१९ - उ��ेषण 

कुनै पिन मु�ामा अदालतबाट अि�तम फैसला भएपिछ मा� फैसला काया��वयनको काय� 
कानूनल ेिनिद�� गरकेो �ि�या र प�ितअनुसार �ार�भ ह��छ । मु�ा फैसला ह�नुभ�दा पिहला नै 
फैसला काया��वयनको कारवाही अगािड बढ्न स�ने अव�था रहदैँन । िकन भने फैसला 
भएपिछ मा� �यसलाई साथ�कता �दान गन� फैसला काया��वयनको �ि�या �ार�भ ह�ने ह�दँा 
फैसला र फैसला काया��वयनको काय� एक अका�का प�रपुरक ह�न् । फैसलालाई 
�यावहा�रक�पमा काया��वयन गरी जीव�तता �दान गन� फैसला काया��वयन ग�रने ।  

(�करण नं. ५) 
�ाकृितक �यायको िस�ा�तअनुसार कसैको हक िहत �ितकूल कुनै िनण�य गनु�भ�दा अगािड 
स�बि�धत �यि�लाई �ितवाद गन� मनािसब मौका �दान गनु� आव�यक ह��छ ।  �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त (Principles of Natural Justice) लाई �याय �णालीको �ाथिमक र 
मूलभूत िस�ा�तको �पमा �याय िन�पणको स�दभ�मा अपनाएको पाइ�छ । यो नै �व�छ 
सुनुवाइ (Fair Trail) को मूल मम� र आधार ह�नुको साथै �याियक काम कारवाहीलाई �व�छ 
(Fair) िन�प� (Impartial) र पारदश� (Transparent)  बनाउने कडी पिन हो । यसिभ� 
पूवा��ह रिहत,  स�म र कानूनी�पमा अि�तयार�ा� �यायकता�बाट िववादको िन�पण ग�रने 
तथा िववादका सबै प�लाई उिचत र पया�� सुनवाईको मौकाबाट वि�चत नग�रने ज�ता 
कुराह� मूलभूत�पमा आउने गद�छन्  । सुनुवाइको मौकािभ� िववादका प�ले आफू िव�� 
भैरहकेो �याियक कारवाहीको बारमेा यथास�य िछटो र �प��पमा सूचना (Notice) पाउने,  
आ�नो कुराह� रा�ने वा �ितवाद गन� उिचत र पया�� अवसर पाउने,  आ�नोतफ� बाट कानून 
�यवसायीमाफ� त् �ितवाद गन� अवसरको सुिनि�तता तथा आधार र कारणसिहतको िनण�य 
ज�ता िवषयव�तुह� पन� ।  
िज�ला अदालतबाट भएको फैसला नै �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत भई �ितवादीले 
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सुनुवाइको मौका �ा� गरी पुनः फैसला भएको ि�थितमा �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत 
भएको फैसला अनुसार भएको काया��वयनस�ब�धी कारवाही जायजात तायदात मुचु�का, 
प�चिकत� मू�याङ्कनलगायतका काय�समेतमा �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत �हण 
प�ररहने ह�दँा �य�तो कारवाहीलाई Fair (�व�छ)  भनी मा�न िम�दैन । Fruit of 
Poisonous Tree Doctrine (िवष वृ�को फलको िस�ा�त) अनुसार �य�तो कारवाही 
पिन �वतः िनि��य ह�ने ।  

(�करण नं. ७) 
िज�ला अदालतबाट जायजात तायदातको मुचु�का तयार गदा� वा प�चिकत� मू�याङ्कनमा 
िनवेदकले आ�नो भनाई रा�न पाउने वा �ितवाद गन� अवसर �दान गरी �ाकृितक �यायको 
िस�ा�त अनु�प उ� मू�याङ्कनका िलखतह� तयार भएको देिखँदैन । िनवेदकलाई 
�ितवाद गन� मौका नै निदई तयार भएको मू�याङ्कन मुचु�काले कानूनी मा�यता र वैधता 
�ा� गन� स�ने अव�था नरहने ।  

(�करण नं. १०) 
48. िनण�य नं. ९७२१ - ब�दी��य�ीकरण 

कानूनको शासनमा ज�तो सुकै अपराधीलाई पिन कानूनबमोिजम नै सजाय गन� र 
कानूनबमोिजम नै भएको कैद द�ड ज�रवाना असुल गनु�पद�छ । धेरै अपराध गरकेो आधार र 
कारणबाट कानूनले तोकेको भ�दा बढी अविध कैदमा रहने अव�था िसज�ना ह�नु �यायोिचत  
नह�ने ।  

(�करण नं. ४) 
द�ड सजायको १० नं. ले पिन एउटै मु�ामा छु�ा छु�ै ऐन लगाई सजायको पटक खापी सजाय 
गनु�पन� भएमा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले गरकेो मा� सजाय गनु�पछ� । अ� ऐनको 
खत खा�न ह�ँदैन । ज�रवानाको र कैदको सजाय ह�नेमा दुवै कलमको ठूलो सजायको मा� दुवै 
कुराको सजाय गनु�पछ� । एकै कागजको मु�ा भए पिन नभए पिन सव��व भएपिछ सो ह�नुभ�दा 
अिघको कसुरमा ज�रवानाको खत खािपँदैन भ�ने उ� द�ड सजायको १० नं. ले �यव�था 
गरकेो पाइ�छ । अपराधीलाई कैदमा राखी द�ड िदनुको उदे�य िनजलाई पुन अपराध गन�बाट 
रो�ने, आफूबाट भएका अपराधको प�ाताप गराउने, आ�नो गलत काय� �मरण गद� भावी 
िदनमा अपराध नगन� स�जन भई स�य समाजमा ब�न यो�य बनाउनु पिन हो । िनवेदकलाई 
ठहर भएको कसुरमा दुई वष� कैदको अविध ठूलो कैदको अविध ह�ने र दुई वष�भ�दा बढी कैदमा 
रा�न िम�ने अव�था नदेिखने । 

(�करण नं. ६) 
49.  िनण�य नं. ९७२२ - परमादेश 

रा�यको आदेश वा िनण�यका कारण ब�दी जीवन िबताउन बा�य रहकेा �यि�ह�को जीवन 
�वा��यको िज�मा रा�यले िलनुपछ� । यो उसको संवैधािनक दािय�व हो । ब�दी अव�थामा 
रहकेो कारण स�मानपूण� बाँ�न पाउने संिवधान�द� हक समा� ह�ँदैन । ऊ �वदेशी वा िवदेशी 
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नाग�रक हो भ�ने कुरा यस स�दभ�मा सव�था िनरथ�क रह�छ । िलिखत जवाफमा समानताको 
हकतफ�  �यान गएको तर स�मानपूव�क बाँ�न पाउने हकतफ�  िवप�ीह�को �यान गएको 
नदेिखन े ।  

(�करण नं. ३) 
िनवेदकले िनवेदनमा कारागारमा �दान ग�रएको सुिवधाको कुरा उठाएका छन ्ती केवल िनजी 
सरोकारको िवषय मा� होइनन् । ��तुत िमिसलमानै के��ीय कारागारमा रहकेा १५८२ जना 
कैदी ब�दीह�ले सही गरी �यायको पुकारा गरी यस अदालतमा िनवेदन पठाएकोले समेत 
एउटा िवदेशी नाग�रकले िनवेदन पठाएको भनी �यसलाई अ�वीकार गन� िम�ने देिखँदैन । 
२०६३ सालमा तय गरकेो िसधा र रकमको �यव�था ��तुत िनवेदनको सुनुवाइ ह�ँदास�म पिन 
पुनरावलोकन नभएको ि�थितमा िनवेदकको मागलाई उपे�ा गन� िम�ने नदेिखने  । 

(�करण नं. ६) 
िवप�ी �धानम��ी तथा मि��प�रषद्को काया�लयको िलिखत जवाफमा, “�ोत र साधनले 
�याए िसधा खच�मा �मश बढाउँदै लिगने” भ�ने जुन कुरा परकेो छ �यसले िवषयव�तुको 
गाि�भय�तालाई अ�वीकार गन� खोजेको त छदै छ य�तो तक�  गदा� आधारभूत मानव 
अिधकार�ारा िसिज�त दािय�वलाई रा�यले बु�न नसकेको �ितत ह��छ । जीवन र �वा��य 
ज�ता मानव अिधकारह� �ोत साधनको उपल�धतासँग जोिडने िवषयह� होइनन् । मानव 
अिधकारका प� रा��ह� आधारभूत मानव अिधकार पालन गन� बा�य छन् । मुलुकको 
िवकास वा �ोतसाधन उपल�ध ह�न नसकेको कुरा देखाई त�कालै पुरा गनु�पन� दािय�वबाट 
उ�कन वा �मशः पुरा गद� जा�छु भ�न पाउँदैनन् । तसथ� कैदी ब�दीको स�दभ�मा िवप�ी 
मि��प�रषद् काया�लय�ारा ग�रएको िजिकर संिवधान र मानव अिधकार महासि�धह�को मम� 
र भावनाअनु�प नदेिखने ।  

(�करण नं. ८) 
50.  िनण�य नं. ९७३२ - उ��ेषण / परमादेश 

िनवेदकले िड.एन.ए. डाटा ब�क (DNA Data Bank) �थापना गनु�पन� जुन िवषय उठाएका छन् 
सो कुरा सा�दिभ�क नै देिख�छ । २०५२ सालदेिख २०६३ सालको अविधिभ� नेपालले जुन 
सश� ���को ि�थित �यहोनु� पर् यो र सो अविधमा १७,००० भ�दा बढी �यि�को म�ृयु र 
१३,०० भ�दा बढी �यि�ह� बेप�ा पा�रए �यो भयावहपूण� त छँदैछ सो �यायको िवषय पिन 
हो । ���को अव�थामा के भयो, कसको ह�या भयो र कसलाई बेप�ा पा�रयो सो बारमेा थाहा 
पाउने ह�या वा बेप�ा पा�रएका �यि�ह�का प�रवार तथा आि�तह�को हक हो । अक�तफ�  
�यि�को जीवन, वैयि�क �वत��ता तथा जीवनको सुर�ा गनु� रा�यको �ाथिमक कत��य   
हो । यसैमा िविधको शासन आधा�रत ह��छ । जनताको जीवन र �वत��ताको र�ा गन� 
नस�ने रा�य संय��ले जनिव�ास आज�न गन� नस�ने ।  

(�करण नं. २) 
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िनवेदन दता� ह�ँदाको अव�थामा अ�त�रम संिवधान बहाल रहकेो स�दभ�मा िनवेदनमा 
िड.एन.ए. डाटा ब�क नह�ँदा अ�त�रम संिवधानको धारा १२(२), धारा १३(१), धारा १७(३), 
धारा २२(१), धारा २४(९) �ारा ��याभूत हकह� उ�लङ्घन ह�न गएको भ�ने िजिकर 
िलएको पाइयो । यी धाराह�मा �यि�को वैयि�क �वत��ता, कानूनको समान संर�ण, 
सं�कृित, सां�कृितक स�यता र स�पदाको संर�ण र स�ब��न गन� हक, बालबािलकाको 
पिहचान एवं �व�छ सुनुवाइको हक ��याभूत ग�रएका छन्, जुन वत�मान संिवधानमा समेत 
��याभूत रहकेा छन ् । �यि� बेप�ा ह�दँा उसको वैयि�क �वत��ता र समान संर�ण एवं 
सुर�ा अपह�रत ह��छ । �यि� मरकेो अव�थामा आ�नो रीत पर�पराअनुसार दाहसं�कार गन� 
पाउने हक उ�लङ्घन ह��छ । छोराछोरी बालबािलकाको पिहचानको हकमा असर गछ� र 
सबैभ�दा मह�वपूण� कुरा पीिडतको �व�छ सुनुवाइको हकमा �ितकूल असर पन� जाने ।  

(�करण नं. ३) 
िनवेदकले जुन DNA Data Bank को �थापना गरी बेप�ा भएका �यि�ह�को प�रवारको 
DNA त�याङ्क रा�न सकेमा बेप�ा छानिबन आयोगबाट ह�ने छानिबनको �ममा र त�प�ात्  
ग�रने उ�खन�बाट ह�या ग�रएका �यि�ह�को अवशेष फेला परमेा कसको रहछे भनी 
पिहचान गन� सिकने भ�ने कुरा उठाएको देिखँदा �यसलाई अ�यथा भ�नु पन� अव�था छैन । यो 
रा�यले वहन गनु�पन� दािय�य हो । सही त�यपरक एवं वै�ािनक अनुस�धानमाफ� त दोषीले 
सजाय पाउने �यव�था गरी �यायको ��याभूित गन� नसकेस�म िविधको शासन एवं रा�य 
संय��मा नाग�रकह�को िव�ास रहन स�ने अव�था नब�ने । 
हाल मानव अिधकार आयोग वा अ�य िनकायबाट ग�रएका उ�खन�बाट िन�केका 
�माणह�को संकलन, संर�ण र �माणीकरणमा पिन सम�या परकेो अव�थालाई म�येनजर 
गदा� DNA Data Bank को �थापना र UN Exhumation Protocol अनुसार उ�खनन् ह�न 
सकेमा स�यको खोज र �यायको कुरा �यवि�थत�पमा अिघ बढन स�ने ।  

(�करण नं. ६) 

४. देवानी कानून : स�पि� 
51.  िनण�य नं. ९५२३ - उ��ेषण / परमादेश 

िनवेदकको नाममा २० वष�भ�दा अिघदेिख दता� रहकेो हक भोग र दता�को ज�गाको दता� बदर 
गनु�पूव� दता�वाला यी �रट िनवेदकलाई �ितवादको मौका िदई िझकाई बुझी आव�यक िनण�य 
गनु�पन�मा मालपोत काया�लयबाट िनवेदकलाई सुनुवाइको मौका निदई िनवेदकको नामको दता� 
बदर गरकेो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तको िवपरीत रहकेो देिखन आउने । 
व�तुतः जसको हक िहत िव�� िनण�य ग�र�छ सो �यि�लाई �ितवादको मौका िदनुपन� भ�ने 
सव�मा�य �ाकृितक �यायको िस�ा�त हो । �ाकृितक �यायको उ�लङ्घन गरी भएका 
िनण�यह� बदरभागी ह�ने ह�ँदा ��तुत �रट िनवेदनमा िनवेदकको नाममा दता� रहकेो ज�गाको 
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दता� बदर गनु�पूव� िनवेदकलाई सुनुवाइको मौका निदई िनण�य ग�रएको देिखएकाले उ� िनण�य 
कानूनी �ुिटपूण� रहकेो देिखन आउने । 

(�करण नं.५) 
�रट िनवेदकको नाममा दता� रहकेो ज�गाको दता� बदर गनु�अिघ �रट िनवेदकलाई सुनवाइको 
मौका निदई �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत मालपोत काया�लय सला�ही, मलंगवाबाट 
िनण�य भएको देिखँदा िमित २०६८।६।३ को िनण�य उ��ेषणको आदेशले बदर ह�ने ठहन� र 
उ� ज�गाको दता�वाला यी �रट िनवेदकलाई समेत बुझी िनजलाई सुनुवाइको मौका �दान गरी 
सो ज�गा स�ब�धमा पुनः कानूनबमोिजम िनण�य गनु� भनी िवप�ी मालपोत काया�लय, सला�ही, 
मलंगवाका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी ह�ने । 

(�करण नं.६) 
52.  िनण�य नं. ९५३२ - बाली 

ज�गा िम�नेको १८ नं. मा कहीकँतै पिन “फैसला अि�तम भएको िमितले” भ�ने नभई “हक 
छु��ई अि�तम िकनारा भएका िमितले” भ�ने उ�लेख भएको र अंश मु�ामा भएको 
फैसलाअनुसार ब�डा छु�् याई दा.खा. दता� गन� गरी लगत क�ाको आदेश िमित २०६४।१।६ 
मा मा� भएकोले हक छु��ने काय�ले िमित २०६४।१।६ मा मा� पूण�ता पाएको भ�ने िजिकरका 
स�ब�धमा हदेा� ब�डा छुट्याउने, दािखलखारजे गन�लगायतका काय� हक बेहक छुट्याउने 
कुरािसत स�बि�धत नभई अि�तम फैसलाको काया��वयनको पाटो भएकोले अंश मु�ाबाट 
हकबेहक छु��ने कुरामा अंश पाउने ठहरी अि�तम फैसला भएको  िमित नै मु�ाको अि�तम 
िकनारा िमित मा�नुपन� ह��छ । अत: ब�डा छु�् याई दा.खा. दता� गन� गरी आदेश भएको िमित 
अि�तम िकनारा िमित हो भ�ने पुनरावेदन िजिकरिसत पिन सहमत ह�न नसिकनुका साथै 
बाली भराइ पाउने हद�याद नै गुजारी िफराद पन� आएको र ��यथ� �ितवादीले 
एकलौटी�पमा बाली खाएको भ�ने ठोस सबुत �माण वादीले गुजान� नसकेको अव�थामा 
वादीदाबी पु�न नस�ने । 

(�करण नं.३) 
53.  िनण�य नं. ९५३३ - िलखत दता� बदर 

लेनदेन �यवहारको १० नं. को कानूनी �यव�थाअनुसार िलखत बदर गराई पाउन १ वष�स�म 
थाहा पाएको ३५ िदनिभ� मु�ा दायर गरी स�नु पन� देिख�छ भने लेनदेन �यवहारको ४० नं. 
अनुसार य�तो �यवहार गरकेो सदर ह�दैँन भ�ने अथ� गरी २ वष�को अविध नघाई जिहलेसुकै 
मु�ा दायर गन� स�ने देिखँदैन । आ�नो समेत हक ला�ने ज�गा सगोलका हकवालाले िब�� 
गरकेोमा तहतह िब�� भैसकेपिछ नालेस गन� उि�लिखत हद�याद नाघेपिछ मा� न�कल सारी 
थाहा पाएको भ�ने आधारमा जिहलेसुकै उि�लिखत ज�गाह�को िलखत बदर गराई मा�न 
पाउने हक यी वादीलाई कानूनले सुरि�त गरकेो देिखन नआउने ।  
लेनदेन �यवहारको ४० नं. अनुसार अ�य� हद�याद लेिखएको वा हद�याद ला�दैन भनेको 
कुरामा मा� ��ततु २ वष�को हद�याद ला�न स�ने हो भने अदालती ब�दोब�तको ३६ नं. 
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अनुसार हद�याद नलेिखएको कुरामा मा� जिहलेसुकै नािलस िदन सिकने हो । जुनसुकै 
अव�थामा पिन जिहलेसुकै नािलस िदन पाउने छुट ३६ नं. को उ� कानूनी �यव�थाले गरकेो 
हैन । ��तुत िववादमा लनेदेन �यवहारको महलमा ��ट हद�यादको �यव�था ग�ररहेकोमा 
हद�याद नघाई अदालती ब�दोब�तको ३६ नं. बमोिजम भनी हद�याद नघाई नािलस िदन 
पाउने देिखँदैन । अत: आ�नो हक पु�ने कुरामा �यादिभ� नालेस गरी कायम गराउन स�नु 
पन�मा सो नगरी �याद नघाई िफराद पन� आएको देिखई सु� फैसला उ�टी गरी िफराद दाबी नै 
खारजे ह�ने ठह� याई भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर ह�ने । 

(�करण नं.३) 
54.  िनण�य नं. ९५४३ - साव�जिनक पोखरी ज�गा िखचोला चलन साव�जिनक दता� कायमसमेत 

िनजी�पमा �योग गरकेो भ�नेमा� आधारले िववािदत ज�गा �ितवादीह�को िनजी हो भ�ने 
�मािणत ह�दैँन । िनजी ह�नलाई ज�गा आ�नो नाउँमा नाप न�सा गराई �े�तामा समेत आ�नो 
नाउँ कायम गराएको ह�नुपन� । 
भूिमसुधार लागू ह�दँा ७ नं. फाराम भरकेो र २०२८ सालस�म जिमनदार कचहरीमा मालपोत 
बुझाउँदै आएको भनेपिन �ितवादीह�ले हाल सव� नापी ह�दँा िफ�डबुकमा ज�गाधनी महल 
खाली रहकेोलाई त�कालै आ�नो �वािम�वको �माण पेस गरी ज�गा दता� गराउन सकेको 
देिखँदैन । समयमै ज�गा दता� गन�प�� नलागी यितका वष�पिछ ज�गा िनजी हो भनी िखचोला 
गन� आएकोबाट िववादका ज�गामा �ितवादीह�को हक �वािम�व नभएको भ�ने �प� ह�ने । 

(�करण नं.२) 
िववािदत ज�गाह� �ितवादीह�का िनजी �वािम�विभ�का ज�गा ह��थ ेभने नापजाँच ह�दँा नै 
आ�नो नाउँमा नापजाँच गराउन स�नुपन�मा सो गन� सकेको देिखँदैन । नापजाँचप�ात्  पिन 
नापजाँच ऐनले तोकेको �ि�याबमोिजम आ�ना नाउँमा दता� गराउनेतफ�  नलागी चुप लागेर 
बसेको देिखएबाट िववादका ज�गाह� �ितवादीह�का िनजी �वािम�विभ�का ज�गा ह�न् भ�न 
निम�ने । 
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख३) मा ग�रएको “साव�जिनक ज�गा” को प�रभाषामा “कुनै 
�यि�ले मा� नभई साव�जिनक�पमा �योग गन� पाउने परापूव� कालदेिख �चलनमा रहकेो 
बाटो, कुवा, पानी, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको िडल, धािम�क उपासना गन� 
�थल, �मारक, मठ मि�दर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाट, मेला ला�ने ठाउँ, साव�जिनक 
मनोर�जन गन� तथा खेलकुद गन� ठाउँ र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजप�मा 
सूचना �काशन गरी साव�जिनक ज�गा भनी तोिकिदएको ज�गासमेत स�झनुपछ�” भनी 
प�रभािषत गरअेनसुार पिन िववािदत ज�गाह� साव�जिनक ज�गा ह�न् भ�ने देिखएको र 
िववािदत ज�गाह�लाई �ितवादीह�ले आ�नो िनजी �वािम�विभ�का ज�गा ह�न् भनी 
�मािणत गराउन नसकेको पाइएबाट िववादका िक.नं. ३३ र ३४ का ज�गाह� साव�जिनक 
ज�गाह� नै रह ेभएको �मािणत भएको देिखन े। 

(�करण नं.४ र ५) 
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55.  िनण�य नं. ९५४९ - नापी दता� बदर, दता� कायम 
वादीले सािबक िक.नं.१११ को �ोत िभडाई ज�गा दता� ग�रसकेपिछ सो त�य लुकाएर पुनः 
सोही िक.नं.१११ बाट िभड्ने भनी �ितवादीका नामको िक.नं.१९२ को ज�गामा दाबी िलएको 
पाइ�छ । सािबक िक.नं.१११ को िभडाई िक.नं.९ र ७४ वादीको नाममा दता� भइसकेको 
देिखँदा पुनःसोही �ोतका आधारमा िववािदत िक.नं.१९२ पिन िनजको नाममा दता� ह�न स�ने 
देिखँदैन । वादीले नारायणी देवीबाट ०-८-० ज�गा मा� राजीनामा ग�रिलएको र हाल वादीको 
नाममा दता� भएको ०-५-१ र वादीले दाबी गरकेो िक.नं.१९२ को ०-७-१ समेत ज�मा 
�े�फल ०-१२-२ ह�ने देिखँदा वादी दाबी िव�ासयो�य देिखएन । अक�तफ�  िववािदत 
ज�गासमेत वादीको कायम भएमा �ितवादीले अंशब�डाबाट पाएको ज�गा लोप ह�न जाने 
ि�थित रहने । 

(�करण नं.५) 
मालपोत काया�लयमा सािबक �ोतअनुसार ज�गाधनी दता� �माण पुजा� पाउँ भनी आव�यक 
�माण राखी वारसेमाफ� त िनवेदन िदई पुजा�समेत िलइसकेको अव�थामा आफूले ज�गा दता� 
गरी �माणपुजा� �ा� गरकेो िवषयमा थाहा पाइन भ�ने वादी दाबी मनािसब नदेिखने । 
आ�नो सािबक दता�बमोिजमको ज�गा भनी �वीकार गरी ज�गाधनी �माण पुजा� िलइसकेपिछ 
हाल सो ज�गा आ�नो होइन भनी इ�कार गन� वादी िववि�धत ह�ने देिख�छ । िवव�धन भनेको 
एकपटक कुनै कुरा आ�नो हो भनी सकेपछी पुनः सो कुरा होइन भ�न नपाउने ह��छ । यसरी 
वादी िववि�धत भएपिछ त�यको �मको �� उठाइ नयाँ कुराको दाबी गन� अथा�त् अक� 
ज�गामा दाबी गन� िवव�धनको िस�ा�तले समेत वादीलाई रो�ने देिख�छ । उ� ज�गा आ�नो 
नभए कसको हो सो कुरा वादीले भ�न ले�न सकेको नदेिखने । 
त�यगत�पमा �ितवादीको  �े�ता र भोग �वीकार गरी लामो समयस�म कायम भएको सो 
त�यलाई जिहले पिन उ�टाउन वा बद�न सिक�छ भ�ने होइन । सभ� नापी ह�न ु र ��ततु 
िफराद पनु�भ�दा अगावै �थािपत भएको उ� त�यबाट पिन �प��पमा वादी दाबी खि�डत 
भइरहकेो देिखने । 

(�करण नं.६) 
56.  िनण�य नं. ९५७२ - लुटिपट हक कायम 

साव�जिनक�पमा �योगमा रहकेा देवी देवताका मि�दर, धारा, चौतारा र बाटो ज�ता 
साव�जिनक िहतको ज�गा साव�जिनक िहतको लािग मा� नगरपािलकाले उिचत ब�दोब�त र 
�ब�धस�म गन� पाउने हो तर �यि� िवशेषको हक �थािपत ह�ने गरी नगरपािलकाले हक र 
�वािम�वको हक ह�ता�तरण गन� स�ने देिखएन । साव�जिनक उपयोगमा �योग भइरहकेो 
�य�तो ज�गा कुनै �यि� िवशेषका नाममा दता� भएको भए पिन �वतः बदर ह�न जाने । 
वादीले राजीनामा गरी िलएको भनेको किथत िलखतको �ोत परदाता असफ� साह�को दता� नै 
वैधािनक नदेिखएबाट �यसबाट िसिज�त ग�रएका वा ह�ता�तरण ग�रएका िलखतसमेत �वतः 
कानूनी मा�यता िवहीन िलखत ह�दँा वादीले �ा� गरकेो भनेको िमित २०३९।५।३ को िलखत 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

142 

वैधािनक नभएबाट दाबीको ज�गामा वादीको हक कायम ह�न स�ने ि�थित नरहने ।  
(�करण नं.८) 

यस अदालतको संयु� इजलासको फैसला िमलेको छ छैन भ�नेतफ�  िवचार गदा� मि�दर, 
पानीको धारा, बाटो र चौताराह� रहकेो साव�जिनक �कृितको ज�गामा वादीको िनजी हक 
भोग देिखने वैधािनक �ोतको अभावमा समेत लुटिपट तफ� को मूल दाबी नपु�ने ठह� याई 
�यसबाट उठाएको हक कायम मु�ाबाट हक कायम ह�ने ठहर गरकेो यस अदालत संयु� 
इजलासको िमित २०६२।५।१३ को फैसला साव�जिनक ज�गा �यि� िवशेषले दता� गराएकै 
भए पिन बदर ह�ने भनी यस अदालतको पूण� इजलासबाट वादी हडे�वराज पराजुली िव�� 
�ितवादी तारानाथ गौतमसमते भएको ज�गा िखचोला मु�ामा (ने.का.प.२०५४, अकं १२, 
िन.नं. ६४७९, पृ� ६७८) �ितपािदत िस�ा�त �ितकूल देिखन आउने । 

(�करण नं.९) 
१९९८ सालमा नगर योजना तयार गदा� नै साव�जिनक �योजनका लािग छुट्याइएको 
िववािदत ज�गा त�कालीन राजिवराज नगरप�चायतबाट २०३१।९।१५ मा असिफ�  साह� 
रौिनयारका नाउँमा दता� गन� िनण�य गदा� �वीकृितको लािग त�कालीन �ी ५ को सरकारमा 
पठाउने भ�ने उ�लेख भई सोहीबमोिजम िमित २०३१।१२।७ मा समथ�नका लािग लेखी 
पठाएकोमा त�कालीन �ी ५ को सरकारबाट �वीकृित भई नआउँदै तह तह हक ह�ता�तरण 
ग�रएको र हालस�म पिन �वीकृित �ा� गन� नसकेको अव�था छ । दाता तथा परदाताले नै 
िलएको हक प�का भई नसकेको अव�थामा िनजबाट �ा� गन� वादीको सो ज�गामा हक 
भएको भनी स�झन निम�ने । 

(�करण नं.१०) 
57.  िनण�य नं. ९५७३ - भरपाई िलखत दता� बदर दता� कायम 

नेपाल सरकारले मोही हक लागेको ज�गा, ज�गावाला र मोहीिबच बाँडफाँडको काय� गन� 
गराउन समय तोक� सूचना �काशन भएपिछ ज�गाधनी र मोहीिबच ज�गा बाँडफाँड गन� वा 
ज�गाधनी र मोहीम�ये कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गन� काय� अंश मु�ा परकेो कारणले 
रोिकन स�दैन । �यो कानूनबमोिजम बाँडफाँड ह��छ । कानूनबमोिजम भएको काय�लाई लनेदेन 
�यवहारसरह मानी िलखत बदरको िफराद गन� पाउने भ�न निम�ने । 

(�करण नं.६) 
58.  िनण�य नं. ९५७४ - िमलाप� बदर 

कुनै �यि�को नाममा दता� नभएको ज�गालाई साव�जिनक ज�गाको �पमा मा�नुपन� ह��छ । 
तसथ� कसैको नाममा दता� नभएको ि�थितमा सो पोखरी साव�जिनक ज�गा नै हो भ�ने 
मा�नुपन� ह��छ । सोको अित�र� एउटै पोखरीको आधा भाग २०२६ सालको नापीमा 
साव�जिनक भनी जिनएको तथा २०४३ सालको नापीमा उ� ज�गा सरकारको नाममा 
दता�समेत भइसकेको अव�थामा सोही पोखरीको बाँक� आधा भागलाई िनजी हकभोग 
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चलनमा रहछे भ�न कानूनस�मत नह�ने । 
(�करण नं.४) 

गाउँ िवकास सिमित ऐन, २०४८ को दफा ३८(१) को कानूनी �यव�थाअनुसार गाउँ िवकास 
सिमितको हक भएको स�पि�को रखेदेख तथा �ब�ध गन� दािय�व गाउँ िवकास सिमितलाई 
तोकेको र �य�तो स�पि�को हक छोड्दा वा अ� कुनै तवरबाट कसैलाई हक ह�ता�तरण 
गदा� वा �य�तो स�पि� बेचिबखन गदा� सरकारको �वीकृितलाई अिनवाय� गरकेो छ । कानूनले 
अिनवाय� गरकेो कुरालाई अनदेखा गरी साव�जिनक स�पि�को कुनै पिन िकिसमबाट हक 
छाड्न वा हक टुटाउने कुनै काय� गन� अिधकार गाउँ िवकास सिमितका कुनै पदािधकारीमा रह े
भएको नपाइने । 

(�करण नं.७) 
िडलसिहतको एउटै पोखरी दुई गाउँ िवकास सिमितमा िवभािजत भएको भ�ने देिख�छ । 
सोम�ये च�कर गाउँ िवकास सिमिततफ� को िडलसिहतको पोखरीको आधा भाग सरकारका 
नाममा नापी भई औरहीतफ�  परेको िडलसिहतको आधा भाग नापी ह�न बाँक� रहकेो भ�ने 
देिख�छ । औरहीतफ� को िडलसिहतको पोखरी आ�नो िनजी स�पि� रहकेो र आफूले 
पिहलेदेिख नै भोग गद� आएको भ�ने पुनरावेदकको िजिकर रहकेो पाइ�छ । सो ज�गामा 
आ�नो हक भएको भनी दाबी िलए पिन सो ज�गामा पु�तौनी�पमा हकभोग रहकेो �वबासी 
ज�गा रहकेो र हकवालाह� िबच ब�डा गरी हक सद� आएको भ�ने व�तुिन� र ठोस �माण पेस 
गन� सकेको अव�था देिखँदैन भने सो िववािदत िडलसिहतको पोखरीको आसपासमा यी 
पुनरावेदकको कुनै ज�गासमेत रहकेो देिखँदैन । साथै पुनरावेदकका बाबुले ७ नं. फाँटवारीमा 
सो ज�गा ऐलानी हो भनी लेिखिदएबाट उ� ज�गामा यी पुनरावेदक �ितवादीको पिहलेदेिख 
हक भोग रहकेो भ�ने दाबी आफँैमा खि�डत भइरहकेो छ । िखचोला मु�ाको िफरादप�, 
�ितउ�रप� र िमलाप�समेतका सम� कागजातह� हदेा� िववािदत भू-भाग सो मु�ाका 
वादीको हकिभ�को हो भ�ने कुनै �माणबाट पुि� ह�न सकेको पिन नदेिखने । 

(�करण नं.८) 
य�तो अव�थामा �य�तो ज�गामा एक प�ले िनजी ज�गा िखचोला गर ेभनी िफराद दायर गरी 
अक� प� गाउँ िवकास सिमितका अ�य�समेतका तफ� बाट उ� ज�गा गाउँ िवकास सिमितको 
साव�जिनक ज�गा होइन, उनकै हकभोगको ज�गा हो िखचोला गरकेो छैन तथा लगाउको 
लुटिपट मु�ामा पोखरीमा उ�जनीका �पमा रहने मखन लुटेको हो भनी �ितउ�र िफराई 
वादी �ितवादी िमली वादी दाबी कायमै राखी अथा�त् िववािदत भू-भागमा यी पुनरावेदक 
�ितवादीको हक देखाई हक िसज�ना ह�ने गरी गरकेो िमलाप� �माण िसज�ना गन� �योजनले 
मा� गरकेो पुि� ह�न आउने । 

(�करण नं.९) 
साव�जिनक पोखरीको संर�ण गनु�पन� दािय�वबाट िवमुख भई साव�जिनक पोखरीका 
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स�ब�धमा चलेको िखचोला मु�ामा गाउँ िवकास सिमितका अ�य�समेतले साव�जिनक 
पोखरीलाई �यि� िवशेषको िनजी पोखरीको �पमा मा�यता िदने गरी वादी दाबी कायम ह�ने 
गरी एक आपसमा गरकेो िमलाप�ले कानूनी मा�यता पाउन स�ने ह�दैँन । साव�जिनक 
ज�गालाई पुनरावेदक �ितवादीको िनजी स�पि� हो भ�ने �माण िसज�ना गन� �योजनका 
लािग �ितवादीह� आपसमा िमली सा.दे.नं. १२४७ को िखचोला मु�ामा िमलाप� भएको 
देिखँदा सो बदिनयतपूव�क भएको िमलाप�लाई कानूनस�मत मा�न निम�ने । 

 (�करण नं.११) 
59.  िनण�य नं. ९५९० - मोही नामसारी 

मु�ामा रहेको िववािदत िवषयसँग स�ब� �माण बु�ने �ममा िवशेष�बाट जाँच भई �ा� ह�न 
आएको रायलाई �माणमा िलन िम�ने वा निम�नसे�ब�धमा िववेचना गरी �माणमा िलन 
निम�ने भए आधार कारणसिहत सो रायलाई ख�डन गरी िमिसल संल�न अ�य त�यपूण� 
�माणको आधारमा मा� िन�कष�मा पु�नु पन� ।  

(�करण नं.४) 
दाबीको ज�गाको नापीका बखत तयार भएको िफ�डबुकमा मोही जिनएको �यि�को �या�चे 
छापसमेत लागेको अव�था देिखएको, मोही महलमा उि�लिखत �यि� आफू भएको भनी एकै 
नाम गरकेा दुई �यि�ले दाबी गरकेो, िमिसल संल�न �माणबाट उ� �यि� यही हो भनी 
व�तुगत�पमा एिकन ह�न नसकेको अव�थामा िवशेष�ले जाँच गरी िदएको राय �ितवेदन 
��तुत मु�ामा िनणा�यक �माण ह�न स�ने कुरामा िववाद ह�न स�दैन । दुई िभ�नािभ�नै 
�यि�को �या�चे छापमा ताि�वक र आधारभूत�पमा िभ�नता ह�ने भएकोले कुनै िलखतमा 
परकेो �या�चेछाप दुईम�ये जसको �या�चेसँग िभड्छ सोही �यि� नै उ� िलखतको �या�चे 
छापकता� �यि� हो भनी मा�नु पन� । 

(�करण नं.५) 
व�तुतः कुनै �यि�को एकभ�दा बढी नाम ह�न स�ने तथा गाउँ घरमा बोलाउने नाम र 
काया�लयको आिधका�रक नाम फरक ह�न स�ने ह��छ । �य�तै एकै ठाउँमा एउटै नाम भएका 
एकभ�दा बढी �यि�ह� ह�न स�ने ह�दँा कसैको नाममा� िमलेको आधारमा हकै नपु�ने कुरामा 
हक कायम ह�न स�ने वा कुनै �यि�को एकभ�दा बढी नाम भई कुनै एउटा नामबाट �यवहार 
गरी आएको अव�थामा िवना आधार सो �यि� आिधका�रक �यि� होइन भनी भ�न िम�दैन । 
�य�तो अव�थामा आिधका�रक �यि� यही हो भ�ने कुरा अ�य �माणबाट एिकन ह�न 
नसकेको अव�थामा ह�ता�र वा �या�चे छापको जाँच गरी िवशेष�ले िदएको राय 
�ितवेदनका आधारमा िन�कष�मा पु�न िम�ने ।  

(�करण नं.८) 
60.  िनण�य नं. ९६२५ - िलखत दता� बदर 

कसको नाममा रैकर प�रणत ह�ने भ�ने मु�ाको अि�तम िनण�य ह�न बाँक� भई मु�ा िवचाराधीन 
रहकेो अव�थामा सो त�यलाई छली िववािदत ज�गा आ�नो नाममा एकलौटी दता� गरी सो 
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दता�को आधारमा िलखत गरी हक ह�ता�तरण गरकेो ह�दँा सो काय� दूिषत भई �य�तो दता� 
तथा िलखत वैध ह�न र �य�तो िलखतले वैधता �ा� गन� स�ने ह�दैँन । �य�तो दूिषत ि�याबाट 
गरकेो िलखतको हक ह�ता�तरणबाट �ितवादीह�को हक कायम रही रहन र वादीको हक 
समा� ह�न नस�ने ।  
दूिषत ि�याबाट तहगत िलखतको मा�यमबाट हक ह�ता�तरण गद� गएपिन सो काय� 
गैरकानूनी, �भावहीन र अमा�य �कृितको भएकोले �ार�भदेिख नै बदरभागी ह�ने ह�दँा �य�तो 
दूिषत दता� र िलखत हक ह�ता�तरणको िवषयमा िववाद उठेमा दूिषत िलखत दता� बदर 
गराउन हद�याद बाधक ह��छ भ�न पिन िम�दैन । 

(�करण नं.८) 
61.  िनण�य नं. ९६२९ - उ��ेषण 

प�रवारको मु�य �यि� आमाले घर �यवहार चलाउनका लािग िलएको ऋण यी िवप�ील े
समेत �यहोनु� पन� ह�ँदा िनजको नाममा बकसप�बाट �ा� भएको स�पि�बाट असुल ह�न 
नस�ने भ�नु कानूनिवपरीत ह�ने देिख�छ । अदालतको अि�तम फैसलाबाट सावाँ �याज भरी 
पाउने वादीको हक �थािपत भइसकेको ि�थितमा िबगो भ�रिदनु पन� दािय�वबाट िवप�ीले 
उ�मुि� पाउँछ भ�न निम�ने । 

(�करण नं.५) 
62.  िनण�य नं. ९६६६ - अंश दता� चलन 

व�ततुः अंशब�डाको महलको १ र २ नं. को �यव�था भनेको अंश पाउने �यि�को नैसिग�क 
हकको ��याभूत गराउने कानूनी �यव�था हो । उ� �यव�थाले कुनै अंिशयारलाई आ�नो 
भागको अंश पूण� वा आंिशक�पमा प�र�याग गन� रोक नलगाएको भए पिन िनयोिजत र 
दुराशययु��पमा आफूपिछका अंिशयारलाई िनरशंी बनाउने उदे�यले अंश हक प�र�याग गन� 
छुट िदएको भ�ने देिखन नआउने । 

(�करण नं. ७) 
सामा�यतया स�तानले आ�नो बाबुआमाबाट नै अंश पाउने हो । बाबुले आ�नो पु�य�ली 
स�पि�बाट आ�ना अ�य अंिशयारबाट अंश पाउने हो । तर सगोलमा बसेको अव�थामा 
बाबुबाजे छोरानाित पनाितसमेत एक आपसमा भरपन� गरकेो ह��छ । अिवभािजत स�पि�बाट 
नै सबैको िनव�हन गनु�पन� ह�न जाने । 
अिवभािजत सगोलको स�पि�मा ��य�तया अंशको हक ला�न े पिहलो िपँढीको 
अिंशयारह�कै हक रह�छ र अंिशयारका छोराछोरी नाित नाितनीह�लाई अंिशयारको 
नाताबाट अक� चरणको परो� हक रहन जा�छ । तथािप ती सबै हकह� कानूनबमोिजमकै 
हक ह��छन् । सगोलको अमुक स�पि� अिवभािजत रहँदास�म सगोलका सबै अंिशयारह� र 
अंिशयारका स�पि�मा हक ला�ने ितनका स�तानह�को समेत हक र िहत रहने ह�नाले 
अिवभािजत सगोलको स�पि�मािथ �थम पु�ताका अंिशयारह�को मा�ै आफूखुसी गन� 
पाउने स�पि�को �पमा िलन िम�ने देिखँदैन । यस अथ�मा िपतापुखा�को पालाको स�पि�बाट 
अंिशयारका स�तानह�ले अंश पाउन े ह�नाले �थम वा अिघ�ला पु�ताका अंिशयारले 
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कानूनबमोिजम भागशाि�त �यायोिचत�पमा पाउने भई सो यथाथ�मा पिन िलए पाएको ह�न 
ज�री ह�न जाने । 

(�करण नं. ८) 
अंश अपुतालीको हक स�पि�को हकसँग स�बि�धत छ । अंशको हकको कुरा गदा� अंिशयारले 
अंश िलनुपन� भ�ने बा�यता िसज�ना गन� िम�दैन । हक ला�ने अंिशयारह�ले आ�नो हक 
प�र�याग गन� नपाउने होइन । तर �य�तो हक प�र�याग गरकेो कुरा िनजको �वे�छामा 
आधा�रत ह�नुपछ� र �यसले िनजको हकमा स�म ब�धनकारी ह�न स�दछ । अंिशयारको हकमा 
अंिशयार र िनजको �वा�नी छोराले समेत म�जुरीले हक प�र�याग गद�छ भने �यसमा अ�ल े
िच�ता िलनुपन� कुरा पिन ह�ँदैन । तर �थम वा अिघ�ला पु�ताका अंिशयारले आ�नो अंश 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 मेिटने प�रणाम िसज�ना गद�छ र �यसमा िनजह�को 
म�जुरी िलइएको छैन भने �यसको िभ�न कानूनी प�रणाम रहने । 

(�करण नं. ९) 
सामा�यतया बाबु आमाले आ�नो स�तानको अंश हक वा कानूनबमोिजम पाउने भागमा नै 
�ितकूल असर पन� गरी �यवहार गन� अपे�ा ग�रदैँन । तर बाबु वा आमाबीच र छोराछोरीबीच 
कुनै�पमा स�ब�ध िब�ेको अव�थामा �य�तो �ितकूल प�रणाम िनका�ने गरी 
आ�मघाती�पमा पिन अंश िलनु िदनु गद�नन् भ�न सिकँदैन । सगोलको स�पि�मा ��य� वा 
परो��पमा कानूनी हक वा िहत भएका स�तानह�को अंश अपुतालीको हकमा अिघ�लो 
पु�ताको अंिशयार भएको नाताले जसरी पिन �भाव पान� पाइ�छ भ�ने कुरा कानून, �याय र 
िववेकसङ्गत ह�दैँन । �यसैले अंिशयारह�बीच अंश िलनुिदनु गदा� अंिशयारले कानूनबमोिजम 
भाग शाि�त िलए पाएको छ वा छैन  र �यसबाट ितनका आआ�नो स�तानमा असर पन� गएको 
छ वा छैन भ�ने कुरा हने� ज�री ह�ने । 

(�करण नं. १०) 
63.  िनण�य नं. ९६८३ - उ��ेषण 

�ित भएको बसको �ािविधक मू�याङ्कन �.१०,९७,३७७।- रहकेो, अवशेष मू�य (scrap 
value) �.४०,०००।- घटाउँदा ह�न आउने रकम �.१०,५७,३७७।- रहकेो कुरा िमित 
२०६२।१२।१४ को सवारी साधन �ितको मू�याङ्कन फारामबाट देिखएको छ । िबमाको 
स�ब�धमा कुनै �माण पेस भएको छैन भनी �ािविधक मू�याङ्कनमा खुलाइएको देिख�छ । 
राहत�व�प �.८४,०००।- बुिझसकेको भनी िनवेदनमा नै खुलाएको देिख�छ । भौितक 
पूवा�धार तथा यातायात म��ालयले िनवदेकले पाउनु पन� रकम भु�ानीको लािग बार�बार अथ� 
म��ालयलाई िनकासाको लािग प�ाचार भएको कुरा िमिसल संल�न पेस भएका कागजात र 
उ� म��ालयको िलिखतजवाफबाट समेत देिखएको अव�था ह�दँा उ� काय�िविधको �करण 
४.२ बमोिजम राहत / �ितपूित� िदनु पन�मा निदई रकम िनकासा िदन नसिकने भ�ने अथ� 
म��ालयको िनण�यलाई मनािसब र उपयु� िनण�य भनी मा�न नसिकने । 

(�करण नं. ९) 
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64.  िनण�य नं. ९६८८ - गुठी धम�लोप, गुठी कायम 
व�तुतः िववािदत िक.नं. १८७ को ज�गाको �कृित (गुठी र रैकर) के हो भ�ने �माणबाट 
िववेचना नै नगरी �थम �ि�मा नै कुन हद�याद आकिष�त ह�ने भनी पूव�अनुमान गन� िम�दैन । 
अथा�त्  गुठी वा रैकर के रहछे भनी जाँचबुझ �माण मू�याङ्कन नै नभई �ारि�भक�पमा नै 
हद�यादको �� हेन� िम�ने यो मु�ाको त�यबाट देिखन  नआउने । 

(�करण नं. ५) 
मुलुक� ऐन, गुठीको महलको ३(२) को कानूनी �यव�थाबाट गुठीको घर ज�गा बेचिबखन दान 
दात�यसमेत केही गरी िदन र गुठीको दानप� िशलाप�समेतको िलखतबमोिजमको काम 
नचलाई धम�लोप गन� ह�दैँन भनी �प� कानूनी �यव�था गरेको पाइयो । िपता पुखा�ले गुठीमा 
राखेको ज�गा �ितवादी पु�यर�नले रैकर भनी आ�नो नाउँमा दता� गरी आ�नै �ीमती तथा 
भाइलाई हक ह�ता�तरणसमेत गरकेो देिख�छ । सो गठुी दानप� िशलाप�समेतको िलखत 
गरी राखेको देिखँदैन ।  
“धम�लोप गरकेो" भ�ने देिखन आएको अव�थामा गुठीको महलको १६ नं. को 
हद�यादस�ब�धी खुला (Open Space) �यव�था नै आकिष�त ह�ने भई धम�लोप गरकेो 
अव�थामा जिहले सुकै हकदारले नािलस िदन स�ने गरी हद�यादको अवधारणालाई 
िनय��ण गरकेो भ�न िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं. ३२) 
गुठी ज�तो मौिलक पिहचान भएको सं�कृित पर�परा स�यतालाई नै लोप गन� काय�को लािग 
िनयि��त हद�यादको �यव�था नरा�ने िवधाियक� मनसाय रहकेो �प� छ । �यसैले ��तुत 
िफराद गुठीको १६ नं. को हद�यादिभ� रहकेो पाइने । 

(�करण नं. ३३) 
िनजी गुठीको ज�गा �ितवादीले एकलौटी दता� गराएको सो दता� तथा सो दता�को आधारमा 
�ितवादी तारादेवी र केशर�नको नाउँमा ह�ता�तरण भई गएको िलखत दता�समेत बदर भई 
वादीको समेत हक रहने गरी सो हदस�मको ज�गाको िनजी गुठी कायम गनु�पन� देिखन 
आएको  छ । मुलुक� ऐन, गुठीको ३(२) नं. मा घर गुठी राखेकोमा धम�लोप गन�ले पिन शेष 
बाकँ� ऐनबमोिजम ब�डा गरी खान पाउने ह�दँा र �ितवादी पु�यर�नले आ�नो नाउँमा दता� 
गरी आ�नै �ीमती, भाइलाई स�म ह�ता�तरण गरकेो अंिशयारबाहके अ�य� ज�गा िदएको 
नदेिखई �ितवादीम�ये पु�यर�नले धम�लोप गरकेो देिखए पिन शेष बाँक� ब�डा गरी खान 
पाउने । 

(�करण नं. ३६) 
65.  िनण�य नं. ९६९४ - ज�गा हक कायम िखचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ 

कुनै पिन ज�गामा �यि�को हक हो होइन भ�ने कुरालाई हने� मापद�ड भनेको सािबकको 
हकको �ोत, जसमा पहाडतफ�  भए पाखो ज�गामा मुिखयामाफ� त ितरो बुझाएको, खेत भए 
िज�मावाल�ारा ितरो बुझाएको र तराइतफ�  िजमदार�ारा ितरो बुझाएको देिखनु पछ� । कुनै 
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पिन ज�गाको सािबकको माटो मुरी, कोदाले, लगत दता� पोता, ितरो बुझाएको लगत रहकेो 
देिखनु पन� । 
अदालतले वादी �ितवादीभ�दा बािहर गई वा वादी दाबीभ�दा बढीमा गई इ�साफ गन� िम�दैन 
भ�ने कानूनी िस�ा�त कायम गदा� साव�जिनक िहत र साव�जिनक पत�का स�ब�धमा उ�लेख 
गरकेा कानूनी िस�ा�त नभई मुख िमलेको वा निमलेको िवषयमा वादी �ितवादीमा िसिमत 
रही �याय �दान गन� �ितपािदत कानूनी िस�ा�तलाई इ�कार गन� अव�था नपर ेपिन जसको 
नाममा िफ�डबुकमा द�रएको छ सो प�लाई �ितवादी नै नबनाई वादी �ितवादी बनी नपेाल 
सरकारका नाममा िफ�डबुकमा उि�लिखत ज�गालाई तेरो मेरो भनी नालेस िलने सु�ने र 
�यसैबमोिजमको �ािविधक िनण�य गद� जाँदा �य�ता साव�जिनक �कारका ज�गाह��ित 
उपे�ा भई साव�जिनक िहतमा �योग ह�ने ज�गामा �यि�को दोहन ह�न जाने देिख�छ । सव��च 
अदालत �यायको अि�तम िनकासा िदने नेपालको संिवधानको धारा १२८ ले तोकेको धारा 
१३३बमोिजम �याय �दान गन� संवैधािनक िज�मेवारी बहन गन� �थलो पिन भएका कारण 
याि��क �यायमा मा� िसिमत ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ४) 
िफ�डबुकमा कुनै ज�गा कुनै िनकाय वा नेपाल सरकारकै नाममा दता� भए पिन �यि�को �यस 
ज�गामा हक �ोत �माण रह ेभएमा नेपाल सरकार वा कुनै िनकायलाई िवप�ी बनाई आ�नो 
हक कायम गराउन स�नपुन� । 
ते�ो प� वा िफ�डबुकबाट नेपाल सरकारका नाममा द�रएको वा सव� नापीको िफ�डबुकको 
दता�लाई अनदेखा गरी िवप�ी बनाउन पन� िफ�डबुक दता�वालालाई िवप�ी नै नबनाई केवल 
हक बेहकमा सुनाएको भ�ने मा� कारणले िफराद �ितउ�र गन� र �यसको प�रिधिभ� रहरे 
फैसला वा िनण�य गन� काय�लाई मुनािसब भ�न निम�ने । 
वादी �ितवादीले जबस�म िफ�डबुकमा भरेको �यहोरालाई बदर गराउन �यस प�लाई समेत 
िवप�ी बनाइ िफराद गन� स�दैनन् तबस�म ते�ो प�लाई अनदेखा गरी �याय स�पादन गन� 
नसिकने । 
ते�ो प�को उपि�थित �यि� वादी �ितवादी ब�न ेअव�थामा अ.ब.ं१३९ नं. बमोिजम बु�न 
सिक�छ तर अ.बं. १३९ नं.बमोिजम �ितवादी कायम गरी नेपाल सरकारलाई िझकाइ बयान 
गराउने काय� यस मु�ाबाट ह�न स�दैन । मूल प� जसलाई �ितवादी बनाउनुपन� हो सोलाई 
छुटाई अ�लाई िदएको नालेसबाट �याय स�पादन गन� निम�ने ।  

(�करण नं. ५) 
66.  िनण�य नं. ९६९५ - उ��ेषण / परमादेश 

कुनै स�पि�को धारक वा भोगवालालाई नबुझी आ�नो कुरा भ�ने मौका निदई सो स�पि�को 
स�ब�धमा धारक वा भोगवालाको हक �ितकूल ह�ने गरी कुनै िनण�य गन� िम�ने ह�दैँन । �व�छ 
सुनुवाईको मौका निदई गरकेो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तिवपरीत ह��छ । �ाकृितक 
�यायको िस�ा�त (Principle of Natural justice) लाई नेपालको �याय �णालीले 
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�ाथिमक र मूलभूत िस�ा�तको �पमा अंगीकार गरकेो छ र �याय िन�पणको स�दभ�मा 
सवा�िधक मह�व िदई आएको छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम जसको िव��मा 
िनण�य ग�र�छ सो �यि�लाई बु�दै नबुझी एकप�ीय�पमा गरकेो िनण�य दूिषत र �ुिटपूण� ह�न 
जाने ह�दँा �शासिनक वा �याियक िनण�य गदा� स�बि�धत सरोकारवाला सबैलाई बुझी िनण�य 
गरकेो ह�नुपन� । 

(�करण नं. ८) 
�यि� िवशेषको नामबाट नेपाल सरकारको नाममा ज�गाको �वािम�व प�रवत�न गन� गरी 
िनण�य गदा� तालुक काया�लयको प�को आधारमा िनण�य गन� िम�दैन । आव�यक �ि�याको 
पिन पालना गनु� पद�छ । �यस स�ब�धमा �यसअिघ कुनै अदालत र सािधकार िनकायबाट कुनै 
िनण�य भएको छ छैन भ�ने कुरालाई पिन हे�रनुपन� । 

(�करण नं. ९) 
67.  िनण�य नं. ९६९७ - अंश भरपाई िलखत बदर दता� बदर अंश फाँटसमेत 

एकाघरसँगका अंिशयारह�म�ये जुनसुकै अंिशयारका नाममा रहकेो स�पि� सगोलको 
स�पि� हो भनी अदालतले अनुमान गन� छ भ�ने कानूनी �यव�था �माण ऐन, २०३१ को 
दफा ६(क) मा भएको पाइ�छ । अंिशयारह� जहाँसुकै रहबेसे पिन ती अंिशयारह� िविधवत् 
छु��िभ�न भएका ह�न्, होइनन् र ितिनह�का नाममा रहकेो स�पि� सगोलको स�पि� हो 
होइन भ�ने त�यगत िव�शेणबाट िन�कष� िनका�नु पन� ह��छ । अलग अलग घर ह�नुलाई नै 
छु��िभ�न भएका ह�न् भनी अथ� गन� निम�ने । 

(�करण नं. ३) 
68.  िनण�य नं. ९७०१ - उ��षेण 

िववािदत िक.नं. ९८ को २-१५-०-१ ज�गा रावल आयोगको प�ानुसार रो�का रहकेो िथयो 
भ�ने त�यमा िववाद देिखएन । साव�जिनक ज�गा हो भ�ने मा�यताका आधारमा रावल 
आयोगले रो�का राखेको भ�ने कुरा िमिसल कागजातबाट देिख�छ । तथािप उ� ज�गा 
साव�जिनक ज�गा हो भ�नेतफ�  कुनै औपचा�रक िनण�य भइसकेको अव�था भने देिखन आएन । 
कुनै पिन ज�गाको �वािम�व कसको हो ? भ�ने कुरा कानूनी तवरबाट यिकन�पमा िन�पण 
ग�रनु वा�छनीय ह�ने । 
�यि�को, सं�थाको, साव�जिनक वा सरकारी आिद क�तो �कृितको ज�गा हो भ�न े कुराको 
पिहचान गरी तदनुसार ज�गाको दता�, लगत, �े�ता आिद कायम गनु� भूिम �यव�थास�ब�धी 
�शासन हने� रा�यका िनकायको कत��य ब�दछ । यसरी ज�गाको यिकन पिहचान नै नगरी 
अिनि�तकाल स�म केवल रो�का रा�ने काय� गनु� मनािसब नह�ने । 
कुनै खास काय�, घटना वा अव�थास�म खास �योजनका लािग ज�गा रो�का रा�ने ि�थित 
आई पद�छ । तर अिनि�त कालस�म िबना कुनै वैध �योजन रो�का रा�नुको औिच�य देिखन 
आउँदैन । यस अथ�मा हदेा� िवप�ीह�बाट रो�का फुकुवा गरकेोस�मको काम कारवाहीलाई 
बेरीतको, अनुिचत वा गैरकानूनी काय� भनी मा�न िमलेन । प�रणामतः िनवेदकको 
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मागबमोिजम रो�का फुकुवा गन� स�ब�धमा भएका िनण�यह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी रहनु परने । ज�गा यिद साव�जिनक हो भने केवल रो�का फुकुवा ग�रएको कारणबाट नै 
�य�तो ज�गामा �यि�को हक िसज�ना ह�ने पिन होइन । 

(�करण नं. ३) 
�चिलत मू�यका �ि�ले करोड� �पैयाँ पन� मू�यवान् िववािदत उ� स�पि� साव�जिनक 
स�पि� हो वा होइन भ�ने कुराको िनधा�रण �ाथिमकता र िज�मेवारीबोधका साथ ग�रनु 
वा�छनीय छ । यिद �यस �कारबाट साव�जिनक �योगमा आएको साव�जिनक �कृितको नदी 
उकाश ज�गा हो भने सो ज�गालाई �वभावतः साव�जिनक नै कायम ग�रनु पद�छ । यस कुराको 
िन�पण त�य र �माणको आधारमा व�तुगत तवरबाट ग�रनु पन� । 
साव�जिनक ज�गा कुनै �यि�का नाउँमा दता� ह�न पुगेकै रहछे भने पिन �य�तो दता� मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम बदर गनु�पन� ह��छ । ज�गा दता� गन� बाँक� नै रहेको छ भने 
�य�ता साव�जिनक ज�गा �यि�का नाउँमा दता� गन� ह�दैँन । �यि�का नाउँमा दता� गन� नह�ने 
साव�जिनक वा सरकारी ज�गा यिद �यि�को नाउँमा दता� ग�रयो भने �यस कुराको 
जवाफदेिहता दता�स�ब�धी िनण�य गन� अिधकारीले बहन गनु�पन� । 

(�करण नं. ४) 
69.  िनण�य नं. ९७०५ - उ��ेषण / परमादेश 

२०४५ सालमा ज�गाको नाप न�सा भई नयाँ �े�ता खडा भएको अव�थामा सोभ�दा 
पिहलेको (२०२२ सालको) न�सा एवम ् �े�ता कायम रहने नदेिखँदा सो २०२२ सालको 
न�सा र �े�तालाई अिहले यथावत्  �पमा काया��वयनमा �याइनु पद�छ भ�नु मनािसब ह�दैँन । 
उ� दफा ८क मा भएको �ावधानअनुसार २०४५ सालमा भएको नापीअनुसारको न�सा एवम ्
ज�गाको �े�ताले २०२२ सालको नापी न�सा र �े�तालाई िव�थािपत गरकेो देिख�छ । 
तसथ� िवप�ी अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले २०२२ सालको नापी न�सा र 
�े�तालाई आधार मानी बाटो कायम गन� भनी िनण�य गरी िदएको िनद�शन �प�तः ज�गा (नाप 
जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क को �ितकूल देिखने । 

(�करण नं. ३) 
िनण�यपूव� त�यको पिहचान गरी सद् िववेक �योग गररे �यायोिचत िन�कष�मा पु�नु साव�जिनक 
जवाफदेिहता रहकेा िनकाय वा पदािधकारीको कानूनी कत��य तथा दािय�वसमेत ब�ने । 

(�करण नं. ५) 
70.  िनण�य नं. ९७१३ - लेनदेन 

िववादको प�ले उठान नगरकेो िवषयमा �वेश गरी िनण�य गनु� अगािड �याय िन�पण गन� 
िनकायबाट ग�भीर�पमा िवचार गनु�पन� ह��छ । वादीले सु� फैसलाउपर िच� नबुझाई 
पुनरावेदन गरकेो अव�थामा पुनरावेदन सु�ने अदालतबाट पुनरावेदकले उठाएको ��ह�मा 
स�बोधन नगरी �ािविधक आधारमा मु�ामा ठहर गनु�पन� अव�थामा �यसको अ�तरव�तलुाई 
िवचार गनु� अिनवाय� ह��छ । मु�ा खारजेी नै ह�ने �ािविधक प� मु�ामा समावेश भएको ख�डमा 
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मु�ाको स�बि�धत प�ले �यसलाई नै बढी जोड िदई दाबी ख�डन गन�का लािग मु�य आधार 
�माणको �पमा िवषय उठाउने स�भावना बढी ह�ने । 
सामा�यतया २०५५।१२।१६ को कपाली तमसुक िलिखतको १० वष� अि�तम हद�याद 
२०६५।१२।१५ ह�नेमा िववाद ह�न स�दैन । य�तो �वाभािवक�पले अनुमान गन� सिकने 
िवषयमा �ितवादीले कुनै �� नउठाएको र सु� अदालतले समेत िनण�यका �ममा �यसतफ�  
�वेश गरकेो नदेिखँदा पुनरावेदक�य अिधकार�े� �योग गरी त�लो िनकायको िनण�यलाई नै 
प�रवत�न गन� स�ने अिधकार भएको अदालतबाट िनण�य गदा� �य�तो िवषयलाई सतही र 
ह�का�पमा �माणको �पमा �हण गरी िनण�य गनु� उिचत र तक� सङ्गत मा�न नस�ने । 

(�करण नं. ३) 
71.  िनण�य नं. ९७१५ - अंश चलन 

एक पटक यी पुनरावेदक �ितवादीले िववािदत िक�ा ज�गाह� ��यथ� वादी िनजको भाइ 
िदनेश िसंहको �वआज�नको हो भनी िलिखत�पमा नै �वीकारी बसेको अव�थामा पिछ मु�ा 
पदा� आ�नो �ितकुल ह�ने देखेपिछ सो होइन भ�न िम�ने ह�ँदैन । यसो भ�नमा यी पुनरावेदक 
िवबि�धत ह�ने ।  

(�करण न.ं ३) 
कुनै स�पि� �वआज�न तथा सगोलको के हो भनी छुट्याउने िवषय कानूनी �� समािहत 
िवषय नभई त�यस�ब�धी �� मा� हो । कुनै कुरा के र क�तो हो भनी िन�य�ल गन� िवषयमा 
त�यस�ब�धी �� नै िनिहत रहकेो मािन�छ । सो त�यस�ब�धी िवषय िनराकरण भइसकेपिछ 
सोको कानूनी हैिसयत तथा अि�त�व के ह�ने भ�ने िवषय स�ब�धमा कानूनले केही सत� र 
अव�था तोकेको भएमा वा सो स�ब�धमा कानूनको �या�या गनु�पन� अव�था भएमा मा� 
�यसमा कानूनी ��को सि�निहतता रहकेो मािनने ।  
िववािदत ज�गाह� यसरी �ा� भएको हो भ�ने त�यको िन�पण भएपिछ �यसरी �ा� 
स�पि�को अि�त�व के ह��छ तथा सो स�पि�मा कसको हक रह�छ भ�ने िन�य�ल गन� िवषय 
मा� कानूनी �� समािहत िवषय ह��छ । यसमा एक पटक �वआज�न भनी �वीकारकेोमा पिछ 
आएर होइन भनेको िनता�त त�यस�ब�धी िवषयमा सु� तथा पुनरावेदन अदालतले िबब�धन 
आकिष�त गरकेो देिखएबाट पुनरावेदक �ितवादीको कानूनी �� भएकोले िवव�धन लागू ह�ने 
होइन भनी िलएको िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने ।  

(�करण नं. ४) 
अंश ब�डाको महलमा भएको कानूनी �यव�थाह� हदेा� आ�नो अंश हक जितको स�पि� 
अंश ब�डा नह�दैँ वा ज�तोसुकै अव�थामा पिन आफू खुसी गन� पाउने र पिछ अंशब�डा गदा� 
�यसरी िदएको स�पि�को ब�डा गनु� नपन� �प�ट ह��छ । साथै अ�को भाग ला�ने स�पि� 
बकसप� वा िलनुिदनु गरमेा मा� सगोलका अ� अंिशयारको म�जुरी िलनुपन�मा निलएमा 
बदर ह�ने भएपिन आ�नो अंश हक ला�ने स�पि� आफूखुस िलनु िदनु गदा� अ�य अंिशयारलाई 
सा�ी रा�नुपन� वा म�जुरी िलनुपन� कानूनी �यव�था रहे भएको समेत नपाइने । 
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अंश हक एक ज�म िस� तथा नैसिग�क हक भएकाले सगोलको स�पि�मा सगोलका सबैको 
जुनसुकै समयमा पिन अंश हक िनिहत रहकेो नै ह��छ । यी वादी �ितवादीको आमा िजउँदै 
रहकेो समयमा सगोलको स�पि�मा िनजको पिन अंश हक िनिहत  रहने र आ�नो अंश 
हकजित मुलुक� ऐन, अंशब�डाको महलमा रहकेो कानूनी �यव�थाका आधारमा आफूखुसी 
गन� पाउने ।  

(�करण नं. ६) 
72.  िनण�य नं. ९७१६ - अंश चलन 

व�ततुः घरसारमा भएको अंश छोडप�को िलखतबाट �वतः मानो छु��एको िमित यिकन ह�न 
स�ैन । कुनै न कुनै�पमा �य�तो घरसारको िलखत वा�तिवक �यवहारबाट नै काया��वयन 
भएको औपचा�रक �पबाट देिखनु पन� ।  

(�करण नं. ११) 
सामा�यतया अंश ह�दँा चल स�पि�को हकमा हात हातै बुझी िलए भ�ने �यहोरा उ�लेख गन� 
ग�र�छ । अंश गदा� लेिखने �य�तो कुराले औपचा�रक ढाँचास�म िनभाउनको लािग पिन �य� 
ग�रने ह��छ । चल स�पि�को यथाथ� िववरण नाप, तौल, गि�त गरी छुट्याइएको र �य�तो 
िलखत िनिव�वाद रहेको अव�थामा �य�तो िलखतको �मािणकता छु�ै ह�न जा�छ । व�तुतः 
पा�रत नभएको घरसारमा भएको अंश बुझेको भरपाईमा उि�लिखत स�पि� हात हातै बुझी 
िलएको भ�ने �यहोराबाट सो अंश भरपाई काया��वयन भइसकेको भ�न निम�ने ।  

(�करण नं. १२) 
मानो छु��एको िलखतले मा�यता �ा� गन� अिनवाय��पमा रिज��ेसनको महलअनुसार पा�रत 
भएको ह�नु पद�छ । �यवहार �माणबाट काया��वयन नै ह�न नसकेको घरायसी अंश छोडप�को 
िलखतले मानो छु��एको िमित िनधा�रण गन� स�ैन । घरसारको अंश बुझेको भरपाई अनुसार 
काया��वयन भई अंशब�डा भई गएको घर ज�गा दता� भएको र दुवै प�ले �वीकार गरेको 
अव�थामा �य�तो घरायसी िलखतबाट मानो छु��एको िमितको बारमेा िन�कष�मा पु�न म�त 
गन� स�ने ।  

(�करण नं. १३) 
�यवहारमा अंश �ा� गन� नसकेको घरायसी िलखतले अंश ज�तो मु�ामा मानो छु��एको 
िवषयमा मह�वपूण� �माणको �प िलन स�दैन । घरायसी िलखत अनुसार काय�ह� नभएपिछ 
सो िलखत गनु�भ�दा अिघको ि�थितमा कुनै प�रवत�न नभई पूव�वत् अव�थामा नै रहन जाने ।  

(�करण नं. १४) 
73.  िनण�य नं. ९७१८ - उ��षेण / परमादेश 

लेनदेन मु�ाको फैसलाबमोिजमको िबगोबापतमा �य�तो गो�ाराको स�पि�बाट अ�य 
अंिशयारले गरकेो �यवहारमा दािय�व रहन स�न ेदेिखँदैन । िवप�ी ��यथ� सुशील शमा�ले 
ऋण िलँदा िनवेदक पशुपित शमा�समेतका अंिशयारह�को म�जुरी िलएको भ�ने कुनै आधार 
�माण पेस गन� सकेको अव�थासमेत देिखँदैन । ऋण िलँदासमेत िनवेदकसमेतका अ�य 
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अंिशयारह�लाई ऋण िलँदाको तमसुक िलखतमा समेत सा�ी राखेको नदेिखँदा मलुुक� ऐन, 
लेनदेन �यवहारको ८ र ९ नं. अनुसार गो�ारा धनबाट �यहोनु� पन� भ�ने िम�ने नदेिखने । 

(�करण न.ं ४) 
74.  िनण�य नं. ९७२५ - अंश 

मुलुक� ऐन, अंश ब�डाको १० नं. ले बाबु, आमा र लो�नेलाई आ�ना स�तती, छोराछोरी र 
�ीमतीलाई इ�जत आमदअनसुार खान लाउन, िश�ा िद�ा, �वा��योपचारको �यव�था गरी 
िदन पछ� भनी घरको मूल �यि�उपर िज�मेवारी तोकेको देिख�छ । अंशब�डा ग�रिदँदा आ�ना 
स�पि� तथा सबै अंिशयारह� जीयजीयैको अंश ग�रिदनुपन� र अंशब�डा गदा� अंश पाउने 
सबैको बराबर अंश गरी िदन ु भनी अंश ब�डाको १ र २ नं. ले �यव�था गरकेो छ । पैतृक 
स�पि�मा बाबु, आमा, लो�ने र �ीमतीले जथाभावी गरी अिंशयारह�म�ये कसैलाई काखा र 
कसैलाई पाखा रा�ने गरी पैतृक स�पि�को बाँडफाँड र हक ह�ता�तरण गन� िम�दैन । यसो 
गदा� बाबु आमाले आफूले पैतृक वा �वआज�न जुनसुकै त�रकाबाट आज�न गरकेो भए पिन 
स�ततीको लािग पैतृकसरह ह��छ भ�ने कुरा पिन ह�ेका रा�नु पद�छ । साथै वृ�ाव�थामा 
पालन पोषण गन� भ�ने नाममा स�ति�ह�बीचमा ��य��पमा देिखने र महसुस ह�ने गरी 
भेदभाव गन�समेत निम�ने ।  

(�करण नं. ३) 
अंशब�डा गदा� सबै अंिशयारह�लाई बराबर ह�ने गरी गनु�पन� ह��छ । कितपय अव�थामा सबै 
स�पि�बाट बराबर िक.का. गदा� �यवहारमा िम�दो नह�न पिन स�दछ । �यसैले स�पि�को 
मू�याङ्कन, �े�फल, बनोट, �कृित आिद त�यको आधारमा �यावहा�रक ह�ने गरी स�पि�को 
बाँडफाँड ग�रिदनु �यायोिचत ह��छ । साथै �य�तो काय�ले स�पि�को उिचत �यव�थापन भई 
सबै अंिशयारह�को �यवहार सि�टन पु�दछ । अंश ब�डाको महलको मु�य मकसद पिन पैतृक 
स�पि�को �यायोिचत�पमा बराबर बाँडफाँड ह�नुपन� ।  

(�करण नं. १६) 
बाबुले बास�थानको लािग हा.ब. ग�रिदएको र िनजकै सहमित म�जुरीमा पुरानो घर भ�काई 
न�सा पास गरी घर िनमा�ण गरकेो ि�थितमा िनजह�को आ�नो िनजी �यास आज�नबाट 
गरकेो �य�तो �यवहार ख�ब�याउनु �यायोिचत ह�दैँन । हा.ब. ग�रिदएको ज�गामा हा.ब. 
ग�रिदने िपताले आफूले घर िनमा�ण ग�रिदएको भए वा सो घर िनमा�णमा आिथ�क टेवा िदएको 
भए छोराह�लाई ज�गा हा.ब. ग�रिदनुपन� र घर बनाउन सहमित िदनुपन� अव�था नरहने ।  

(�करण नं. १७) 
75.  िनण�य नं. ९७२७ - साव�जिनक बाटो खुलाई पाऊँ 

ज�गाधनीको हक टुटाई निलएको कारणले �य�तो संरचना र सोसँग स�ब� िनकास नै 
अवरोध गन� मलुुक� ऐन, घर बनाउनेको ३ नं. बमोिजम कानूनस�मत एवं �यायोिचत ह�ने 
देिखँदैन । एकपटक बाटोको �पमा �योग गन� नरोक� �योग गन� िदई �े�ता पूजा� 
आिदमासमेत बाटो जनाई सकेको अव�थामा �यसको िवपरीत बाटो कायम नरा�न पिन 
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निम�ने ह�नाले वादीह�ले जुन�पमा भोग ग�ररहकेो बाटो हो सोही�पले बाटो �योग गन� 
पाउने ।  

(�करण नं. ८) 

५. देवानी कानून : पा�रवा�रक 

76.  िनण�य नं. ९५९२ - अंश चलन 
कुनै स�पि� ब�डा ह�ने अथवा नह�ने भ�ने ��को िनण�य मलुुक� ऐन, अंशब�डाको महलको 
१८ नं. र यस अदालतबाट त�स�ब�धमा भएको फैसलाह�बाट �ितपािदत िस�ा�तको 
सेरोफेरोमा रही गनु�पन� । 
गंगा�साद र सुकुमेर कुमारीको प�रवारको मूल पु�ष �ितवादी सरयुग रहकेाले सो प�रवारका 
कुनै सद�यको नाममा रहकेो स�पि� अ�यथा �मािणत नभएस�म सगोलको मािनने । 
सो स�पि�बाट सरयुगका अंिशयार वादीह�को अंश नपु�ने भ�नका लािग �ितवादी कायम 
ग�रएका गंगा�साद र सुकमेर आ�नो िपता ससुरा �ितवादी सरयुग साह�सँग 
कानूनबमोिजमको िलखतबाट अंश िलई वा मानु छु��ई िभ�न बसेको वा उि�लिखत स�पि� 
दान बकस भई िनजह�ले पाएको वा िनजह�लाई भएको राजीनामा िलखतमा उि�लिखत 
ज�गाह� िनजह�ले एकलौटी खान पाउने र अ� अंिशयारको हक नपु�ने ज�तो कुनै �यहोरा 
रहकेो वा आफूह�ले रोजगार नोकरी गरी वा मूित�कार, गीतकार, संगीतकार, कलाकार, 
िच�कार वा कुनै पेसाकम� आिद भई िनजी आज�न गरकेो �माण देिखनु आव�यक ह�ने । 
गंगा�सादले उ� ज�गाह� आ�नो �ान सीपबाट िनजी तवरबाट आज�न गरकेो भ�ने िजिकर 
िलन नसक� बाबुले आ�ना नाममा ख�रद ग�रिदएको भनेको देिख�छ भने �ितवादी सुकुमेर 
कुमारीको राजीनामामा बाबुले थैली ितरी िनजका नाममा ख�रद गरी िदएको दाइजोको ज�गा 
भ�नेलगायतका कुनै पिन कुरा उ�लेख भएको देिखँदैन । ती ज�गाह� आ�नो िववाह ह�नुपूव� 
ख�रद गरकेो भ�ने िनजको िजिकर पिन नरहकेो र राजीनामाको तीन पु�तेमा िनजको पित 
राम�साद साह� भ�ने उ�लेख भएको देिखँदा उि�लिखत ज�गाह� िपता पुखा�को पु�य�ली 
स�पि�बाट बढेबढाएको धनबाट �ितवादी गंगा�साद र सुकुमेरको नाममा ख�रद भएको 
�मािणत ह�न आउने । 
पु�य�ली स�पि�बाट ख�रद भएको ज�गामा �ितवादीभ�दा मािथ�लो पु�ताका िनजको 
प�रवारको मूल पु�ष �ितवादी सरयुग र �ितवादी सरयुगका अंिशयार वादीह�को अंश भाग 
ला�ने र �यसपिछ �ितवादी सरयुगको भागबाट �ितवादी गंगा�सादसमेतका समकालीन 
अंिशयारको भाग ला�ने र गंगा�सादको भागबाट मा� �ितवादी सुकुमेरको अंश ला�ने 
अव�था रहने । 

(�करण नं.८) 
मुलुक� ऐन, अंशब�डाको महलको १८ नं. समेतको सही �या�या गरकेोले ितनसँग असहमित 
जनाउनु पन� अव�था देिखएन । ��तुत मु�ाको त�यसँग ती निजर िमले िभडेको देिखँदा 
��तुत मु�ामा िमित २०५८।५।१३ लाई मानो छु��एको िमित कायम गरी सो िमितभ�दा 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

155 

अगावै �ितवादीका छोरा तथा बुहारीका नाममा िनजह�का िपता तथा ससुराले थैली ितरी 
ख�रद गरकेो ज�गाह� ब�डा नला�ने ठह� याएको यस अदालतको संयु� इजलासको फैसला 
सो हदस�म िमलेको नदेिखँदा केही उ�टी ह�ने । 

(�करण नं.१३) 
77.  िनण�य नं. ९६१६ - अपुताली हक कायम 

अपुताली हक अपुतालीको २ नं. अनुसार सृिजत हक हो र य�तो हक उ� नं. मा भएको 
हकवाला �मअनुसार यो यसले �ा� गन� नगन� भनी िनण�य गनु�पन� ह��छ । अंश हक सगोलका 
अंिशयाराह�लाई �ा� ह�ने हक भएकाले मुलुक� ऐन, अंश ब�डाको १ नं. अनुसारका 
अिंशयारह�मा जीयजीयको अंश ला�न ेनला�ने भनी अदालतले फैसला िनण�य गनु�पन� ह��छ । 
कानूनले अपुताली हक खाने हकवाला र अंश पाउने सगोलका अंिशयारामा िभ�निभ�न 
कानूनी �यव�था गरकेो ह�दँा अंिशयार नै नरहकेो �यि�ले अपुताली हक �ा� गन� स�दैन 
भ�न िम�दैन । संयु� नामसारी दता�को स�पि�मा दता�वालाह�को बराबर हक ह��छ । दुई 
जना मा� हकवाला भई दुवैका संयु� नाउँमा दता� भएको स�पि�का ज�गाह�मा दुवै जनाको 
बराबर हक रहकेो ह��छ । य�तो संयु� हकको स�पि�मा आपसी �यवहार सिजलो पान�का 
लािग एकले अक�सँग मु�ा गरी वा आपसी सहमितमा आ-आ�नो भाग छुट्याउन स�ने भए 
पिन छुट्याउनै पन� भनी बा�या�मक अव�था भने कानूनले गरकेो नपाइने ।  

(�करण नं.३) 
आफँैबाट जि�मएको स�तान उसको सबैभ�दा निजकको हकवाला ह��छ र �य�तो ज�मेको 
छोरी रिहछे भने सौतेनी छोरीको तुलनामा आ�नै छोरी निजकको हकवाला ह��छ, छोरी 
िववािहता ह�नु वा नह�नुबाट कुनै असर पद�न । एकै उदरका छोराछोरी वा िववाह भएको छोरी र 
क�या छोरी भएमा मा� तीबीच अपुताली पाउने �ममा असर पन� ह�न स�छ । ��तुत म�ुाको 
त�यमा फरक उदरबाट ज�मेका छोरा र आफँैबाट ज�मेक� छोरी भएको ह�दँा आमाको 
अपुताली छोरीले पाउने ि�थित रहकेो देिखने ।  

(�करण नं.५) 
78.  िनण�य नं. ९६२० - उ��ेषण 

तहतहबाट फैसला अि�तम भइसकेको फैसला काया��वयनलाई �वीकार नगरी नाबालकह� 
साबालक भई आ�नो हक अिधकार खो�न कानूनमा �प� नभएको भनी यी िनवेदकह�ले 
िविभ�न ऐन कानूनको �ावधानह�लाई �या�या गरी पाउन सु� अदालत र पुनरावेदन 
अदालतबाट जवाफ आएन भनी यस �रटमा माग गरकेा छन् । जुन कुरा िनवेदकह�ले 
�चलनमा रहकेा कानूनी �यव�थालाई एक�पता बनाउन �या�या गराउने बाहानामा फैसला 
काया��वयनको कारवाहीलाई अलम�याउने िनयत झि�क�छ । उ� �चिलत िविभ�न 
कानूनमा छ�रएर रहकेा नाबालकह� साबालक ह�ने �ावधानह� आ�ना ठाउँमा उपयु� भएर 
नै िज�ला तथा पुनरावेदन अदालतले कानूनस�मत काम कारवाही र आदेश गरकेो अव�था 
छ । तसथ� �रट िनवेदकह�ले उठाएको यस ��मा ��तुत �रटबाट िन�पण ह�नुपन� नदेिखने ।  

(�करण नं.४) 
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79.  िनण�य नं. ९६२४ - अंश चलन 
पुनरावेदक �ितवादीले अंशब�डा भइसकेको भनी िजिकर िलएको २०१७ सालको िलखतको 
स�कल �ित पेस ह�न नसकेको, वादीका नाममा कुनै ज�गा दता� नै नरहकेो, वादीका 
छोरीह�का नाममा दता� रहकेा ज�गा वादीले अंशबापत �ा� गरकेा पैतृक स�पि� ह�न् भ�ने 
कुरा पुि� ह�न नसकेको तथा वादी �ितवादीह�बीच आपसी �यवहार, कारोबार भएको कुरा 
िमिसल �माणबाट पुि� ह�न नसकेको  अव�थामा वादी �ितवादीह�बीच अंशब�डा 
भइसकेको भनी ठहर िनण�य गनु� �यायोिचत ह�ने नदेिखँदा वादीले �ितवादीबाट अंश पाउने नै 
देिखन आउने । 

(�करण नं.७) 
अंशस�ब�धी हक नैसिग�क हक रहकेो र पित िपताले अंशह� प�र�याग गद�मा �ीमती छोरा 
छोरीको अंश हकसमेत समा� ह�न नस�ने ह�दँा वादीका मािहला देवर चराङ �या�टुङ्गका 
�ीमती छोरा छोरीह� रहकेा भए र िनजह�ले अंशमा दाबी गरमेा सोही बखत िनजह�को 
अंश हकका स�ब�धमा ठहर इ�साफ ह�ने नै भएकोले अिहले नै िनजह�को अंशहक स�ब�धमा 
केही बोिलरहनु उिचत ह�ने नदेिखँदा हाल वादी �ितवादीह� दुई अंिशयार रहकेोमा तीन 
अंिशयार कायम गरी वादीले तीन भागको एक भाग अंश पाउने ठह� याएको यस अदालत 
संयु� इजलासको फैसला सो हदस�म िमलेको देिखन नआउने । 

(�करण नं.८) 
िमिसल संल�न �माणबाट दरबार ऐितहािसक मह�वको देिखएको र सो कुरामा वादी 
�ितवादीबीच िववाद रहकेो पिन नदेिखँदा उ� मु�ताङ दरबारमा वादी �वयंले दाबी नै 
नगरकेो र उ� दरबारको ऐितहािसक, पुराताि�वक तथा सां�कृितक �व�प यथावत् �पमा 
संर�ण गरी रा�नु उपयु� ह�ने देिखएकोले अंिशयारह�बीच ब�डा गनु� उिचत नह�ने । 
तायदाती फाँटवारीमा उि�लिखत मु�ताङ िज�ला, चाराङ १(ख) िक.नं. ५९१ को ज�गामा 
बनकेो गु�बा घरसमेत धािम�क �थलको �पमा रहकेो ह�दँा �य�तो धािम�क �थलको �पमा 
रहकेो गु�बामा आ�नो धािम�क आ�थाअनुसार सव�साधारण जोसुकैले धािम�क उपासना गन� 
पाउने ह��छ । यसरी साव�जिनक�पमा �योग ह�ने धािम�क �थलको �पमा रहकेो गु�बालाई 
�यि�गत स�पि� मानी अंिशयारह�बीच िवभाजन गनु� धािम�क र सां�कृितक �ि�कोणबाट 
समेत उिचत नह�ने । 

(�करण नं.९) 
80.  िनण�य नं. ९६४१ - उ��षेण 

DNA परी�ण �माण बु�ने �ि�याको एउटा �म भएको र मु�ाको िववादको िनराकरण गन�का 
लािग DNA लगायतका �माण बु�न िज�ला अदालत �वत�� रह�छ �यसमा मािथ�लो 
अदालतबाट िनय��ण गन�, ब�देज लगाउने वा �य�तो �वत��तामा ह�त�ेप गन� पिन 
िम�दैन । कानूनअनुसार कुन �माण बु�नु पन� वा कुन �माण नबु�नु पन� भनेर िज�ला 
अदालतमा िवचारािधन मु�ामा नै असर पन� गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� िम�दैन । DNA 
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परी�ण मु�ाको स�यत�य प�ा लगाउने एउटा िविध भई सोको �योजनका लािग ग�रने ह�दँा 
�य�तो परी�णबाट िनवेदक कै िव�� नै �माण ह�न जा�छ भनी अनुमान गन� पिन निम�ने 
ह�दँा तायदाती फाँटवारी माग गन� आदेश भइसकेको भ�ने एकमा� आधारमा DNA परी�ण 
गन� आदेश िज�ला अदालतबाट गन� िम�दैन भ�ने �रट िनवेदन िजिकर कानूनस�मत   
नदेिखने । 

(�करण नं.२) 
81.  िनण�य नं. ९६४२ - अंश चलन 

दुिनयाँको िबगोको हकमा जायजात गदा� ऋण खाँदा सँग बसेका १२ वष�भ�दा कम उमरेका 
अंिशयारह�को अंश हक पर साररे मा� जायजात गनु�पन� भ�न े िव�मान कानूनी �यव�था 
रहकेो देिख�छ । य�तो अव�थामा सो ऋण िलँदाको अव�थामा जायज�मसमेत नभएक� र 
िमित २०६९।१२।१९ मा मा� ज�म भएक� नाबािलग वादीले समेत उ� ऋण बुझाउनु पछ� 
भ�न मुलुक� ऐन, द�ड सजायको २६ नं. को कानूनी �यव�थाले िम�ने देिखएन । �य�तै अ�य 
ऋणह� पिन मु�ा च�दाच�दैको अव�थामा िलएको देिखँदा सो ऋणह�मा समेत नाबािलग 
वादीको दािय�व िसज�ना ह�ने अव�था नदेिखने । 

(�करण नं.४) 
82.  िनण�य नं. ९६४७ - अंश चलन 

िलखत बदर मु�ाको रोहमा दाबी खारजे भई �ितवादीले गरकेो िब���यवहार सदर ठहर 
भइसकेपिछ सो स�पि�को मू�यबाट आएको नगद रकमबाट अंश िदलाई पाउँ भ�ने दाबी 
आफँैमा िवरोधाभाषपूण� देिखई कानूनसङ्गत देिखन आएन । जुन ज�गाको िवषयमा 
�ितवादीह�बाट पूव�दाबी ग�रएको हो सो दाबी नै खारजे भएको अव�थामा सो ज�गा िब�� 
गरी �ा� भएको रकमसमेत ब�डा ह�नुपछ� भनी पुनः अंश मु�ाको रोहबाट �ितवादीह�ल े
िलएको दाबी पिन मनािसब देिखन नआउने  । 

(�करण नं. १०) 
83.  िनण�य नं. ९६५२ - अंश चलन 

सगोलमा छँदा �ा� आ�दानीको �प� िववरण र सो कुरा �मािणत ह�ने खालका �माणको 
अभावमा ट्या�सी टे�पोको दैिनक आ�दानी यित नै हो भनी अनुमान गनु� �यायसङ्गत   
नह�ने । 

(�करण नं.५) 
व�तुतः ब�डा ला�ने स�पि� हो भनी िजिकर िलने �यि�ले �य�तो स�पि� के कसरी �ा� 
गरकेो हो, सो स�पि� सगोलकै आय आज�नबाट ख�रद गरकेो वा एकासगोलको खित 
उपितबाट जोडेको हो भनी त�ययु� �माण पेस गरी पुि� ह�नु आव�यक ह��छ । आ�नो िसप 
र �यासबाट िनजी तवरमा �ा� गरकेो कुनै स�पि� �ा� गन�को िनजी नै मा�नुपन� ह�दँा 
सोतफ� को वादी �ितवादीह�को पुनरावेदन िजिकर मनािसब भएको भ�न िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.६) 
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84. िनण�य नं. ९७०० - अंश दता� । 
एकपु�ता मुिनका �यि�ले अंश मु�ा दायर गद�मा मूल अंिशयारका बीचमा अंश मु�ा च�न 
नस�ने भ�ने ह�दैँन । अंश म�ुाको कारवाहीयु� अव�था नराखी लामो समयस�म तामेली 
राखी मु�ामा अ�झाई रा�ने काय�स�म ह�न गएको छ । एक अंिशयारले अंश मु�ा दायर गरी 
तामेलीमा राखी बिसरहने अव�थामा पिछ दायर भएका मूल अंिशयारह�को बीचको अंश 
मु�ामा कानूनी �ि�या बढाई कानूनबमोिजम फैसला एवं फैसला काया��वयन गन� ज�ता काय� 
गन� कुनै कानूनले बाधा पु� याएको देिखँदैन । अदालतमा उपि�थत रिह आ�नो हक �ित 
जाग�क रहने �यि�ह�को बीचमा परेको अंश ज�तो मु�ामा िछटो कारवाही िकनारा गनु� 
अदालतको कत��य पिन ह�ने । 

(�करण नं. ८) 
85.  िनण�य नं. ९७२४ - अंश चलन 

मतदाता प�रचयप�, मतदाता नामावलीमा भएको पा�रवा�रक िववरण र सवारी चालक 
अनुमितप�ह�बाट असफ�लाल र रिवशंकरबीचको नाता स�ब�ध रहकेो देिखएको र 
एकआपसमा आफूह�लाई बाबुछोराको �पमा लामो समयदेिख आचरण र �यवहारबाट 
�वीकार गरकेो देिख�छ । ती कागजातह� सरकारी काया�लयबाट जारी ग�रएका वैधािनक 
कागजातह� ह�न् । य�िप ितनीह�को �योजन अलगअलग भए पिन ती कागजप�मा उ�लेख 
भएको नाता स�ब�ध देिखने िववरणह� झु�ा ह�न् भ�ने आधार देिखन सकेको छैन। पेस 
भएका ती सबै कागजप�बाट �ितवादी रिवशंकर िम� र असफ�लाल भ�ने केदार िम� बाबु 
छोरा भनी उ�लेख ह�नु संयोग मा� ह�न नस�ने ।  

(�करण नं. ४) 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ३४ को उपदफा १ मा कुनै �यि�ले लेखेर, बचनले वा 
आचरण�ारा कुनै �यि�लाई कुनै कुरा य�तो हो भ�ने िव�ासमा पारी वा �य�तो िव�ासमा 
पन� िदई सो �यि�बाट कुनै काम गराएमा वा ह�न िदएमा िनज र सो �यि�का बीचमा चलेको 
कुनै मु�ामा सो कुरा �य�तो होइन वा िथएन भनी िनजले ख�डन गन� पाउने छैन भ�ने कानूनी 
�यव�था रहकेो छ । कसैल ेआफूसँग स�बि�धत कुनै त�यलाई य�तो हो, छ वा िथयो भनी 
औपचा�रक�पमा कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी काया�लयमा अिभलेख रहने गरी 
एकपटक �य� गरी सोबाट फाइदा िलइसकेपिछ आफूलाई नो�सान वा बेफाइदा ह��छ भ�ने 
मा� आधारमा �य�तो �यि�ले पिछ आफूले एकपटक �य� ग�रसकेको त�यबाट पिछ हट्न 
नपाओस् वा �य�तो त�यलाई अ�वीकार गन� नसकोस् र त�यमा ि�थरता कायम ह�न सकोस् 
भनी �माण कानूनमा िवव�धनको िस�ा�त (Doctrine of estoppel) िवकास भएको हो । 
यही िस�ा�तलाई उ� कानूनी �यव�थाले पिन �वीकार गरकेो मािनने ।  

(�करण नं. ७) 
DNA परी�ण स�म िवशेष�ले गरी वा�तिवक �यि�को रगतको नमूना संकलन गरी कुनै 
�कारको िमसावट (Contamination) नभएको रगतको नमूना िनकािलएदेिख 
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�योगशालास�म शंकारिहत तवरले Chain of custody सुिनि�त गरी वा �ा� गरी कुनै 
�ुिट नगरी परी�ण र िन�कष� िनकालेमा य�तो परी�णको िन�कष� िव�सनीय र �वीकाय� 
ह�नेमा कुनै स�देह गन� ठाउँ रहदैँन र य�तो परी�णलाई अदालतले पिन �माणको �पमा 
�हण गनु� नै पन� ।  

(�करण नं. ९) 
DNA परी�णको वै�ािनक प�ितले िविभ�न मु�ाको िनराकरणको लािग ठूलो सहयोग गरकेो 
अव�था पिन छ र यो प�ितको उपयोग अदालतले गनु� पिन पद�छ तर DNA परी�णको 
आदेश गनु�पूव� अदालत अ�य�त संवेदनशील ह�नुपद�छ । यिद िमिसल संल�न अ�य �ा� 
�माणह�ले िववािदत नाताको स�देहरिहत िन�कष�मा पु�न सिकने अव�था छ वा �माणमा 
पेस भएका अ�य िमिसलबाट ��तुत मु�ाको नातास�ब�धी िववाद िनराकरण भई अि�तम 
भएर बसेको देिख�छ वा नातामा िववाद उठाउने प� आ�नो िवगतको काय� वा आचरणले 
�य�तो िववाद उठाउन नपाउने गरी िववि�धत छ भने प�ले DNA परी�णको माग गरकैे 
आधारमा DNA परी�ण गन� आदेश गनु� उपयु� ह�दैँन । य�तो अव�थामा DNA परी�णको 
आदेश निदँदा DNA को वै�ािनकतामा स�देह गरकेो मा�नु पन� भ�न पिन निम�ने । 
मु�ामा DNA को आदेश गनु�पन� हो वा होइन भ�ने कुरा प�को अिधकारभ�दा पिन �याय 
िन�पण गन� �योजनका लािग अदालतको तजिबजी िवषय हो। य�तो अिधकारको �योग गदा� 
अदालतले समाजमा पन� स�ने स�भािवत असर र �भावलाई नजरअ�दाज गन� निम�ने ।  

(�करण नं. १०) 
आफूले सानैदेिख पालनपोषण गरी ह�का�ई बढाएको िववाद नपरेस�म बीस� वष�देिख आ�नो 
स�तानको �पमा �वीकार गरी आएको �ितवादीलाई अंशबाट वि�चत गन� र आफूलाई 
फाइदा ह��छ भ�ने उ�े�यले स�तानको �पमा अ�वीकार गरकैे आधारमा अदालतले यथे� 
औिच�य भएमा मा� गनु�पन� DNA परी�णको आदेश सहजै ग�रिदने हो भने यसले लामो 
समयदेिख समाज र प�रवारमा चली आएको �वाभािवक, सामा�य र अपेि�त �यवहारमा 
उथलपुथल र िवशङ्ृखलता आई �यि�को सामािजक पिहचान नै गु�न स�ने ि�थित आउने 
पिन ह�न स�ने । 
आ�नो जैिवक बाबु आमाको बारमेा जानकारीस�म नह�ने सानो उमरेदेिख आफूले छोरासरह 
पाली राखी, बढाएको / ह�का�एको मािनसलाई िनज वय�क भएपिछ आफूले पिन स�तानको 
�पमा न�वीकान� र कसको स�तान हो भनी पिहचान पिन नगरी िदने हो भने य�ता स�तान 
पिहचानिवहीन, सहारािवहीन र प�र�य� पिन ह�न जान स�छन । य�तो अव�थामा अदालत 
अ�सर भई DNA परी�णको आदेश गन� निम�ने ।  

(�करण नं. ११) 
व�तुतः िमिसल संल�न मतदाता प�रचयप�, मतदाता नामावलीमा भएको पा�रवा�रक 
िववरण, सवारी चालक अनुमितप� र िव�ालयको Examination Report Card 
लगायतका �माणह�को पृ�भूिममा �ितवादी असफ�लाल िम� �ितवादी रिवशंकर िम�को 
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िपता भएको देिखएकोमा सो कुरा होइन भनी िजिकर िलन िनज �ितवादीह� िववि�धत 
रहकेो देिखएको छ । �यसका अित�र� िनजह�को बाबु छोराको जैिवक स�ब�ध प�ा 
लगाउन DNA परी�णको माग �ितउ�रप�मा नउठाई केवल पुनरावेदन तहमा मा� माग 
दाबी िलइएको पाइ�छ । यस त�यगत अव�थाको सेरोफेरोमा हदेा� �ितवादीह� वादीको अंश 
हक मेट्ने दुरासयले अिभ�े�रत भएको देिख�छ भने सो मागबमोिजम DNA परी�णको आदेश 
गन� आव�यक नै नरहकेो अव�थामा DNA परी�णको आदेश भएको देिख�छ । यस 
अव�थामा िमिसल संल�न अ�य �माणह�को िवपरीत िनजह�को बाबु छोराको जैिवक 
स�ब�ध नरहकेो भ�ने �ितवेदनको आधारमा सु� र पुनरावेदन तहबाट भएको फैसलालाई 
केही उ�टी गरी �ितवादी रिवशंकर िम�को नाममा स�पि� देिखए िनजबाट मा� यी वादीले 
अंश पाउने र पुनरावेदक �ितवादी असफ�लाल िम� भ�ने केदार िम� र मखमली िम�को 
स�पि�बाट अंश नपाउने ठहर गरकेो यस अदालत संयु� इजलासको िमित २०६७।१।२९ 
को फैसला िमलेको नदेिखँदा उ� फैसलासँग सो हदस�म सहमत ह�न स�ने अव�था नरहने ।  

(�करण नं. १८) 

६. फौजदारी कानून : सरकारवादी 
86.  िनण�य नं. ९५१९ - जबरज�ती करणी 

जबरज�ती करणीको अपराध र जबरज�ती करणीको उ�ोगका िबचमा क�तो िभ�नता रहने 
हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा�, सामा�यतयाः कुनै पु�ष �यि�ले मिहलालाई िनजको म�जुरी 
निलई जोर जबरज�ती गरी िनजको पु�ष जननेि��य मिहलाको योिनमा �वेश गराई यौन 
स�तु�ी िलने काय� जबरज�ती करणीको अपराधज�य काय� हो । उ� अपराधमा 
अपराधकता�ले यौन तृ�णा मेटाउने मनसाय राखी पीिडत मिहलाको म�जुरीबेगर 
जबरज�तीपूव�क आ�नो िलङ्ग मिहलाको योिनमा �वेश गराई यौन स�तु�ी िलएको ह��छ । 
यस�कार जबरज�ती करणीको कसुर ह�नका लािग तीन वटा आधारभूत त�व ह�नु अिनवाय� 
ह��छः जबरज�ती करणी गन� मनसाय, जबरज�ती करणी गन� काय� र पीिडतको करणी गन� 
काय�मा म�जुरीको अभाव । ती त�वह�को अभावमा जबरज�ती करणीको कसुर �थािपत ह�न 
स�दैन । पीिडतको म�जुरीमा वा आपसी सहमितमा भएको करणीलाई जबरज�ती करणीको 
अपराध मािनँदैन । तर उ� मा�यताका केही अपवादह� रहकेा छन्, ज�तैः पीिडत �यि� 
नाबािलका भएको अव�थामा उ� मा�यता लागू ह�न स�दैन । पीिडत नाबािलका भएको 
अव�थामा दुई प�को आपसी सहमित र म�जुरीमा करणी िलनु िदनु गरेको भए पिन �य�तो 
करणीलाई जबरज�ती करणी नै मािन�छ र कता�ले जबरज�ती करणीकै दािय�व बहन गनु� 
पद�छ । पीिडत नाबािलकाको मि�त�क पूण��पमा िवकिसत भैनसकेको ह�नाले नाबािलकाले 
�वत���पमा �य�तो काय�को �कृित र प�रमाणसमेत मनन गरी म�जुरी वा सहमित जनाउन 
नस�ने भएकोले �य�ता अव�थाका पीिडत �यि�ले िदएको म�जुरीलाई म�जरुी नमािनने 
सव��वीकृत मा�यता रिहआएको छ । �य�तै डर, धाक, ध�क�, अनुिचत �भावमा पारी वा 
जोरजुलम गरी िलएको सहमितलाई पिन सहमित नमािनने । 
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(�करण नं.४) 
जबरज�ती करणी र जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसुरको सामा�य मा�यताको पृ�भूिममा 
कितस�मको काय�लाई जबरज�ती करणीको पूण� अपराध मािनने हो र कितस�मको काय�लाई 
जबरज�ती करणीको उ�ोगको कसुर मािनने हो अथा�त् ती दुई कसुरमा िलङ्गको योिनमा 
�वेशको अव�था कितस�म ह�नुपन� हो, पीिडत �यि� बय�क नभई नाबािलका भएको 
अव�थामा �यसलाई कसरी �या�या, िववेचना ग�रनु उपयु� ह��छ भ�ने स�दभ�मा हेदा�, 
जबरज�ती करणीको पूण� अपराध ह�नका लािग पु�षको िलङ्ग मिहलाको योिनमा पूण��पमा 
�वेश गरकेो ह�नुपन�, वीय� �खलन ह�नुपन�, पीिडत मिहलाल े�ितकार गरकेो ह�नुपन�, सो गदा� 
पीडक र पीिडतको शरीरमा संघष� र �ितकारका िच� ह�नुपन� ज�ता पर�परागत मा�यतामा 
प�रवत�न आई पु�षको िलङ्ग मिहलाको योिनमा केही मा�ामा �वेश गरकेो भए वा 
घष�णस�म भएको अव�थामा पिन जबरज�ती करणीको अपराध मािनने मा�यताको िवकास 
भएको पाइ�छ । करणी गदा� वा गन� खो�दा िलङ्गको पूण� �वेश ह�न पायो वा पाएन भ�ने कुरा 
व�तिु�थितमा भर पन� कुरा हो । सो पूण� �वेश ह�न पाएको वा नपाएको ह�न स�छ । पूण� �वेश 
भएमा एउटा र आंिशक �वेश वा योिनमा घष�ण भए अक� कुरा मानी कसुरको छु�ै वग�करण 
गन� सिकने अव�था रहदैँन । करणी गन� उ�े�यले काय� ह��छ भने योिनमा िलङ्गको पूण� वा 
आंिशक �वेश भए पिन करणी गरकेो मा�नुपन� । 

(�करण नं.६) 
अ�य�त किललो उमेर अव�था भएको बािलकाको हकमा जबरज�ती करणी गदा� वय�क 
मिहलासँगको स�ब�धमा ज�तो िलङ्ग �वेश सिजलो ह�दैँन । करणीको काय� िलङ्ग 
�वेशपिछ मा�ै सु� ह�ने नभई करणी गन� उ�े�यले यौन काय� सु� गदा� देिखनै करणीको काय� 
ह��छ । िलङ्गको पूण� �वेश र कता�को पूण� स�तु�ीलाई आधार मानेर वा पीिडतको योिनमा 
परकेो आघातको असरलाई िवचार गरी जबरज�ती करणीको काय� भए वा नभएको िनण�य गन� 
हो भने करणीका स�ब�धमा पीिडत वा पीडकको आ-आ�नो ि�थितअनुसार िवरोधाभाषपूण� 
�या�या गनु�पन� ह�न जाने । 

(�करण नं.८) 
िलङ्ग र योिनको स�पक�  गरी करणीको काय� ह�ने ह�नाले योिनमा कित �वेश होइन िक 
योिनमा िकंिचत घष�ण वा �वेश पिन करणी गन� उ�े�यले भएको छ भने सो करणी भएको 
मा�नु पन� । 
बािलकाको यौनाङ्गमा िलङ्गले छुने, रगड्ने वा आंिशक�पमा �वेश गरकेो रहछे भने पिन 
बािलका िव��को करणीको काय� पुरा भएसरह नै मा�न ु पन� ह��छ । अ�यथा िलङ्गल े
�यहाँस�म �वेश गन� कुरा अ�ासंिगक ह��छ । आपरािधक मनसायलाई हेरी खराब काय� 
(Mischief) लाई िन��सािहत गरी दि�डत गन� िहसाबले कसुरस�ब�धी कानूनको �या�या 
गनु�पन� । 

(�करण नं.९) 
योिनमा िलङ्ग रगड्ने कुरा यौन �यवहारबाहके अ�य �योजनलाई ह�दैँन । रगड्ने मा�ै 
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उ�े�यले िलङ्गले योिनमा �पश� गन� गराउन खोजेको छु�ै उ�े�य भए सो पिन �प� ह�नुपछ� । 
यौन काय�को लािग योिनमा घष�ण मा�ै पिन एउटा अव�था ह�न स�छ अथवा योिन�छेद गन� 
काय� पूण��पले सफल नभएको पिन अव�था ह�न स�छ । तर पूण� �वेश नह�नु, पूण� स�त�ुी 
नह�नु, वीय� �खलन नह�नु आिद यौन काय�िभ�कै िविवध अव�थाह� ह�न् । योिनमा िलङ्ग 
रगड्ने काय� िनद�ष र �वेश मा�ै दोषयु� भ�ने अव�था होइन । एकाको गु�ाङ्ग जबरज�ती 
खोली योिनमा िलङ्गको घष�ण गराउने काय� ग�र�छ भने �यो आपरािधक काय� नै हो र �यो 
जबरज�ती करणीको उ�ोग मा�ै नभई उ�ोगको काया��वयन गरी जबरज�ती करणीकै एउटा 
अव�था मा�नु पन� । 

(�करण न.ं११) 
लैङ्िगक समानता कायम गन� केही नेपाल ऐन संशोधन गन� ऐन, २०६३ ले जबरज�ती 
करणीको महलको १ नं. मा रहकेो सािबकको �यव�थाको स�ा देहायबमोिजमको �यव�था 
गरकेोले : 

कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जुरी निलई करणी गरमेा वा सो� वष�भ�दा कम 
उमेरक� बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा निलई करणी गरमेा िनजले 
जबरज�ती करणी गरकेो ठहछ� । 
�प�ीकरणः- यस न�बरको  �योजनका लािगः 
(१)  डर, �ास, धाक देखाई वा करकाप, अनुिचत �भाव, झु�यानमा पारी वा जोर 

जुलुम गरी वा अपहरण गरी वा शरीर ब�धक राखी िलएको म�जुरीलाई म�जुरी 
मािनने छैन, 

(२)  होस ठेगानामा नरहेको अव�थामा िलएको म�जुरीलाई म�जुरी मािनने छैन, 
(३)  योिनमा िलङ्ग केहीमा� �वेश गरकेो रहछे भने पिन यस न�बरको �योजनको 

लिग करणी गरकेो मािननेछ भ�ने  
�यव�थाअनुसार कसैले कुनै मिहलालाई िनजको म�जुरी निलई करणी गरमेा करणीको कसुर 
ह�ने र सो� वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकाको हकमा भने िनजको म�जुरीले करणी गरमेा पिन 
जबरज�ती करणी ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । यसका अलावा कुन �कारले िलइएको 
म�जुरीलाई म�जुरी नमािनने र कितस�मको काय� भएमा जबरज�ती करणीको कसुर ह�ने भ�ने 
स�ब�धमा उ� नं. को �प�ीकरण ख�डमा ��ट पान� �यास ग�रएको छ । जसअनुसार 
जोरजुलुम, डर, �ास, धाक ध�क� देखाई, अनुिचत �भावमा पारी, अपहरण वा ब�धक बनाई 
िलएको म�जुरी वा बेहोसी अव�थामा िलएको म�जुरीलाई म�जुरी नमािनन ेतथा जबरज�ती 
करणीको कसुर ह�न योिनमा िलङ्ग पूण��पमा �वेश ह�नु अिनवाय� नगरी िलङ्ग केहीमा� 
पसेको भएमा पिन पया�� ह�ने देिखने । 

(�करण नं.१५ र १६) 
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87.  िनण�य नं. ९५२५ - मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 
�माण ऐन, २०३१ को दफा १०(१) को कानूनी �यव�थाअनुसार कुनै काम घटना वा 
अव�थाका स�ब�धमा सो काम गन� वा सो काम घटना वा अव�था ��य��पमा दे�ने वा 
थाहा पाउने वा सो काम घटना वा अव�थाबाट पीिडत भएका �यि�ले मौकामा वा �यसको 
त�काल अिघ वा पिछ �य� गरकेो कुरा �माणमा िलनुपन� �यव�था रहकेो पाइ�छ । �यसका 
अित�र� सोही ऐनको दफा १८ मा कुनै काम, घटना वा अव�थाका स�ब�धमा भएको 
तहिककात वा जाँचबुझको िसलिसलामा �चिलत नेपाल कानूनबमोिजम तयार भएको कुनै 
िलखतमा उ�लेख भएको कुनै कुरा सो �य� गन� �यि� सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत 
भई बयान गरेमा �माणमा िलनुपन� �यव�था रहकेो पाइ�छ । उि�लिखत कानूनी 
�यव�थाअनुसार ��तुत घटनाबाट पीिडत जाहेरवालीह�ले मौकामा िदएको जाहेरी 
�यहोरालाई पुि� गद� अदालतमा आई बकप� गरी �ितवादीउपरको अिभयोग दाबीलाई 
समथ�न गरकेो देिखएकाले पीिडत जाहरेवालीह�ले �य� गरकेो त�यलाई अदालतले ठोस 
�माणको �पमा िलनुपन� देिखन आएको अव�थामा यी �ितवादीसमेतको िमलोमतोमा पीिडत 
जाहरेवालीह�लाई बे�नको उ�े�यले नै लैजान लागेको देिखएकाले �ितवादीको अदालतको 
इ�कारी बयानलाई �माणको �पमा �हण गन� िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.७) 
मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ को दफा ९ ले �माणको भार 
�ितवादीउपर रहने गरी िवशेष �यव�था गरकेो पाइ�छ । सो दफामा �चिलत कानूनमा 
जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै �यि�लाई यस ऐनअ�तग�तको कसुर गरकेो अिभयोग 
लागेकोमा सो कसुर आफूले गरकेो छैन भ�ने कुराको �माण िनजले नै पु� याउनु पन�छ भ�ने 
�यव�था रहकेो छ । सो ऐनको उ� िवशेष �यव�थाअनुसार मानव बेचिबखन तथा 
ओसारपसार (िनय��ण) ऐनअ�तग�तको कसुर गरकेो अिभयोग लागेको �ितवादीले त�ययु� 
एवं व�तुिन� �माणबाट आ�नो िनद�िषता �मािणत गराउन स�नुपन� । 

(�करण नं.१०) 
88.  िनण�य नं. ९५२९ - ब�दी��य�ीकरण 

फौजदारी �यायको मूल उ�े�य द�डहीनताको अ�त, कसुरदारलाई सजाय र पीिडतलाई 
उपचार रहकेोले फौजदारी कानूनलाई त झन् बाहेक गन� िम�दैन । फौजदारी �याय र 
फौजदारी कानून धेरै सश� ह��छन् । अ� ऐन कानूनले �प� तवरले बाहेक नगरसे�म स�य 
मुलुक र �यायको मा�य िस�ा�तले रा�यले ह�त�ेप गनु� पन� �कृितको साव�जिनक सदाचार, 
नैितकता, �वा��य आिदको उ�लङ्घनको िवषयमा कसुरदारलाई िन��साहन गन�समेतका 
लािग फौजदारी �याय र फौजदारी कानूनको overriding effect ह��छ ।  अतः चेक अनादर 
र ब�यौता रकमको िवषयलाई िविनमये अिधकारप� ऐन, २०३४ आिदले समेटेकोले ठगीमा 
जाहरेी िलन र अनुस�धान गन� िम�दैन भ�ने िनवेदकको िनवेदन िजिकर मा�दा रा�य र कानून 
असहाय ह�न पु�ने । 
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िविनमेय अिधकारप� ऐन, २०३४ को दफा १०७ मा “ब�कमा आ�नो िन�ेप छैन वा िन�ेप 
भएपिन पया�� छैन भ�ने जानीजानी कुनै �यि�ले चेक काटी कसैलाई ह�ता�तरण गरमेा र 
�यसरी ह�ता�तरण ग�रएको चेक भु�ानीको लािग स�बि�धत ब�कसम� ��तुत गदा� पया�� 
िन�ेप नभएको कारणबाट ब�कबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने �यि�बाट चेकमा 
उि�लिखत रकम र �याजसमते धारकलाई भराई चेक काट् ने  �यि�लाई तीन मिहनास�म कैद 
वा तीन हजार �पैयाँस�म ज�रवाना वा दुवै सजाय ह�नेछ” भ�ने सामा�य ३ मिहना कैद र ३ 
हजार �पैयाँको सजायको �ावधानले कसुरदारलाई िन��सािहत गन� नस�ने । 
जानी जानी ठगी गन�ले ती कानूनह�को आडमा कसुरबाट उ�मुि� पाउने प�रणाम आउँछ । 
समाजमा नरा�ो प�रणाम आउने �या�या मा�न िम�दैन । यी कुराह� ��तुत म�ुामा 
आकिष�त ह�ने अव�था छ छैन भ�ने कुरा मािथ उ�लेख भएबमोिजम साधारण 
अिधकार�े�बाट िन�पण ह�ने कुरा भएकाले ठगीको महललाई �यादै सीिमत घेराबाट हेरी 
उि�लिखत काम कारोबार ठगीको कसुरिभ� पद�न भनी अिहलेकै अव�थामा भ�नु र ठगी 
मु�ाको औिच�य नै समा� ह�ने गरी यस अदालतबाट ह�त�ेप गनु� उपयु� नभएकोले ��तुत 
िवषयव�तुलाई ठगीको कसुरले समेट्न नस�ने ह�दँा ठगी कसुरमा अनुस�धान गन� िम�दैन 
भ�ने िनवेदन िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं.१०) 
89.  िनण�य नं. ९५३० - ब�दी��य�ीकरणको आदेश जारी ग�रपाऊँ । 

हातहितयार खरखजाना म�ुामा पुप��को लािग थुनामा बसेको अविधम�ये िमित 
२०६९।३।१८ देिख २०६९।७।३ स�मको अविध कैद लगत ठे�दा गणना गरकेो देिखएन । 
फैसलाबमोिजम कैद ठे�दा थुनामा बसेको अविधसमेत �यसमा समायोजन ग�रनु पद�छ । 
िनवेदकलाई हातहितयार खरखजाना मु�ामा पुप��को लािग थुनामा रािखएको अविधलाई 
डाँका उ�ोग मु�ामा लागेको कैद ठेिकँदा सो थुनामा बसेको अविध समायोजन भएको  
देिखएन । एउटै �यि� िव�� एउटै वारदातबाट दुई छु�ाछु�ै �याियक र अध��याियक 
िनकायमा मु�ा चली सजाय भएकोमा ती दुईम�ये कुनै मु�ाबाट भएको कैदको लगत ठे�दा 
तीम�ये जुनसुकै मु�ामा पुप��को लािग थुनामा बसेको रहेछ भने पिन सो थुनामा बसेको 
अविधसमेत समायोजन ग�रनु  पद�छ । िनवेदकलाई डाँका उ�ोग मु�ाबाट कैद ठेिकँदा 
हातहितयार मु�ामा पुप��को लािग थुनामा बसेको अविध समायोजन नगरकेो देिखँदा उ� 
ठेिकएको कैद लगत �ुिटपूण� भएको देिखयो । यसथ� काठमाडौ िज�ला अदालतबाट डाँका 
उ�ोग मु�ामा भएको फैसलाको तपिसल ख�डमा उ�लेख गरबेमोिजम िमित २०६९/३/१८ 
देिख िमित २०६९/१०/२१ स�मको क�रब ७ मिहना ४ िदन बढी कैदमा ब�नु पन�गरी भएको 
कैद िहसाब एवम ् ठेिकएको कैद लगतसमेत �ुिटपूण� रहकेो देिखन आउने । 

(�करण नं.५) 
िनवेदकउपर एउटै वारदातमा भएको दुई छु�ाछु�ै घटनालाई आधार बनाई डाँका उ�ोग र 
हातहितयार खरखजाना मु�ा दायर भएको हो । कानूनबमोिजम डाँका उ�ोग मु�ा िज�ला 
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अदालतमा र हातहितयार खरखजानाको मु�ा िज�ला �शासन काया�लयमा दायर ह�नुपन� 
भएकोले सो अनु�प फरकफरक िनकायमा मु�ा दायर भई फैसला भएको अव�था हो । एउटै 
वारदात भए तापिन दुई िवषयको मु�ा ह�ेरन े िनकाय िज�ला अदालत र िज�ला �शासन 
काया�लय फरक दुई िनकाय भएकाले ती दुई फरक िनकायमा कानूनबमोिजम मु�ा परकेोस�म 
हो । डाँका उ�ोग मु�ामा काठमाड� िज�ला अदालतबाट मािगएको धरौटी बुझाए तापिन 
िनवेदकले तारखेमा रही मु�ाको पुप�� गरकेो अव�था नभई हातहितयार खरखजाना म�ुामा 
पुप��का लािग थुनामा रा�ने आदेश भएबाट थुनामा नै रहकेो देिख�छ । ती दुवै मु�ा एकै 
वारदातबाट िसिज�त भएको अव�था रहकेो ह�दँा उ� अविधमा हातहितयार खरखजाना 
मु�ामा थुनामा ब�नुपरकेो अव�थालाई डाँका उ�ोग मु�ामा समेत थुनामा नै रहकेो मा�नु   
पन� । 

(�करण नं.६) 
90.  िनण�य नं. ९५३१ - अपहरण तथा शरीर ब�धक 

कुनै पिन सत�मा �यि�को �वत��ता कुि�ठत बनाई  अपहरण गरी ब�धक बनाउने काय�लाई 
�वाभािवक भनी अथ� गन� सिकँदैन । �यि�ह� िबच एकआपसमा लेनदेन ग�रएको रकम 
असुल गन�को लािग कानूनल ेिविभ�न उपाय िनधा�रण गरेको नै छ । पीिडतलाई अपहरण गरी 
शरीर ब�धक बनाउनुको स�ा कानूनबमोिजमका िनधा��रत उपायह�को अवल�बन गनु�पन� । 

(�करण नं.३) 
पुनरावेदक �ितवादीह�ले आफूले िलनुपन� भिनएको रकम उठाउनका लािग पीिडत 
जाहरेवालालाई ब�धक बनाएको देिखँदा अपहरण गन� तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको २ 
नं. िवपरीतको कसुर गरकेो देिखन आउने । 
पीिडतको दाजु वैदेिशक रोजगारस�ब�धी �यवसायमा संल�न रहकेोले िनजसँग यी 
�ितवादीह� म�ये बाबुराम था� र ��नारायण था�ले वैदेिशक रोजगारको लािग रकम 
िलनुिदनु गरकेो कुरा िमिसल संल�न �माणबाट देिखनुका साथै रकमको िलनुिदनु गरकेो यी 
पीिडतसँग नभई िनजको दाजुसँग भएको तर अनाहकमा पीिडतलाई अपहरण गरी शरीर 
ब�धक िलने काय� गरकेो देिखएको तथा ियनै �ितवादीह� र जाहरेवाला िबच प� िवप� भई 
चलेको ठगी मु�ामा ठगी गरकेो ठहरी फैसलासमेत भइसकेको अव�था ह�दँा यस अदालतबाट 
मु�ा दोहो� याई हेन� िन�सा �दान ग�रदँा िलएको आधारसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं.४) 
91.  िनण�य नं. ९५४१ - स�पि� शु�ीकरण 

स�पि� शु�ीकरण (मनी लाउ�ड�रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(५) मा “यस 
ऐनअ�तग�तको कसुर गन� उ�ोग गन�, गन� म�त गन� वा दु��साहन िदनेलाई कसुरदारलाई ह�ने 
सजायको आधा सजाय ह�नेछ” भ�ने कानूनी �यव�था रहकेो देिख�छ । उ� कानूनी 
�यव�थाअनुसार स�पि� शु�ीकरणको कसुरमा ��य��पमा संल�न नरही �य�तो कसुर गन� 
उ�ोग गन�, म�त गन� वा �य�तो कसुर गन� दु��साहन गन�लाई स�पि� शु�ीकरणको कसुर 
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गन� मु�य कसुरदारलाई ह�ने सजायको आधी सजाय ह�ने देिख�छ । �ितवादी स�रता िगरीका 
नाममा अ�ािप िविभ�न ब�कमा नगद मौ�दात तथा ज�गा रहकेो र िनजल ेआ�नो पित िनम�ल 
राईको मृ�यु भएको भनी मृ�युदता� �माणप� बनाई िनम�ल राईका नाममा रहकेो स�पि� 
आ�ना नाममा नामसारी गराई आ�ना निजकका नातेदार बाबु, आमा, दाजु, भाउजूका 
नाममा कुनै रकम निलई तहतह हक ह�ता�तरण ग�रिदएको देिख�छ । उ� स�पि� िनजल े
आ�नै �य�नबाट आज�न गरकेो नदेिखनुका साथै वादी नपेाल सरकारले पिन िनजले सो 
स�पि� आफँैले आज�न गरकेो भनी दाबी िलन सकेकोसमेत देिखँदैन । यस�कार यी 
पुनरावेदक �ितवादी स�रताले आ�नो पित िनम�ल राईले स�पि� शु�ीकरणको कसुर अपराध 
गरी आज�न गरकेो स�पि� �ा� गरकेो तथा िनजका नामको स�पि� आ�ना नाममा नामसारी 
गरी तहतह ह�ता�तरण गरी पितले गरकेो कसुर अपराधको काय�मा सहयोगीको भूिमका 
िनभाएको देिखने । 

(�करण नं.४) 
�ितवादी स�रताका नाममा रहकेा नगद, घरज�गा तथा िनजले अ�य �ितवादीह�लाई हक 
ह�ता�तरण ग�रिदएका स�पि�ह� िनजले आफँैले कुनै काय� गरी आज�न गरकेो भ�ने 
नदेिखई िनजले िनम�ल राईको �ीमतीका नाताले �ा�स�म गरकेो देिख�छ । �यसैगरी अ�य 
��यथ� �ितवादीह�ले आ�नी छोरी, बिहनी तथा न�द नाताक� �ितवादी स�रताको 
आ�हमा िनजका नामको स�पि� आ�ना नाममा नामसारीस�म गराई िलएको देिख�छ । 
��यथ� �ितवादीह� स�पि� शु�ीकरणको कसुरज�य काय�मा ��य� संल�न रहकेो िमिसल 
�माणबाट पुि� ह�न नसकेको अव�थामा िनजह�लाई अिभयोग दाबीबमोिजम कसुरदार ठहर 
गरी सजाय गनु� �यायोिचत ह�ने नदेिखने । 

(�करण नं.५) 
�ितवादी स�रता िगरी राईले आ�ना नाममा रहकेो नगद, ज�गालगायतका स�पि� आ�नो 
वैध आज�नको हो भनी देखाउन नसकेको, िनजले �ितवादी िनम�ल राईका नाममा रहकेो 
स�पि� आ�ना नाममा नामसारी गराई अ�य �ितवादीह�का नाममा तहतह ह�ता�तरण गरी 
�ितवादी िनम�ल राईलाई स�पि� शु�ीकरणको कसुर अपराध गन� काय�मा सहयोगीको 
भूिमका िनभाएको देिखँदा िनजलाई २ वष� कैद र �.२,२५,९१,१५३।- ज�रवाना ह�ने र 
िनजका नामको स�पि� जफत ह�ने तथा अ�य �ितवादीह�ले आरोिपत कसुरबाट सफाइ 
पाउने ठह� याएको िवशेष अदालत, काठमाड�को िमित २०७०।९।१९ को फैसला िमलेकै 
देिखँदा सदर ह�ने । 

(�करण नं.७) 
92.  िनण�य नं. ९५४५ - गैरकानूनी�पमा स�पि� आज�न गरी ��ाचार गरकेो 

जसका नाममा िबल िबजक देिख�छ �यो व�तु उसैको ह�नेमा �यसको अनदेखा गरी सोको 
िवपरीत �ितवादीको भाइको �यापा�रक कारोबारको घडी छापा मादा� भरत�साद िघिमरकेो 
घरमा फेला परकेो उ�लेख गरी सोको �ोतसमेत िनजले नै पुि� गनु�पछ� भ�न िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.१२) 
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िववािदत रकम जसका नाममा रो�का रहकेो छ उसैको ह��छ । जहाँस�म ब�कमा रो�का रहकेो 
रकम �ितवादीले गैरकानूनी आज�न गरी ��ाचार गरकेा ह�न् भनी आरोिपत ग�रसकेपिछ 
ब�कको खातावालालाई पिन �ितवादी बनाई मु�ा चलाउन स�नुपन� ह��छ । खातावाला 
�यि�लाई अिभयु� बनाई मु�ा दायर पिन नगन� र अका�को खातामा रहकेो रकमसमेत ियनै 
�ितवादीको हो भनी सो रकमको समेत �ोत पुि� गनु�पद�छ भनी उ� रकममा समेत ियनै 
�ितवादी भरत�साद िघिमरकेो कायम गरी गैरकानूनी आज�न भनी सजाय ठहर गनु� 
�यायोिचत नह�ने । 
अिभयोग लगाउने प�ले आफूले लगाएको अिभयोग शंकारिहत तवरबाट पुि� गनु�पद�छ भ�ने 
फौजदारी �यायको सव�मा�य िस�ा�त हो । ��ाचारलगायत कितपय फौजदारी मु�ामा 
�माणको भार �ितवादीले नै पु� याउनु पन� गरी �यव�था ग�रएको भएपिन अिभयोग लगाउने 
प�ले अिभयोग लगाइसकेपिछ आ�नो दािय�वबाट पुरै पि�छन िम�छ भनी अथ� गन� निम�न े। 

(�करण नं.१५) 
�ितवादीका नाममा रहकेो स�पि� िनजको कारोबार र सो कारोबारबाट बढे बढाएको छ छैन 
भ�ने कुराको मापन िनजको कारोबारबाट हने� सिकने िवषय ह��छ । �. ३ लाख १० हजारमा 
आ�नो पैतृक स�पि� िब�� गरकेो काय�लाई �ितवादीले पेस गरकेो गा.िव.स. काया�लयको 
कागजलाई अ�यथा नभएपिछ सोप�ात् ख�रद भएको ज�गाको स�पि�मा �ोत नखुलेको 
भ�न निम�ने । 
त�कालीन िनजामती सेवा ऐनले िनजामती कम�चारीलाई ऋण िलनेिदने काय� गन� रोक 
लगाएको देिखँदैन । मुलुक� ऐन लेनदेन �यवहारको २ नं. समेतले �यसलाई कानूनी बै�ता 
िदएको देिख�छ । ऋण िलनेिदने कानूनी �यव�थाको बै�तामा वादी प�ले �� उठाएको 
देिखँदैन । कानून�ारा रोक नलगाएको कारोबारबाट �ितवादीले आज�न गरकेो स�पि�मा 
गैरकानूनी आज�न हो भनी अथ� गन� निम�ने । 
उ�ोगको आय गणना गन� काय�मा �ितवादीले िदएको कारोबारको सूचीलाई आयोगले अ�यथा 
गन� िम�दैन । बढी कारोबार र आय बढी देिखएमा �यसमा कर �णालीले �ितवादीलाई करको 
दािय�वतफ�  कानूनबमोिजम असुल गन� स�छ र आयोगले �यसतफ�  स�बि�धत कर 
काया�लयलाई सचेत गन� र बु�न स�छ �य�तो भएको नदेिखँदा �ितवादीले पेस गरकेो 
आयलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 
छोरीको ट्युसन फ� ससुराबाट �ा� रकम र िददीबाट �ा� गरकेो अंकलाई हदेा� �ितवादीको 
कारोबार सगोलको अव�था र िनजको हैिसयतलाई नसुहाउने �कृितको देिखँदैन । 
�ितवादीले पेस गरकेो आयको �ोतलाई अवैध हो भ�ने कायम गदा� �यसलाई पुि� गन� �माण 
आधार पिन ह�नुपन� । 
�ितवादीको भागमा पन� कुल स�पि� िनजको पैतृकस�ब�धी �यसबाट बढे बढाएको स�पि� 
कृिष आय तथा सगोलका प�रवारले गरकेो कारोबार र �यसबाट आज�न गरकेो स�पि�मा 
�ितवादीको के कित िह�सा पन� आउने हो सोतफ�  पिन यथे� �माणबाट �ितवादीको दान 
दात�य उपहार िबलािसतापूण� जीवन यापन गरकेो भ�ने देिखनुपन� । 
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आय र �ययको �ोत मापन गन� मा�को काय� त कर �णालीले नै सुिनि�त गरकेो ह��छ । 
करको दािय�वमा कानून �ितकूल भए तत् िनकायबाट ह�ेरने िवषयलाई ��ाचारको 
अिभयोगमा सजाय गनु� उपयु� ह�दैँन । �ितवादीले गरकेो कारोबार िनजले कारोबार गरबेापत 
रा�यलाई बुझाएको कर र िनजको आय�ोत अ�वाभािवक देिखएको ह�नुपद�छ । कर ितद�मा 
��ाचारबाट उ�मुि� ह�न नस�ने । 

(�करण नं.१७) 
पैतृक स�पि�को आधार िवना पिन कसैले आ�नै उ�मताले आय आज�न उपायह� 
अवल�बन गरकेो ह��छन् भने उ�मता र कारोबारिवहीन स�पि� देिख�छ भने �य�तो 
अव�थामा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २० �ारा अनुमािनत गरी कसुरदार ठहर 
गनु�पन� नै ह��छ । कुनै िनजामती कम�चारीले उ�ोग र आय आज�न गन� कारोबार नै गन� पाउँदैन 
भ�न  
िम�दैन । ज�गाको िकनबेच समयको अ�तरालमा �यसको मू�यमा वृि� र कारोबार गदा� 
मालपोत काया�लयमा देखाउने मू�य र वा�तिवक�पमा भएको कारोबारमा धेरै नै अ�तर भने 
रहकेो ह��छ भनी अनुमान गन� नसिकने । 

(�करण नं.१८) 
93.  िनण�य नं. ९५४६ - कत��य �यान 

�ितवादी र�नमाया थपिलयाले मृतक दुगा� थपिलयाको लासलाई दबाउने र अपराधबाट छोरा 
ह�र�सादलाई बचाउने उ�े�यले मृतक दुगा� थपिलया आफँै झुि�डई मरके� भ�ने देखाउन लास 
झु�डाउने काय�मा स�म सहयोग गरकेो देिख�छ । मृतक दुगा� थपिलयाको मृत लासलाई 
झु�डाउने काय�मा स�म यी �ितवादी र�नमायाले �ितवादी ह�र�सादलाई सहयोग गरकेो 
देिखन आएकोले िनजको उ� काय� �यानस�ब�धीको महलको २२, २३ र २४ नं. मा 
उि�लिखत कसुर देिखन आई ऐ.को २५ नं. अनुसार िनजलाई �.२०।- ज�रवाना ह�ने ।  

(�करण नं.५) 
94.  िनण�य नं. ९५४८ - कत��य �यान 

�ितवादीले एकाितर आ�मर�ाको िजिकर िलएको देिख�छ भने अक�ितर अ.बं. १८८ न.ं 
बमोिजम घटी सजाय पाउनु पन� िजिकर पिन िलएको देिख�छ । आ�मर�ाको िजिकर पुगेको 
ख�डमा �ितवादीले अिभयोगदाबीबाट सफाइ पाउने अव�था रह�छ । अ.बं. १८८ नं. को राय 
भनेको �यानस�ब�धीको महलको १३ नं. को कसुरदार ठह�रएकालाई कसुर गदा�को 
प�रि�थितको िवचार गररे घटी सजाय गन� कानून हो । अ.बं. १८८ नं. को माग गनु� भनकेो 
आफूबाट उ� १३ नं. को कसुर भएको हो भ�ने �ितवादीको �वीकारोि� हो । 

(�करण नं.१०) 
95.  िनण�य नं. ९५५२ - चोरी 

मुलुक� ऐन, चोरीको महलको ७ नं. मा भएको कानूनी �यव�थाको अ�ययन गरी हदेा� उ� 
�यव�था चोरी भएको स�ब�धमा उजुर वा नािलस गन� हद�यादस�ब�धी नभई चोरी भएको 
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कुराको सूचना वा जानकारीस�म �हरी काया�लयलाई िदनुपन� �यि�को कत��य स�ब�धमा 
�यव�था भएको भ�ने देिखन आउँछ । उ� �यव�थाले �यस अविधपिछ उजुर गन� नपाउने 
भनी अथ� गरी �या�या गन� निम�ने । 

(�करण नं.७) 
चोरीको महलको २९ नं.मा भएको कानूनी �यव�था अ�ययन गदा� जुनसुकै �कारका चोरीको 
स�ब�धमा उजुर गन� हद�याद स�ब�धमा सोही नं. मा उ�लेख भएको �यव�था आकिष�त  
ह��छ । उि�लिखत २९ नं को �यव�थाले चोरीमा �माण पु�ने दशी रहकेो अव�थामा 
जिहलेसुकै नािलस ला�ने र अ� अव�थामा चोरी भएको एक वष�िभ� उजुर गनु�पन� भ�न े
��ट�पमा चोरीको उजुर वा नािलस गन� हद�यादको उ�लखे भएकाले चोरीस�ब�धी उजुर 
गन� हद�यादस�ब�धमा चोरीको महलको ७ नं. आकिष�त ह�ने भ�ने िव�ान् कानून 
�यवसायीह�को िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 
जाहरेवालाले मोटरसाइकल चोरी भएको िदन िमित २०६०।३।१ मा नै वडा �हरी काया�लय 
कािलमाटी, काठमाड�मा खोजतलास ग�रपाउँ भनी िदएको िनवेदन सो काया�लयले च.नं.२९३ 
िमित २०६०।४।२६ को प�साथ िज�ला �हरी काया�लय, काठमाड�मा पठाएको िमिसल 
संल�न उ� िनवेदन र प�बाट देिख�छ । त�प�ात् जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल 
बरामद भएपिछ िमित २०६०।४।२१ मा जाहरेवालाले चोरीको �माण पु�न े दशी देखाई 
जाहरेी दरखा�त िदएको देिखएकोले ��तुत मु�ाको जाहरेी दरखा�त हद�याद नघाई दता� 
भएको भ�ने देिखन नआउने । 

(�करण नं.८) 
बरामद भएको मोटरसाइकलको त�कालीन िकनबेचको मू�य �.५५,०००।– भएको भ�ने 
िमित २०६०।५।१० को मुचु�काबाट देिखएकोमा �.३०,०००।– मा ख�रद गरी �ितवादीले 
मोटरसाइकलको त�कालीन मू�यको ४५ �ितशतभ�दा कम मू�यमा ख�रद गरकेो देिखँदा 
�माण ऐन, २०३१ को दफा ७क को उ� �यव�थाबमोिजम �ितवादीले चोरीको सामान 
भएको भ�ने जानीजानी ख�रद गरकेो देिखन आउने । 

(�करण न.ं११) 
चोरीको महलको २३ नं. को कानूनी �यव�थाअनुसार कुनै व�तु ख�रद गदा� १५ �ितशतस�म 
नाफा रािखएको अव�थामा िलखत नगरी िलएको भए पिन र १५ �ितशतभ�दा बढी नाफा 
रािखएको अव�थामा पिन िलखत गरी िलएमा चोरीको व�तु भ�ने नजानी िलएको अव�थामा 
चोरीको कसुर गरेको बात नला�ने भ�ने उ�लेख छ । ��तुत मु�ामा चोरी भएको 
मोटरसाइकलको मू�य �.५५,०००।– कायम भएकोमा यी �ितवादीले १५ �ितशतभ�दा 
बढी नाफा गरी �.३०,०००।– मा ख�रद गरकेो तर मोटरसाइकल ख�रद िब�� गरकेो 
कानूनबमोिजम कुनै िलखत नभएको अव�थामा सो माल चोरीको हो भ�ने जानीजानी ख�रद 
गरकेो मा�नु पन� । 

(�करण नं.१३) 
व�तुतः िवधाियकाले चोरीको महलको १ र १२ नं. को प�रपूरकको �पमा नै सोही महलको 
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२३ र २४ नं. को �यव�था गरकेो देिखन आउँछ । संकिलत सबुद �माणको आधारमा कुनै 
अिभयु� चोरी गन� काय�मा ��य� संल�न नभई चोरी गरकेो व�तु हो भ�ने जानी बुझी ख�रद 
गन� काय�मा मा� संल�न रहकेो देिखएको अव�थामा अिभयोजन प�ले चोरीको महलको १ र 
१२ नं. बमोिजम दाबी िलएको तर २३ र २४ नं. को दाबी निलएको भ�ने आधारमा 
�ितवादीलाई कसुरबाट सफाइ िदने हो भने िवधाियकाल ेचोरीको महलमा �यवि�थत गरकेो 
उ� कानूनी �यव�थाको साथ�क अथ� भयो भ�न निम�ने । 

(�करण नं.१४) 
सबै �ितवादीह�उपर चोरीको १ र १२ नं. कै मागदाबी िलइएको, तर सङ्किलत सबुद 
�माणबाट �ितवादी गणेशबहादुर काक�ले चोरी गन� काय�मा ��य� संल�न नभई चोरी गरकेो 
माल जानीजानी ख�रद गन� काय�मा संल�न भएको देिखएको अव�थामा चोरीको माल भ�ने 
जानीजानी ख�रद गरतेफ�  अिभयोग दाबी नै नभएको भ�ने आधारमा �ितवादीले उ�मुि� 
पाउने भ�न िम�दैन । उि�लिखत अव�थामा चोरीको २३ नं. र २४ नं. आकिष�त ह�ने भई 
सोही कानूनी �यव�थाबमोिजम सजाय गन� िम�ने । 

(�करण नं.१५) 
�ितवादीले चोरीको मोटरसाइकलको कायम भएको मू�यभ�दा क�रबक�रब आधा मू�यमा 
ख�रद तथा �योग गन� काय� गरी चोरीको माल हो भ�ने जानीजानी ख�रद गरकेो देिखएकोले 
चोरीको महलको १ र १२ नं. बमोिजमको अिभयोग दाबी भए पिन चोरीको महलको २३ र 
२४ नं. बमोिजम सजाय गन� िम�ने ह�दँा िनजले चोरीको महलको २३ नं. को कसुर गरकेो 
ठहराई िनजको हकमा पुनरावेदन अदालतको फैसला केही उ�टी गरी चोरीको महलको २४ 
नं. अनुसार िबगोबमोिजम �.५५,०००।– ज�रवाना ह�ने ठहराई माननीय �यायाधीश �ी 
भरतराज उ�ेतीबाट �य� भएको राय कानून एवं �यायको रोहमा मनािसब देिखन आउने । 

(�करण नं.१६) 
96.  िनण�य नं. ९५६२ - कत��य �यान 

कसैले कानून�ारा िनषेिधत काय� गरमेा वा कानून�ारा गनु�पन� काय� नगरमेा फौजदारी दािय�व 
िसज�ना ह��छ । �ितवादी स�झना �े�ीले मौकामा अिधकार�ा� अिधकारीसम� मलाई 
च��बहादुर बोहरासँग घृणा लागेर आउने र माधव िघिमरसँेग माया लागेर आउन था�यो । 
माधव िघिमरले ेमलाई िववाह गछु� भ�दा मैल ेबाधा अवरोधह� छन् उसले बाधा अवरोध मैल े
हटाउँछु भ�यो । मैले कसरी भ�दा च��बहादुरलाई सफाया गरी िद�छु, ठीक पारी िद�छु भ�यो 
भनी बयान गरकेो पाइ�छ । यसरी �ितवादीले सफाया गरी िद�छु भनी मौकामा भनेको कुरा 
�ित कुनै उजुर आपि� नगरी �यसलाई समथ�न गरी बसेको र सोही अनुसारको घटना घटी 
फौजदारी अपराधको दू�प�रणाम िन�केपिछ जाहरेी िदएको देिखने । 
घटना घटाउन सहमित जनाई अपराधको दू�प�रणाम िन�केपिछ जाहरेी िदएको 
आधारमामा� �ितवादीले फौजदारी दािय�वबाट सफाई पाउन स�ने अव�था नरहने । 

(�करण नं.७) 
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97.  िनण�य नं. ९५७१ - गौबध 
पुनरावेदक �ितवादीह�ले अदालतसम� बयान गदा� बा�छी मारेको होइन भनी कसुरमा 
इ�कार रह ेपिन अिधकार�ा� अिधकारीसम� भएको बयानमा भएको सहीछाप आ�नै भएको 
हो भनी गरकेा र अिधकार�ा� अिधकारीसम�को बयान अचेत अव�थामा गरकेो वा बा�य 
पारी वा यातना िदई वा यातना िदने ध�क� िदई वा आ�नो इ�छा िव�� सो कुरा �य� गन� 
ि�थितमा पारी सो कुरा �य� गरकेो भनी अदालतमा बयान गदा� भ�न सकेको देिखँदैन । 
अिधकार�ा� अिधकारीसम� �वत���पमा �वे�छाले कसुर �वीकार गरी बयान िदएपिछ 
अदालतसम� बयान गदा� इ�कार रहकेो आधारमा मा� कसुरदार होइनन् भ�न निम�ने । 

(�करण नं.४) 
98.  िनण�य नं. ९५८० - बाल िब�याई (जबज��ती करणी) 

बालकउपर सजाय िनधा�रण गदा� उमेर पुगेका �यि�ले गरेको अपराधसँग तुलना गरी उमेर 
हदलाई वग�करण गरी सजाय िनधा�रण गनु�पन� कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोिजम पीडक बालक 
भएपिन पीिडत बािलका ह�ने देिख�छ । उ� ऐन, बालबािलकाको हकिहत संर�णको लािग 
बनेको िवशेष ऐनसमेत भएको त�यमा िववाद छैन । मलुुक� ऐन, जबज��ती करणीको ३ र १० 
नं. िबच कानूनी�पमा अनो�याि�त स�ब�ध रहकेो देिख�छ । ३ नं. बमोिजमको कसुरमा 
सजाय गरेपिछ १० नं. बमोिजम उिचत �ितपूित� नभराई िदने हो भने सो कानूनी �यव�थाको 
िन��योजन ह�ने देिख�छ । यसतफ�  यस अदालतले �यान िदनुपन� ह��छ । ��तुत म�ुामा 
पीडक र पीिडत दुवै बालक ह�न् । पीडक पिन बालक भएको भ�ने अथ�मा पीिडत बािलकालाई 
आरोिपत कसुर गरकेो ठहरेको अव�थामा उिचत �ितपूित� निदने हो भने उ� जबज��ती 
करणीको १० नं. को �यव�था िन��योजन ह��छ र पीिडतल ेकिह�यै �याय नपाई अपराध र 
अपराधीले कसुरबाट समेत उ�मिु� पाउन ेअव�था आउँछ । साथै पीिडत (मिहला, बािलका) 
को अिधकार संर�ण ह�न नसक� उनीह�को अिधकार संर�ण के आधारमा ह�ने भ�ने �� 
उठ् न स�ने । 

(�करण नं.५) 
जबज��ती करणी अपराधमा पीडक बालकको मा� अिधकार हने� ह�ँदैन । पीिडत बािलकाको 
हकको संर�ण पिन हनेु� पन� ह��छ । जबज��ती करणीको अिभयोगमा सजाय गरपेिछ �ितपूित� 
नभराउने हो भने यहाँ पीिडतको हक संर�ण ह�न स�दैन । ११ वष�को पीडकसँग आिथ�क 
�ितपूित� बहन गन�स�ने �मता नह�ने भनी अथ� गदा� समाजमा पीडकको उ�च मनोबल भई 
अ� अपराध पिन ह�नस�ने कुरालाई नकान� सिकँदैन । बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ को 
दफा ११ ले नाबालक कसुरदारलाई उमेरको आधारमा िविभ�न �कारले सजायमा केही छुट 
िदएको भ�ने आधारमा �ितपूित�को हकमा समेत छुट पाउन स�न ेअव�था नदेिखने । 

(�करण नं.६) 
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99.  िनण�य नं. ९५८३ - लागु औषध (अिफम) 
लागु औषध बरामद भएको अव�थामा अपराध नमािननको लािग आफूसँग लागु औषध रहनु 
पन� उिचत कानूनी आधार देखाउन स�नुपन� ह��छ । पुनरावेिदकाको सािबती बयानलाई लाग ु
औषध बरामद भएको त�य �मािणत भएकोले �माणमा िलन निम�ने अव�था पिन देिखएन । 
लागु औषध बरामद भएको अ�यथा �मािणत गन� नसकेको अव�थामा बरामदी त�य आफँैमा 
कसुरज�य ह�न पु�ने । 

(�करण नं.४) 
100. िनण�य नं. ९५८४ - उ�रपुि�तका कोिडङसमेतको अिनयिमत काय� गरी ��ाचार गरकेो 

उ�रपुि�तका कोिडङ गन� काय� य�तो तथा यसरी मा�ै गन� स�ने भ�नेिनि�त काय�िविध 
भएको देिखएको छैन । कोिडङ ह�नैपन� बा�या�मक काय�िविधको �प�ताको पुि� वादी�ारा 
गरकेो पिन देिखँदैन । िव�िव�ालयको �वेश परी�ा ज�तो गहन िवषयको परी�ामा 
उ�रपुि�तका परी�ण गन� कोिडङ िवना स�भव पिन नदेिखने ।  

(�करण नं.६) 
आ�नो िज�माको परी�ासँग स�बि�धत उ�रपुि�तका तथा सोसँग स�बि�धत कागजातह� 
�ितवादीले बुक गरकेो होटलमा रा�न नस�ने भ�ने कही ँ कतैबाट �थािपत पिन छैन । 
परी�ासँग स�बि�धत पदािधकारीले अव�थाअनुसार परी�ाको गोपनीयता तथा 
संवेदनशीलतालाई �यानमा रा�दै सोको लािग उिचत िनण�य गन� स�ने नै मा�नु पन� । 
उ�रपुि�तकाको �यव�थापन परी�ा उपसिमितका िज�मेवार पदािधकारी�ारा होटलमा 
ग�रएको कोिडङको काय�लाई गैरकानूनी मा�न िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.७) 
��ाचार नैितक पतन देिखने ग�भीर �कृितको कसुर हो । फौजदारी कसुर �माण�ारा 
सु�प��पमा �थािपत भएको अव�थामा मा� �ितवादीलाई दोषी मा�न सिक�छ । �चिलत 
कानूनको बा�या�मक �यव�थाको उ�लङ्घन तथा कानूनले गन� भनेको कुराको पालना 
नगरमेा मा� फौजदारी दािय�वको िसज�ना ह��छ । फौजदारी दािय�वको पुि� नभईकन दोषी 
ठहर गन� िविधशा�ले निदने । 

(�करण नं.८) 
101. िनण�य नं. ९५८६ - कत��य �यान 

�ितवादीह�ले कत��य गरी झुि�डएर मरकेो देखाउन उ� काय� गरकेो अव�था ह�दँो हो त 
�ितवादीका शरीरमा शव परी�ण गन� िचिक�सकह�ले भने ज�तो चोटपटक र संघष�का 
िच�ह� देिखनु पन� ह��छ । आफूमािथ �हार भएको अव�थामा र आ�नो मृ�यु अव�य�भावी 
छ भ�ने अव�थामा बाँ�नका लािग मािनसले स�दो संघष� गद�छ । �य�तो संघष� भएको 
देिखएको चोटपटक लगायतको कुनै कुरा शव परी�ण �ितवेदनबाट देिखन आउँदैन । 
पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट मतृक िनदाएको अव�थामा कत��य गरी मारकेो ह�न स�दछ 
भ�ने �यहोरा उ�लेख भएको देिख�छ । य�तो ह�न स�छ भ�ने अनुमान गन� काम अदालतको 
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होइन । अदालतले व�तुिन� तबरले भएका �माणह� केलाई िन�कष�मा पु�नुपन� ह�न जाने ।  
(�करण नं.१०) 

मृतकको Suicide Note समेत मृतकको कोठाबाट बरामद भएको छ र उ� Suicide Note 
मृतकले लेखेको कुरामा पिन िववाद देिखँदैन । Suicide Note भनेकै आ�मह�या गन� संक�प 
भएका मािनसले ले�दछन् । बुबा मलाई माफ ग�रब�सेला ... जुन हजुरको �यास असफल 
भयो......... िदनस�म ियनीह�को बचनह� सुनेर ब�ने...... भ�ने मृतकको आ�नो बुबासँगै 
िनराशा �य� गद� प� लखेेको देिख�छ । Suicide Note लाई एक �कारको मृ�युकालीन 
घोषणाको �पमा पिन िलनुपन� ह��छ । आ�नो िनराशापूण� जीवनलाई उ�लेख गद� Suicide 
Note मा लिेखएको अिभ�यि�समेतको िव�ेषणबाट �ितवादीह�सँगको �यवहारबाट िद�क 
लागेर मृ�युलाई आफँैले रोजेको भ�ने �प� देिखने । 

(�करण नं.११) 
102. िनण�य नं. ९५८८ - कत��य �यान 

�ितवादीले अदालतमा पुनरावेदन गदा� जाहरेवालासमेतको डरले अदालतमा सािबत भएको 
भनी भने तापिन �वत���पमा बयान गन� पाइने िन�प� अदालतमा कुनै डर धाकको अव�था 
रह�छ भ�ने सामा�य अव�थामा �वीकार गन� सिकने ह�दैँन र आफूउपर डर, धाक दबाब रहकेो 
िवशेष अव�था िथयो भ�ने कुरा िनज �ितवादीले देखाउनसमेत सकेको छैन । तथा िनजले 
अनुस�धानको �ममा कत��य �यान र जबरज�ती करणीसमेतको वारदातमा सािबत रही 
गरकेो बयानलाई बुिझएका �यि�ह�को कागज, लास जाँच मुचु�का, शव परी�ण �ितवेदन, 
जाहरेी दरखा�त, अदालतमा भएको िनजकै बयानसमेतबाट �प� पुि� भइरहेको देिखने । 

(�करण नं.५) 
ज�मकैद ज�तो अिधकतम कडा सजाय ग�रसकेपिछ सव��वसमेत ग�रनुको औिच�य हालको 
प�रवेशमा असा�दिभ�क ह�दैँ गएको पिन देिख�छ । ज�म कैद भु�ान गररे समाजमा �थािपत 
ह�न िनि�कएको �यि�लाई समाजमा बसेर अिघ बढ्ने आधारको �पमा रहने उसको स�पूण� 
स�पि�बाट िबिहन ग�रनु मानवीय �ि�ले समेत �यावहा�रक मा�न नसिकने । 
हालको कानूनी �यव�थामा ��तुत मु�ामा ज�तै अिधकतम सजाय तथा सव��वसमेत 
ग�रएको �यि�ले मुलुक� ऐन, द�ड सजायको २७ नं. बमोिजम सव��वको �ि�या सु� 
नभएको अव�थामा पीिडत वा िनजको प�रवारलाई के कसरी कुन �ोतबाट �ितपुित� बुझाउने 
हो सोको तक� सङ्गत �यव�थासमेत नदेिखने । 
अिधकतम कडा सजाय भएपिछ सव��व गन� �ावधान तथा सव��व ग�रसकेपिछ �ितवादीकै 
स�पि�बाट �ितपूित� भराउने सजाय थप सजायको �पमा रहने �ावधान हालको अव�थामा 
�यावहा�रक नदेिखने भएकोले �यसतफ�  �ि�गत गरी कानूनह�लाई �यावहा�रक बनाउनेतफ�  
पहल गनु�समेत सा�दिभ�क देिखन आउने ।  

(�करण नं.६) 
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103. िनण�य नं. ९५९८ - अपहरण गरी ब�धक बनाएको 
अपहरणको वारदातमा दुई वा सोभ�दा बिढ �यि�को संल�नता रहकेो िनिव�वाद पुि� भएको 
अव�थामा मा� मुलुक� ऐन, अपहरण तथा शरीर ब�धक िलनेको महलको ७ नं. आकिष�त ह�ने 
ह��छ । अपहरणको कसुरमा दुई जना वा सोभ�दा बढी समूह भई घिटत भएमा कसुरको 
ग�भीरता र घन�व बढन जा�छ र �य�तो भएमा कानूनले थप सजायको �यव�था गरकेो 
देिख�छ । तर, �य�तो थप सजाय गनु� पूव� दुई जना वा सोभ�दा बढी �यि�को अपहरण 
काय�मा संल�नता िथयो भनी वादी प�ले �मािणत गन� स�नुपन� । 
वारदातमा संल�न �यि�ह�को ह�िलया तथा वतनसमेत कही कतैबाट खु�न र खुलाउन 
सकेको देिखँदैन । �ितवादी मु�सी भ�ने सहावुि�न शेखका अित�र� अ�य अि�थ�वमा नै 
नरहकेा दुई जना �यि�ह� समेतको संल�नताको अनुमान गरी मुलुक� ऐन, अपहरण र शरीर 
ब�धक िलनेको महलको ७ नं. अनु�प थप सजाय गनु� �यायोिचत देिखन आएन । दुई जना वा 
सो भ�दा बढी �यि�ह�को संल�नता शंकारिहत तथा िनिव�वाद पुि� ह�न नसक� रहेको 
अव�थामा �ितवादी साहवुि�न शेषलाई मुलुक� ऐन, अपहरण र शरीर ब�धक िलनेको ७ नं. 
बमोिजम थप सजाय ह�नुपद�छ भ�ने पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं.४) 
104. िनण�य नं. ९६०० - आगलागी 

सुकेको खरबारीमा सलाईको काँटी फा�दा खरबारीमा आगो ला�न स�छ र �यसबाट 
निजकका घरमा आगो ला�न स�छ भ�ने कुरा सामा�य िववेक भएको मािनसलाई थाहा ह�न 
स�ने िवषय हो । यसरी सामा�य िववेकस�म नराखी आफूले गन� लागेको काय�बाट अका�को 
हानी नो�सानी ह��छ भ�ने जानीबुझी �य�तो काय� गन� र �यसबाट नो�सानी ह�न गएमा 
�ितवादीले लापरबाही गरकेो मािनने ।  
आफू�ारा ह�ने काय�बाट दु�प�रणाम िन�कन स�दछ भ�ने जानीजानी उसले गरकेो काय�बाट 
आपरािधक काय� घटन गएमा उसको मानिसक अव�था पूण�तया िनद�ष रहछे भनी मा�न 
िम�दैन । यो मनसायकै एउटा �व�प ह�दँा िनजमािथ फौजदारी दािय�व आकिष�त ह��छ । 
तसथ� ��तुत वारदात मनसायपूव�क घटेको होइन भ�ने बयान िजिकर र ग�भीर 
लापरबाहीबाट घटना घटेको पुि� भइरहकेो प�र�े�मा �ितवादीले आपरािधक दािय�वबाट 
उ�मुि� पाउनुपद�छ भ�ने पुनरावदेन िजिकर मुनािसब देिखन नआउने । 

(�करण नं.५) 
�ितवादीले फरक फरक ठाउँमा आगो लगाएर एकभ�दा बढी घरमा �ित भएको अव�था 
नभएको र थप घरमा आगो लगाउन �ितवादीको ��य� संल�नता रहकेो त�य �थािपत ह�न 
आएको देिखँदैन । जहाँस�म एकभ�दा बढी घरमा �ित भएको ह�दँा आगो लगाउनेको ४ र ५ 
नं. आकिष�त ह��छ भ�ने अिभयोग दाबी छ सोतफ�  हेदा� �ितवादीले ��य��पले घरमै गएर 
जानीजानी आगो लगाएको नभई �ितवादीको ग�भीर लापरबाहीको कारण खरबारीमा 
फालेको सलाईको काँटीबाट आगो स�कदै गई जाहरेवालाह�को घर र �कुलसमेत जली 
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न�ट भएकोमा य�तो वारदातलाई छु�ाछुटै वारदात कायम गरी सजाय गन� िम�ने पिन 
नदेिखने । 

(�करण नं.६) 
105. िनण�य नं. ९६०२ - संरि�त �े�िभ� संरि�त िहउँ िचतुवा मारी छाला िनकासी ओसारपसार 

गरी घरमा राखेको 
राि��य िनकु�ज तथा व�यज�तु संर�ण ऐन, २०२९ को दफा २६(१) मा व�यज�तु मान� 
काय� र व�यज�तुको आखेटो पहार रा�नेस�मको िनिष� काय�लाइ� पिन एकै दफामा राखे पिन 
सो काय�लाइ� कसुरको मा�ानुसार िवचार गरी सजाय गन� अिधकतम र �यूनतम सजायको 
�यव�था गरी �यायकता�लाइ� �विववेक�य सजाय िनधा�रण गन� स�ने गरी कानूनी �ावधान 
िवधाियकाले िनि�त गरकेो देिख�छ । यसरी िवधाियकाले द�ड िनधा�रण गन� िव�ता�रत 
�ावधान राखे पिन तजिबजी अिधकारको �योग आ�मगत वा �वे�छाचारी�पमा गन�   
िम�दैन । �य�तो द�डको िनधा�रण �यायकता�ले सम�याय (equity), शु� अ�त:�करण 
(good conscience), �ाकृितक �याय (natural justice) का आधारमा कसुरको मा�ा वा 
गा�भीय�ता, घटना�म र कानूनले तोकेको प�रिधसमेतलाइ� तुलाना�मक�पमा अनुपाितक र 
उिचत स�तुलन (proportional & proper balance) भएको छ छैन �याल गरी 
�याियक�पमा स�पादन ह�नुपन� । 

(�करण नं.६) 
106. िनण�य नं. ९६०८ - ब�िकङ कसुर 

नेपाल रा�� ब�कबाट उि�लिखत सं�था गािभने स�ब�धमा सै�ाि�तक एवं अि�तम �वीकृित 
िदइसकेपिछ िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा १०(१) र नेपाल रा�� ब�कको 
एक�कृत िनद�शन, २०६७ िवपरीत ह�ने गरी कजा� �वाह भएको स�ब�धमा अनुस�धान गरी 
अिभयोजन ��तुत गरकेो पाइयो । उपयु��ानुसारको कारबाहीको �ार�भ हेदा� नेपाल रा�� 
ब�कबाट जारी िनद�शन र ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को िवपरीत काय� 
भएकाले कारबाहीको �ार�भ भएको देिखँदैन भने अिभयोग लगाएको कानूनी �यव�था फरक 
रहकेो पाइने ।  
अिभयोजक प�बाट अिभयोजन लगाइएको ब�िकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को 
कानूनी �यव�था र ��तुत मु�ाको त�यगत अव�थामा तारत�यता रहकेो देिखँदैन । ब�िकङ 
कसुर ज�तो ग�भीर �कृितको कसुर �थािपत ह�न सोबमोिजमको काय�कारण घिटत भएको 
कुरा व�तुिन��पमा वादी प�ले �मािणत गनु�पन� ह��छ । तर नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत 
िनद�िशका र ब�क तथा िव�ीय सं�थास�ब�धी ऐन, २०६४ को बिख�लाप गर ेभएको काय�ह� 
ब�िकङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अनु�पको काय� मा�न सिकने अव�था भएन । जुन 
कानून उ�लङ्घन गरकेो हो, सोबमोिजम सजायको मागदाबी ��तुत गनु�पन�मा अस�ब� 
कानूनको समु�चा दफाह� िवपरीतको कसुर भनी अ�प� र असा�दिभ�क दाबी िलएको  
पाइयो । दाबी िलएका कानूनी दफाह� के कसरी उ�लङ्घन ग�रए भ�ने त�य पिन 
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�प��पमा �मािणत गन� सकेको छैन । साथै �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार पिन 
कसुर �मािणत गन� भार वादीको ह�ने ह�ँदा ��तुत मु�ामा अिभयोग लगाइएको कसुर वादीबाट 
व�तुपरक एवं िव�ािसलो ढङ्गले �मािणत गन� सकेको नदेिखने । 

(�करण नं.४) 
नेपाल रा�� ब�कको एक�कृत िनद�शन, २०६७ िवपरीतको कसुरमा ब�िकङ कसुर तथा सजाय 
ऐन, २०६४ आकिष�त ह�ने अव�थासमेत देिखँदैन । ब�िकङ सं�थालाई अनुशािसत र मया�िदत 
बनाउन जारी ह�ने िनद�शनले कानूनको �प �हण गन� स�ने पिन देिखँदैन । यसरी जारी 
भएको िनद�शनको अव�ा गन� �यि� वा सं�थालाई ग�रने कारबाहीको �कृित र �व�प पिन 
फरक ह�ने ह��छ । िनद�िशकाले आफँैमा कानूनको �प धारण गन� नस�ने ह�दँा सो 
िनद�शनिवपरीतको काय� कानूनी कसुरज�य काय� पिन ह�न नस�ने । 

(�करण नं.५) 
107. िनण�य नं. ९६१८ - कत��य �यान 

कुनै िशशु िजउँदो ज�मकेो हो वा मृत ज�मेको हो भ�ने कुराको सव��म �माण त�स�ब�धमा 
िवशेष�ता �ा� गन� िचिक�सकह�को भनाई नै ह��छ । िचिक�सकह�को रायमा लापरवाही 
वा बेिहसाब देिखएमा, ग�भीरताको अभाव रहमेा वा अयो�य िचिक�सकबाट राय �य� भएमा 
बाहके िचिक�सकह�को रायलाई �माणमा िलनु उपयु� ह��छ । िचिक�सकको राय 
िमिसलका अ�य �माणबाट समिथ�त भएको अव�थामा �य�तो राय झन् िववादरिहत ह�न  
पु�ने ।  

(�करण नं.३) 
नवजात िशशुको उिचत �याहारस�भार नगररे �ितवादी आमाले ब�चा ज�मेको कोही कसैले 
थाहा पाउलान् िक भनी ब�चालाई कपडामा बेरी लुकाएको �यसपिछ नवजात िशशुलाई रगत 
आिद फोहोरसरह फा�नुपन� व�तु ठानी फालेको काय� र नवजात िशशुलाई घाँटी िथची मान� 
काय� दुवैको प�रणाम नवजात िशशुको मृ�यु ह�ने कुरामा स�देह रह�न । भिवत�यमा बदिनयत 
ह�दैँन, सबै कुरा शु� मनसायले गदा� गद� पिन सो�दै नसोिचने अ��यािशत प�रणाम उ�प�न 
भई मािनसको मृ�यु ह�न पु�छ । भिवत�यको स�ब�ध अपराधसँग ह�दैँन । काय� िनद�ष ह��छ । 
प�रणाम अपराध ह��छ । तर �ितवादीको काय� नै अपराधपूण� छ । Homicide by 
omission पिन homicide नै हो । मु�य कुरा कता�ले वारदात गदा� िशशु मान� मनसाय 
राखेको िथयो वा िथएन भ�ने कुरा नै हेनु�पछ� । कता�को मनसायको परी�ण कता�को काय�बाट 
ह��छ र यसको आधार भनेको सामा�य सुझबुझ भएको मािनसल े �यस िकिसमले नवजात 
िशशुलाई �यवहार गदा� नवजात िशशुको मृ�यु ह��छ अथवा ह�दैँन भ�ने नै ह�न जाने ।  

(�करण नं.५) 
108. िनण�य नं. ९६१९ - जबरज�ती करणी (हाडनाता) 

च�र�कै िववाद रहकेो मु�ामा बाहेक अपराधी ठहर गन� वा सफाइ िदनको लािग �यि�को 
च�र�लाई कानूनले खासै मह�व िदएको छैन । करणी एउटा घटना हो जो जुनसुकै जैिवक 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

177 

�यि�बाट जुनसुकै बेला जसरी पिन घिटत ह�ने स�भावना रह�छ । यसका ��फुटनका एक 
होइन अनेक� िछ� ह��छन् । साधु स�त देउतादेिख दु� दुज�न सबै यसको दायरामा आउन 
स�ने ह��छन् । �यसैगरी यौन दुराचार र करणी गन� काम सामा�यतया कसैले पिन खास गरी 
बाबुले आ�नो स�तानको सामु�ने गन� कुरा एक असामा�य कुरा भएको र पीिडतक� बिहनी 
िन�कै कम उमेरक� भएक�ले िनजबाट य�तो त�य थाहा पाउने अव�था कमै पछ� । अतः ती 
भनाइलाई �ितवादीको सफाइको आधार बनाउनु उपयु� नह�ने ।  

(�करण नं.६) 
ठूलै घाखत भई सो घाउ िब�ेको केही अपवादज�य अव�थाबाहके करणी भएको एक 
मिहनास�म जबरज�ती करणीका ल�णह� यथावत् रहन स�ने ह�दैँनन् ।  कानूनले १६ वष� 
पूरा भएकोलाई बय�क माने पिन नेपालमा १३-१४ वष�मा नै केटीह�को �तनलगायतका 
यौनांगह�को िवकास ह�ने र मिहनावारी सु� ह�ने र स�तान ज�माउन स�न ेअव�थामा पु�ने 
यहाँको इितहास र यथाथ� छ । करणी भएको भिनएको समयमा पीिडतको उमेर १४ वष� पूरा 
भई १५ मा �वेश गन�को लािग ४ मिहना जित बाँक� रहकेो देिख�छ । पीिडतको क�याजाली 
�याितएको अव�था छ । क�याजाली िविभ�न कारणले �याितन स�ने कुरा यथाथ� हो । तर 
सामा�य ि�याकलापबाट क�याजाली �याितने कुरा यथाथ� होइन । पीिडतबाट के क�तो 
असामा�य ि�याकलाप भयो र िनजको क�याजाली �याितन पु�यो यसको िजिकर �ितवादीले 
िलनुपछ� र �यसको �माण पिन िनजैले पु� याउनु पन� ।  
पीिडतले अ�ह�सँग पिन यौन स�पक�  गरके� कुराको ह�का वा बिलयो कुनै �माण देिखँदैन । 
�माण र अनुमान फरक कुरा ह�न् । बाबुको दुराचारबाट पीिडत भई घर छोडेर छोरीले कसैसँग 
केही समय िबताएको त�यबाट िनजह� िबचको सोस�ब�ध यौन स�पक� मा नै प�रणत भएको 
अथ� गन� निम�ने ।  

(�करण नं.८) 
बकप�मा परकेा धेरै कुरा मौकाको जाहरेीमा उ�लेख ह�न सकेका छैनन् । तर बकप� गन� 
�यि� बकप� कसरी गनु�पछ� भ�ने कानून पढेको �ाता �यि� नभएको कुरा िवचारणीय छ । 
�ितवादी एकदम बदमास �यि� भएको देखाउन पिन वा�तिवक त�यलाई बढाईचढाई गन� 
आनीबानी मानव �वभाविभ�ै पछ� । जाहेरी िदँदा जाहरेवाला धेरथोर अिवचिलत अव�थामा 
रहने ह�दँा सो को �भाव�व�प मौकामा िसलिसलाब�मा सबै त�यको वण�न नह�न पिन ह�न 
स�छ । तथािप दूधमा पानी िमिसएको भ�दैमा �यसमा  दूध छैन पानी मा�ै छ भ�न निमल े
ज�तै केही कुरा बढाईचढाई आएबाटै वा केही कुरा छुटेबाटै �यसलाई मा� अल�याई 
िमिसलका अ� �माणको उपे�ा गरी सो बकप�मा परकेा यथाथ� कुरालाई समेत अमा�य गनु� 
उिचत ह�दैँन । �यायाधीशले राजहसंको काम गन� स�नुपछ� । दूध कित र पानी कित छुट्याउनै 
पन� ।  

(�करण नं.१३) 
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109. िनण�य नं. ९६२१ - िजउ मा�ने बे�ने 
�ितवादीको अ�ील गितशील ��य र िच� िखिचएक� एउटी मा� पीिडत नभई 
नाबालकसमेतका ३।४ जना पीिडत रहकेा छन् । बरामद िच�समा �मोद ��ेको समेत त�वीर 
रहकेो भनी �ितवादीले अदालतको बयानमा सनाखत गरेको देिख�छ । ती न�न त�वीर र 
गितशील ��यह� पीिडतह�को क�जामा नभई �ितवादीको क�जामा रहकेो यसलाई 
�ितवादीले जिहले पिन साव�जिनक गन� स�ने अव�था ह��छ । उ� ��य र त�वीरह�को 
मा�यमबाट �ितवादीले पीिडतह�उपर िनय��ण रा�ने र िनजह�लाई आ�नो इ�छानुसार 
काम गन� जिहले पिन बा�य गन� स�ने देिख�छ भने पीिडतह� पिन आ�नो बेइ�जत ह�ने 
डरले �ितवादीको दास�वदेिख यौनशोषणसमेतका अनुिचत कुराह� �वीकार गन� बा�य ह�ने 
देिख�छ । �यो िच�स �लपी आिद हराएको कुरा िसफ�  सजायसँग स�बि�धत कुरा ह�न    
आउने ।  

(�करण नं.२१) 
पीिडतको जाहरेी दखा��त र �मािणत बयान तथा �ितवादीको मौकाको र अदालतको बयान 
र बरामद त�वीरह�को अ�ययनबाट �ितवादीले अ�ील त�वीर िख�ने काय�लाई पेसा नै 
बनाएको देिख�छ । नाबालकसमेतको न�न त�वीर िख�नु र सं�ह गनु�पन� �योजन 
पीिडतह�लाई अनुिचत �भावमा पानु�, यौन पेसामा संल�न गराउनु र अ�ील चलिच� 
बनाउनुसमेतका काय� गनु�बाहके अ� ह�ने कुराको अनुमान गन� सिकँदैन । पीिडतसमेतको 
लािग �ितवादी बािहरी �यि� ह�न् । पीिडतसमेतको गो� य अंगह� �ितवादीले हने� िम�दैन । 
�ितवादीले सो हरेकेा र �यसलाई सुरि�त तवरले िच�समा रा�ने कामबाट �यो कुरा गो�य 
रहने । पीिडतसमेतको नांगा त�वीरह� क�तो ह��छ भनी हेन�को लािग िखचेको र सं�ह गरेको 
भ�ने हक �ितवादीलाई छैन । आज एउटी पिछ दुइटी गदा�गद� सय�को फोटो क�तो ह��छ भनी 
िख�ने काम अनैितक र अ�ील ह��छ । यो पेसा नै ह�न जाने ।  

(�करण नं.२२) 
नेपाल राजक�य ��ा �ित�ानले २०४० सालमा �काशन गरेको नेपाली बृहत् श�दकोषको 
�थम सं�करणमा  वे�यावृि�को अथ� पैसाका लािग परपु�षसँग यौन स�पक�  रा�ने पेसा, 
परपु�षसँग सहवास गररे पैसा कमाउने वृि� भनी उ�लेख भएको पाइ�छ । यो भनेको 
गैरकानूनी र अ�ील यौनकाय�समेत गन� र सोबापत पैसा िलने पेसा हो । सामािजक सदाचार 
र नैितकता िव��को यो काय�मा मािनस िकनबेचको व�तु ह�न पुगेकोले नै िजउ मा�ने बे�ने 
काय� (िनय��ण) ऐन, २०४३ ले यसलाई कसुर भनी प�रभािषत गनु� परकेो हो । सोही नेपाली 
बृहत् श�दकोषमा मास्-नु श�दको एउटा अथ� ‘खच� गनु�, समा� पानु�, िस�याउनु’ र अक� अथ� 
‘दास बनाउनु, कमारो तु�याउनु’ समेत रहकेो छ । वे�यावृि� मानव शोषण अथा�त् िजउ 
मा�ने काय� मािनने ।  

(�करण नं.२३) 
पीिडत भनेको जाहरेवालीसमेतका केटीह� देिख�छन । ती त�वीरमा पीिडतह�को कुनै 
िनय��ण छैन । ती त�वीरह� िख�ने �ममा जाहेरवालीसँग �ितवादीले पटकपटक यौन 
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स�पक� समेत गरकेा छन् । �ितवादी िनद�िशत टेली िस�रयलमा जाहरेवालीसमेतले कलाकार 
भई खेलेको र सोबापत पैसा िलएको देिख�छ । ती काय�ह� थप चलिच� बनाउने स�दभ�मा 
भएको कुरा पीिडतको कागजबाट खु�छ । वे�या पेसारत मिहलालाई पैसा िदएर धमाधम 
स�भोग गरकेो भ�ने काय�मा मा� वे�यावृि�लाई सीिमत गदा� आधुिनक �िविधबाट ह�ने य�ता 
अ�ील काय�को रोकथाम ह�न नस�ला । जसरी एउटा वे�या िविभ�न हाउभाउ र आ�नो 
यौनांग देखाएर �ाहक आकिष�त गन� बा�य ह�न पु�छे ठीक �यही कुरा यी त�वीर र गितशील 
िच�ह�लाई इ�टरनेटमा राखरे अ��य र ��य दश�कलाई आकिष�त गन� काम ह��छ । जसरी 
��य� स�भोग गन� वे�याले आएको पैसाको केही अंश आफूले पाउँछे र बाँक� कोठीवालीले र 
दलाल आिदले पाउँछन् �यसैगरी यी चलिच� रा�नेसमेतलाई पैसा �ा� ह�ने र �यसबाट िनज 
पोन��टारसमेतले पैसा पाउने देिख�छ । वे�यावृि� नेपालमा अवैध मािनएकोले अ� मुलकुमा 
झ� य�तो त�वीर रा�ने काय�ल ेउ�मुि� पाउने अव�था नरहने ।  

(�करण नं.२४) 
पीिडतसमेतको त�वीर सं�िहत िच�स हराउँदा �ितवादी िचि�तत रहकेा सो िच�तालाई 
िनजले �य� गरकेा र िखचेका त�वीरह� न� गन� पिन लोभ लागेको िथयो भनी �ितवादीको 
मौकाको बयानमा उ�लेख भएको �यहोरासमेतबाट यौन��डारत अव�थामा तथा �ी 
अङ्गह� �दश�न गन� गरी फोटो िख�नु पन� र �यसलाई िचनी �यामराको िच�समा सं�ह गरी 
रा�नुपन�स�मको कारण िनजले खुलाउन सकेको पाइँदैन । यी ��यह� �यि�गत �योजनमा 
आउन नस�ने �कृितका देिखँदा आफूसँग यौन स�पक�  राखी िखचेको फोटाबाट अ�ील 
चलिच� बनाई िब�� गन� �ितवादीको योजना रहकेो, अनुिचत �भावमा पारी पीिडतसँग 
शारी�रक स�पक�  रा�ने, चलिच� िख�ने तथा �ी जाितको यौन अंगको �द�शन गरी आिथ�क 
लाभ िलनको लािग गरकेो काय�लाई वे�यावृि�मा लगाएको मा�नुपन� ह��छ भनी 
अिभयोगप�मा उ�लेख भएको �यहोरा बडो तािक� क छ । नाबालकसमेतको न�न त�वीर 
िखचेकोलाई समेत त�ला अदालतले कानून छैन भनेर गरेको फैसलाले पीिडतको पीडालाई 
अनुभूत गरकेो देिखएन । कानून र �यायलाई असहाय बनाएको देिखयो । कानून र �याय 
किह�यै असहाय ह�दैँनन् । �यसलाई जीव�त बनाउने �यायाधीश असहाय भएमा मा� कानून 
र �याय असहाय ह�न पु�न देिखन आउने ।  

(�करण नं.२५) 
110. िनण�य नं. ९६२२ - कत��य �यान / �यान मान� उ�ोग 

आफू िनद�ष रहकेो वा अिभयोग दाबीअनुसारको कसुरमा संल�नता नरहकेो भनी सजायबाट 
छुट वा कमी पाउनुपन� भए �ितवादीह�ले अदालतमा हािजर भई अदालतबाट �ा� ह�ने 
सुनुवाई र पुनरावेदनका ज�ता मौकाह� उपयोग गन� स�नुपन� िथयो । िमिसल संल�न 
�माणह�बाट �ितवादीह� िवनोदकुमार राय र बुले�� भ�ने िवर�े� रायले चलाएको 
गोलीबाट नै मृतकको मृ�यु भएको त�य �थािपत ह�न आउने ।  

(�करण नं.५) 
मनसाय त�व अल�गै �मािणत ह�ने नभई आपरािधक काय� गदा�का गितिविधह�बाट नै पुि� 
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ह�ने िवषय भएकाले यसमा दुवै प�िबच पिहलेदेिख नै झगडा भइरहने गरकेो देिखनु, �यस िदन 
पिन गह� ँ लुटेको िवषयमा प�चायती गन� भनी आएका �यि�ह�लाई बाटोमा रोक� गोली 
चलेको, धेरै चोटी फायर भएको, �ितवादीह�को हात हातमा ब�दुक िलएर गएको भ�ने ज�ता 
त�य िमिसल संल�न �माणबाट पुि� भएको देिखएकोले यी �ितवादीह�ले जानी जानी 
मनसायले नै गोली चलाएको कुरालाई अ�यथा भ�न निम�ने ।  

(�करण नं.६) 
घटना अपझ�ट भएको देिखनाले यी सबै �ितवादीह� घटना�थलमा उपि�थत ह�नस�ने 
अव�था पिन देिखँदैन । घटनाप�ात् घटना�थलमा देिखने जित सबैको घटनामा संल�नता 
रहकेो ह��छ भनी भ�नु पिन �यायोिचत नह�ने ।  

(�करण नं.८) 
कमन ल सँग निजक रहकेो हा�ो कानून �णालीमा यसले य�तो कसुर गरेको हो भनी 
िनस�देह �मािणत गन� भार वादी प�मा ह��छ । कसुर �मािणत ह�न अिलकती पिन स�देह वा 
शंका रहमेा �यसको फाइदा अिभयु�ह�ले पाउने ह��छ । सबुद �माण पेस गररे मा� ह�दैँन 
अिभयोजन कता�ले पेस गरकेा �य�ता सबुद �माणको व�तुिन� मू�याङ्कन तथा �याियक 
परी�ण अदालतले गन� ।  
िववाद िन�पणमा अदालतले �हण गन� �माण आपसमा िवरोधाभाषपूण� नभई जिहले पिन 
एक अक�लाई समथ�न गन� ह�नुपद�छ । मौिखक �माण ��य� देखे जानेको ह�नुपछ� । 
ि�िवधापूण�, अ�प�ट र सुनेको आधारमा भनेको भनाइका आधारमा कसुरदार ठहराउनु 
�यायोिचत नह�ने ।  
जाहरेी दरखा�त अनुस�धानमा सािबती बयान मौकाको कागज सहअिभयु�को पोल ज�ता 
कुरा आफैमा �वत�� �माण नभई य�ता �माणलाई अ�य �माणबाट पुि� ह�नुपन�मा 
घटना�थलमा रहकेा �यि� र घटनामा छोरा �ीमान्  गुमाई पीिडत भएका �यि�ह�को पिन 
अनुस�धानमा र अदालतमा �य� भनाइह� पर�पर िवरोधाभाषयु� छन् । य�तो अव�थामा 
उि�लिखत �ितवादीह� �यान मान� मतस�लाहमा पिस वारदात�थलमा रही आरोिपत कसुर 
गरकेो भ�ने सिकने अव�था नह�ने ।  

(�करण नं.९) 
111. िनण�य नं. ९६२३ - जबरज�ती करणी 

पीिडतको उमेर १४ वष� रहकेो कुरालाई �वयम ् �ितवादीले पिन �वीकार गरबेाट उमेर 
स�ब�धमा िववाद देिखन आएन । मुलुक� ऐन, जबरज�ती करणीको महलको १ नं. को 
�यव�थाअनुसार १६ वष� मुिनको बािलकालाई िनजको म�जुरी िलई वा निलई जे जसरी 
करणी गरमेा पिन जबरज�ती करणी गरकेो नै ठहद�छ । पीिडतको १४ वष�को उमेर र य�तो 
कानूनी �यव�थाको प�र�े�यमा जबरज�ती करणीका आव�यक त�व, जबरज�ती करणी 
ठहराउन ह�नुपन� प�रि�थित आिदका स�ब�धमा यसमा िववेचना ग�ररहनु पन� आव�यकता 
देिखँदैन । तसथ� यी पीिडत १४ विष�या कैलाली ङ लाई �ितवादी अमरबहादुर बोगटीले 
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जबरज�ती करणी गरकेो त�य �थािपत ह�न जाने ।  
(�करण नं.३) 

जबरज�ती करणी ज�तो नेपाल सरकार वादी भई च�ने मु�ामा पीिडतको जाहरेी नै पनु�पछ� 
भ�ने पिन ह�ँदैन । पीिडतले सामािजक ल�जा, ला�न स�ने ला�छना, कसुरदारको डर धाक, 
आ�नो चेतना �तर, आिथ�क सामािजक पा�रवा�रक ि�थित ज�ता कारणले पिन जाहरेी िदन 
नस�ने अव�था ह�ने ह�दँा जाहेरी नपरी अ�य कुनै िकिसमले घटनाको बारमेा थाहा जानकारी 
भएमा पिन �हरीले अनुस�धान गरी मु�ा चलाउनु पन� ह��छ । य�तो अव�थामा जबरज�ती 
करणी ज�तो मु�ामा हद�यादको पर�परागत मा�यतालाई कठोरताका साथ अंिगकार 
ग�ररहनु �यायोिचत पिन नह�ने ।  

(�करण नं.५) 
112. िनण�य नं. ९६३२ - झुठा शैि�क यो�यताको �माणप� पेस गरी ��ाचार गरकेो 

�ितवादीले Higher School �तरको �माणप� �ा� गरकेो Central Board of Higher 
Education, New Delhi सं�था Council of Boards of School Education in 
India र Ministry of HRD बाट मा�यता िदइएको सं�थाह�को सूचीमा नभएको भनी 
उ�लेखस�म ग�रएको देिख�छ । तर, उ� सं�था नै न�कली, झु�ा रहकेो र पिहलेदेिखनै 
अि�त�वमा नभएको भनी उ�लेख गन�सकेको देिखएको छैन । यसबाट उ� सं�था न�कली 
वा झु�ा नभई मा�यता निदइएको भ�नेस�मको ि�थित रहकेो पाइयो । न�कली �माणप�को 
कसुर ह�न आफूले हािसल नगरकेो यो�यता हािसल गरकेो छु भनी झु�ा शैि�क यो�यताको 
�माणप� पेस गनु�पन� ह��छ । यहाँ �ितवादीले हािसल गरकेो शैि�क यो�यता झु�ा हो भ�ने 
�प� भनाई नभई शैि�क यो�यताको �माणप� जारी गन� सं�थाले मा�यता नपाएको 
भ�नेस�मको अव�था छ । सं�थाले मा�यता नपाएको भ�ने आधारमा मा� �ितवादील े पेस 
गरकेो �माणप�लाई झु�ा भनी अदालतले अनुमान गरी ��ाचारको कसुरदार मा�न 
�यायोिचत नह�ने । 

(�करण नं.५) 
113. िनण�य नं. ९६३३ - जबरज�ती करणी 

�ितपूित�बापतको रकम िनधा�रण गदा� अपनाउनु पन� मनािसब मा�ास�म फरक पन�स�ने तर 
�ितपूित� नै भराउनु नपन� भनी उ� कानूनी �यव�थाको िव�ेषण र �या�या गन� िम�ने पिन 
ह�दैँन । �य�तो �ितपूित�को िनधा�रण गदा� �ितवादीको उमेर, चलअचल स�पि� वा आिथ�क 
अव�थाले िनधा�रण गन� नभई पीिडतलाई पु�न गएको शारी�रक, मानिसक अव�था तथा 
कसुरको गि�भय�ताका आधारमा िनधा�रण ह�ने ह��छ । �ितपूित�को म�ुय उ�े�य पीिडतको 
पूवा�व�थाको �ाि�को सिमपसँग स�बि�धत ह�ने । 

(�करण नं.७) 
बालबािलकास�ब�धी ऐन, २०४८ ले नाबालकलाई कैद सजायमा छुट िदएको �यव�थालाई 
जबरज�ती करणीको अपराधमा पीडकबाट पीिडतलाई �ितपूित� भराउने कुरालाई पिन 
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सजायकै �पमा िलई छुट �ा� गद�छ भ�ने अथ� गन� निम�ने ।  
बालबािलकास�ब�धी ऐनको �यव�थाले नाबालक �ितवादीलाई सजायमा केही छुट िदएकै 
आधारमा जबरज�ती करणीको अपराधमा पीिडत ह�ने बािलकाले पाउने मुनािसब 
�ितपूित�को हकबाट वि�चत ह�नु पन� भनी सो कानूनी �यव�थाको संकुिचत अथ� गदा� 
बालबािलकाको अिधकारमा संकुचन आउन स�ने स�भावना रह�छ । यसबाट पीडकले 
सजायमा छुट पाउने तर पीिडतले �ितपूित�समेत नपाउने अव�थाको सृजना ह�न गई 
बालबािलकाको सव��म िहतको लािग बनाएको बालबािलकास�ब�धी ऐनको एकांक� र 
एकतफ� �या�या गन� िम�ने पिन नह�ने । 

(�करण नं.८) 
फैसलाबाट भरी पाउने ठहर गरकेो �ितपूित�को रकम पीिडतले �ा� गन� नसकेमा ऐनको 
�ितपूित� भराउने उ�े�यमा नै ��िच� ला�ने ह��छ । अस�म तथा बालबािलकाह�को 
संर�क अ�ततोग�वा रा�य नै रहने parens patriae को िस�ा�तसमेत रहकेो प�र�े�यमा 
य�ता नाबालकबाट अपराध पीिडतले �ा� गन� रकम रा�यको तफ� बाट उपल�ध गराउँदा 
संिवधानले बालबािलकाह�लाई ��याभूत गरकेा हक अिधकारह�को स�मान ह�न जाने तथा 
बालबािलकाह�को सव��म िहत सु�यवि�थत गराउन जारी भएका कानूनह�को पिन 
उपयु� र �भावकारी स�बोधन ह�ने देिख�छ । यसरी जबरज�ती करणी म�ुामा पीिडतल ेभरी 
पाउने ठहरकेो �ितपूित�को रकम पीडक नाबालक वा अस�म रहकेो अव�थामा पिन िनजबाट 
नै भराउन ुपन� भनी ऐनको संकुिचत अथ� गदा� पीिडतको �ितपूित� �ा� गन� हक कुि�ठत ह�न 
जाने ह�दँा सोसमेतलाई म�यनजर गरी कानून�ारा तोिकएको �ितपूित�को रकम नेपाल 
सरकारबाट उपल�ध गराउन उपयु� र �यायस�मतसमेत देिखने ।  

(�करण नं.१०) 
114. िनण�य नं. ९६३७ - कत��य �यान 

िझना मिसना कुरा िनकालेर ग�भीर कसुरको सजायबाट उि�कन स�ने गरी कानूनको �या�या 
ह�न स�दैन । खुकुरी ज�तो घातक हितयारले घाँटी ज�तो संवेदनशील ठाउँमा पटकपटक 
�हार गन� काय�बाट मृतकको �यान िलने यी �ितवादीको मनसाय �प� �मािणत छ । मृतकको 
अ�य�त बीभ�स र �ुर ह�या भएको छ । य�तो ह�या (murder) मा अ.बं. १८८ नं. को �योग 
ह�नै नस�ने । 

(�करण नं.४) 
मृतकको शरीरबाट गहना िनकाली लगेको भ�ने �ितवादीको सािबितबाट अिभयोगदाबीको 
मुलुक� ऐन चोरीको महलको १२ नं. को कसुर पिन �थािपत भएको छ । यसमा 
�यानस�ब�धीको महलबमोिजम ठूलो सजाय भइसकेपिछ चोरीको महलको सजाय गन� 
िम�दैन भ�ने तक� मा कुनै कानूनी बल छैन । यो कुरा फैसला काया��वयन ह�ने बेलामा मुलुक� 
ऐन द�ड सजायको महलबमोिजम तय ह�ने कुरा देिख�छ । यसबाट फैसलामा ह�ने ठहर 
�भािवत ह�न नस�ने ह�दँा �ितवादीको यो पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न  नसिकने । 

(�करण नं.५) 
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115. िनण�य नं. ९६३९ - कत��य �यान 
फौजदारी कसुरमा �ितवादीमािथको अिभयोग िनस�देह�पमा �मािणत गन� भार वादी प�मा 
िनिहत रहने ह��छ । सो कुरा �माण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा �प�ट�पमा उ�लेख गरकेो 
छ । ��तुत मु�ामा कसुरमा �ितवादीह�को संल�नता रहकेो भनी पुि� ह�ने िनिव�वाद 
आधारह� वादी प�बाट पेस ह�न सकेको देिखँदैन । केवल अिभयोग लगाएको आधारमा मा� 
कसुर कायम गन� िम�दैन र सो गना�ले �यायको मकसदसमेत पूरा ह�दैँन । �माणको पया�� 
�याियक परी�ण गरी �याियक परी�णबाट स�य तथा सव��म �माणका �पमा �थािपत 
�माणले कसुरदार रहकेो भनी समथ�न गरमेा मा� कसुरदार कायम गन� सिक�छ । अ�यथा 
कुनै �यि�लाई आरोप लगाएकै आधारमा दोषी �मािणत गदा� ठूलो अ�याय ह�न जाने ।  

(�करण नं.५) 
116. िनण�य नं. ९६४० - कत��य �यान 

हा�ो कानून �णालीमा कसुर गरकेो कुरा वादीले शंकारिहत त�रकाले पुि� ह�ने �माण 
अदालतसम� ��तुत गन� स�नुपछ� र ती �माणह�को अदालतले व�तुिन� मू�याङ्कन वा 
�याियक परी�ण गरी �याय िन�पण गद�छ । कसैको भनाइलाई परी�ण नै नगरी भनेको 
आधारमा मा� कसुरदार कायम गदा� िनद�ष �यि� पिन कसुरदार ठह�रन स�छ । केही गरी 
िनरपराध �यि� अदालतबाट कसुरदार ठहर ह�न गए िनजलाई ह�न स�ने अपूरणीय �ितको 
क�पना पिन गन� सिकँदैन । �य�तोमा िनज तथा िसंगो समाजको अदालत�ित र अ�तमा 
रा�य�ित नै ठूलो कु�ठासमेत उ�प�न ह�न जा�छ । �यसैले कसुर गरकेो भ�नेमा थोरैमा� पिन 
शंका देिखएमा कसैलाई पिन कसुरदार ठहराउन निम�ने । 

(�करण नं.६) 
�ितवादीह�मा मान� मनसाय िथयो िथएन ? यिद िथयो भने के कुन हदस�म िथयो ? भनी हनुे� 
सा�दिभ�क ह�न आउँछ । कुनै पिन कसुरका स�ब�धमा मनसाय त�वलाई छु�ै मापन गन� कुनै 
याि��क िविध छैन । यसलाई आपरािधक काय� गदा� गरकेा गितिविध, त�कालीन प�रि�थित, 
घटनाको पृ�भूिम, कसुरदारको संल�नता, पीिडतलाई पु�न गएको चोट आिद ज�ता िवषय 
सापे� रही हनेु�पन� । 

(�करण नं.१२) 
मुलुक� ऐन, �यानस�ब�धीको महलको ५ नं. मा �यान िलने इिवलाग वा मनसाय नभई कसैले 
आफूले गरकेो कत��यल ेमािनस मला� भ�ने ज�तो नदेिखएको कुनै काम कुरा गदा� �यसै�ारा 
केही भई कुनै मािनस मन� गएमा भिवत�य ठहछ� भ�ने उ�लेख छ । यसबाट भिवत�य ह�नलाई 
�यान मान� कुनै मनसाय रहेको ह�नु ह�ँदैन र आफूले गरेको कामबाट मािनस मला� भ�ने 
प�रणामको �ान पिन यसमा ह�दैँन । य�तो अ��यािसत अव�थामा केही गदा� घटना घटेको वा 
मािनस मरकेो भएमा मा� भिवत�य भएको मािन�छ । यसलाई आकि�मक घटना वा 
दुघ�टनाका �पमा िलइ�छ । �यसैले भिवत�य हो भ�नलाई वारदात घटाउने मनसाय नभएको, 
गन� खोजेको काय� र �यसमा �योग भएका साधन वैध रहकेो, य�तो गदा� वारदातको य�तो 
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प�रणाम आउला भनी नदेिखएको, काय� गन� �स�त सावधानी अपनाएको ज�ता कुरा पुि� 
ह�न स�नुपन� ।  
कत��य �यान ह�न मान� मनसाय धेरै अिघदेिख रहकेो देिखनु पन� भ�ने आव�यक ह�दैँन, 
घटनाको त�काल अिघ पिन कुनै कारणले इवी तथा मनसाय सृजना भएको ह�न स�छ । 
�य�तै यसमा भएको मासु िकनी िदनु भ�नु, निकनी िदँदा झगडा गनु�,  झगडाकै �ममा 
कुटिपट गनु� र घचेट्नु, घचेटेपिछ पिन कुटिपट गनु� र यसरी गरकेा कुटिपटका कारण मृ�यु भई 
मृ�युका कारकह�को शृङ्खलाब�ता रहकेो छ । यिद �यान मान� मनसाय नभएको भए यो 
शृङ्खलाब�ताको कतै न कतै �मभङ्गता देिखनु पन� िथयो । यस वारदातमा भएका य�ता 
गितिविध तथा कामलाई कुनै वैध तथा उिचत काम र सावधानीपूव�क गरकेो कामका �पमा 
पिन िलन सिकँदैन । य�ता खाले काय�मा मृ�युको प�रणामको पूव� जानकारी 
(Forsightness of Consequence) ह�ने अव�थाह� नरहकेो मा�न पिन नसिकने ।  

(�करण नं.१३) 
117. िनण�य नं. ९६५३ - भवन र सडक िनमा�णमा गरकेो ��ाचार 

साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलप� आ�ानको �यव�था ग�रएको छ । 
दफा १४ हदेा� बोलप� पूव� यो�यता िनधा�रणको ��ताव आ�ानको सूचना राि��य �तरको 
दैिनक समाचार प�मा �काशन गनु�पन� कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । �यसैगरी बोलप� 
आ�ान भएपिछ परकेा बोलप�ह�म�ये सबैभ�दा �यून बोल कबोल गरकेो बोलप�लाई दफा 
२५ बमोिजम मू�याङ्कन गरी तोिकएको सत�ह� पूरा भएको देिखए, �य�तो �यूनतम कबोल 
भएको बोलप�लाई साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोिजम बोलप� �वीकृित 
गनु�पन� कानूनी �ावधानह� रहकेो देिखने । 

(�करण नं.१२) 
ठेकेदार भिनएको �ितवादी राजिव�� �ताप सापकोटासमतेसँग िमलेमतो गरी न�कली र 
का�पिनक कागजातह� तयार गरी जे.भी. को स�झौता अि�तयारनामा क�पनी �ोफाइल र 
सोमा भएको द�तखत छापलगायतका कागजातह� अ�ययन नै नगरी ठेकेदारसँग ह�नुपन� 
मानव �ोत साधन, औजार, मेिसन, ढुवानी साधन आव�यक मा�ामा नभएपिन 
Substantially Responsive भनी लेखी िसफा�रस �वीकृत गरकेा छन ् । अनािधकृत 
�यि�लाई पे�क� मािथ पे�क�समते िदएका छन् भ�ने दाबी रहकेो छ । मानव �ोत साधन 
आव�यक मा�ामा नभएको भ�ने स�ब�धमा इि�जिनयरह�को नेपाल इि�जिनय�रङ 
काउि�सलको �माण प� पेस गरकेो र मेकािनकल इि�जिनयरबाट सवारी साधन र 
उपकरणह� �मािणत गनु�पन� भ�ने कानूनी �ावधान हाल वहाल रहकेो साव�जिनक ख�रद 
ऐन, २०६३ र िनयमावलीले �यव�था गरकेो देिखँदैन । िलजमा िलएका �कलगायतका सवारी 
साधनको �याद समा� भए पुनः थप ह�न स�ने अव�था देिख�छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, 
२०६३ को दफा २५ अनुसार गिठत बोलप� मू�याङ्कन सिमितले आव�यक छानिबन र 
मू�याङ्कन गरकेो र सो सिमितले अयो�य नठहराई �वीकृितका लािग िसफा�रस गरकेो 
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िमिसलबाट  देिख�छ । साव�जिनक ख�रद ऐन, २०६३ को दफा २९ अनुसार सबैभ�दा कम 
अंक कबोल गरकेो बोलप�दातालाई िसफा�रस ग�रएको देिखँदा �ितवादीह�ले 
दाबीअनुसारको िमलेमतो गरकेो भ�ने नदेिखने । 

(�करण नं.१३) 
िलखतह� बोलप�साथ पेस ह�ने कागजातह� ह�न् । मैनाचुली/सु�ची जे.भी.का 
पदािधकारीले के क�तो सिहछाप गछ�न् र �ेिषत कागजातमा भएको सिहछाप आिधका�रक 
�यि�को हो होइन ? िनजह�को सिहछापसँग िम�छ िम�दैन वा िभड्छ िभड्दैन भनी कसैको 
उजुरी नै नपरी बोलप�का साथ �ेिषत कागजातह� मू�याङ्कन एवं �वीकृतकता�ले शङ्का 
गन� अव�था रहदैँन । साथै सबै �ेिषत कागजातह� न�कली वा िकत� ह�न् भनी छानिबन 
गनु�पन� कानूनी �यव�था रहे भएको देिखँदैन । �ेिषत कागजातह� न�कली ह�न् भ�ने त�य 
बोलप� मू�याङ्कन एवं �वीकृतकता�लाई त�कालै थाहा जानकारी ह�ने अव�थासमेत रहन 
स�दैन । भु�ानीका हकमा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले परफरमे�स व�ड 
रो�का रा�न ब�कलाई प� लेखेको देिख�छ । िनमा�ण स�प�न भएको कामको मा� नापजाँच 
गरी भु�ानी िदनुपन� जित रकम भु�ानी िदएको भ�ने त�य �ितवादी िव�णु�साद शमा�को 
बयानबाट देिख�छ । िनमा�ण स�प�न नगराई रकम भु�ानी िदएको भ�ने अिभयोग दाबी रहकेो 
देिखँदैन । यसरी िनमा�ण काय� स�प�न नै नभई रकम भु�ानी गरकेो तथा गुण�तरहीन काम 
गराई रकम िदएको भ�ने िमिसल �माणबाट नदेिखँदा नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हािन 
नो�सानी �ित र �ितवादीह�ल ेगैरकानूनी लाभ िलएको भ�ने देिखन नआउने । 

(�करण नं.१४) 
E-Bid �ारा पेस भएको कागजातह� र बोलप� साव�जिनक ख�रद ऐनअनुसार गिठत 
बोलप� मू�याङ्कन सिमितले आव�यक मू�याङ्कन गरी उपयु� ठह� याएको बोलप� 
�वीकृितका लािग पेस गरकेो देिख�छ । सो मू�याङ्कन सिमितले �ेिषत कागजातह�मा 
लागेको छाप तथा द�तखत िकत� जालसाज ह�न् भनी ठहर गरकेो देिखँदैन । उ� मू�याङ्कन 
सिमितले मू�याङ्कन गरी आव�यक कागजातह� पूरा भएको देिख िसफा�रस गरकेो 
बोलप�लाई अिधकार�ा� अिधकारीले �वीकृत गन� आशयप� राजधानी दैिनकमा �कािशत 
भएकोमा कसैको उजुरीसमेत नपरी ठे�का �वीकृत भएको िमिसलबाट देिख�छ । 
ठे�काबमोिजमको काम नै नभएको वा गुण�तरहीन काम भएको भ�ने अिभयोग प�मा दाबी 
िलएको छैन । ठे�काअनु�पको काय� स�प�न भइसकेको भ�ने िमिसलबाट देिख�छ । यसरी 
�ितवादीह�को लापरवाही वा बद् िनयतले नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हािन नो�सानी र 
�ितवादीह�लाई गैरकानूनी लाभ पुगेको भ�ने नदेिखने । 

(�करण नं.१५) 
�ितवादीको हकमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को समेत दाबी िलएको 
देिखयो । उ� दफा ११ हदेा� सरकारी िनकाय वा साव�जिनक सं�थाको कागजातमा 
अनािधकार वा गैरकानूनी त�रकाले स�याउने, केरमेट गन�, थपघट गन� वा हरेफेर गन�लाई 
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सजाय ह�ने �यव�था गरकेो देिख�छ । कुनै पिन �यि�ल े सरकारी िनकाय वा साव�जिनक 
सं�थामा रहकेो कागजातमा गैरकानूनी�पमा स�याउने, केरमेट गन�, थपघट गन� वा हरेफेर 
गरी िकत� गरकेो अव�थामा मा� दफा ११ बमोिजमको उपयु�� कानूनी �यव�था आकिष�त 
ह�ने हो । यी �ितवादी राजिव�� �ताप सापकोटाले सरकारी िनकाय वा साव�जिनक सं�थामा 
रहकेो कागजातमा उ� दफा ११ मा उ�लखे भएबमोिजमको काम गरकेो नभई छु�ै िकत� 
कागजातह� तयार गरकेो देिखएकोले उ� दफा ११ यी �ितवादीका हकमा आकिष�त ह�ने    
नदेिखने । 

(�करण नं.१७) 
118. िनण�य नं. ९६५४ - सेवा �वेशका लािग झु�ा िश�क अनुमितप� पेस गरी ��ाचार गरकेो 

झु�ा यो�यता, झ�ुा �माणप� पेस गरी लाभ िलने कुरा ��ाचार िनवारण ऐनअ�तग�तका कसुर 
भई ��ाचार िनवारण ऐनअनुसार कारवाही ह�ने िवषय ह�न् । िनवेदकको िनयुि�को वै�तामा 
कुनै �यि� िवशेषले नालेस गनु� र न�कली �यहोराको िलखत पेस गरी लाभ �ा� ग� यो भ�ने 
िवषय, यसमा मु�ा चलाउनु पन� अिधकारी वा �यि� र मु�ाको कारवाहीको �ि�या नै छु�ाछु�ै 
ह��छ । िनयुि� िदने �ममा अि�तयार�ा� िनकायले �चिलत कानूनले तोकेको �ि�या 
नपु� याई गैरकानूनी�पमा िनयु� गरमेा िनयुि� कानूनबमोिजम छ, छैन भनी �रट िनवेदनको 
रोहमा यस अदालतले जाँ�न ेहने� गद�छ । य�ता िनयुि� �ि�याका बारमेा परकेो िनवेदनले 
कानूनले भ��ाचारको कसुर ह�ने भनी िनधा�रण गरकेा झु�ा �माणप�को अनुस�धान गन� 
िवषयलाई �भाव पान� स�दैन । आफूले हािसल गरकेो िश�ण अ�यापन अनुमितप� 
आिधका�रक िनकायबाट जारी भएको स�े साँचो हो भनी �मािणत गन� दािय�व सरकारी 
सेवामा लाभ िलने उ�े�यले पेस गन� �यि�मा नै िनिहत ह��छ । �माणको परी�ण गरी स�े वा 
झु�ा के हो भनी िनण�य गन� िवषय �रट िनवेदनबाट उपचार �दान गन� िवषयव�तु ह�न स�दैन । 
झु�ा �माणप�को िवषय रा�य र समाजलाई असर पान� गि�भर �कृितको सरकारवादी 
अपराध ह�ने ह�दँा िश�क छनौट स�ब�धमा अिनयिमतता भयो भनी पिहले िनवेदन दता� गरकेो 
िवषयले झु�ा अ�यापन अनुमितप� पेस गरी लाभ िलएको स�ब�धमा अनुस�धान गरी 
कानूनबमोिजम मु�ा चलाउने अिधकारलाई असर पाछ� भनी अथ� गन� �यायोिचत नह�ने ह�दँा 
दोहोरो मु�ा चलाइयो भ�ने �ितवादीको पुनरावेदन िजिकर उिचत रहकेो नदेिखने । 

(�करण नं. ३) 
��ाचारको कसुरमा जुनसुकै �यि� वा िनकायलाई सूचना उजुरी िदने अिधकार कानूनले 
�दान गरकेो अव�थामा न�कली अ�यापन अनुमितप�को आशङ्कामा अनुस�धान गन� 
राि��य सतक� ता के��ले अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगलाई प�ाचार गरसे�मको 
काय�लाई अनुस�धान गरी कारवाही चलाएको सं�ा िदन निम�ने ह�दँा गैरकानूनी िनकायल े
अनुस�धान गरकेो भ�ने �ितवादीको पुनरावेदन िजिकर उपयु� नदेिखने । 

(�करण नं. ४) 
कानूनले आफूले हािसल नगरेको यो�यता हािसल गर ेभनी कसैले गलत झु�ा �माणप� पेस 
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गरी लाभको पद हािसल गछ� भने �यो ��ाचारको कसुर ह�ने भनी सजायसमेतको �यव�था 
गरकेो देिख�छ । कसैले झ�ुा अ�यापन अनुमितप� पेस गरी लाभ हािसल ग�रसकेपिछ 
आफूबाट भएको गलत काय� साव�जिनक भएको कारणले सजायबाट ब�ने उ�े�यले पिहला 
लाभ िलइसकेको पदलाई प�र�याग गद�मा उसले पिहले गरेको गैरकानूनी काय�को कसुरबाट 
उ�मुि� पाउन स�दैन । झु�ा अ�यापन अनुमितप�का आधारमा िनयुि� िलई लाभसमेत �ा� 
गरी कसुरबाट उ�कने उ�े�यले पिछ राजीनामा गर ेपिन पिहले गरकेो कसुरको दािय�व रही नै 
रहने ह�दँा राजीनामा गरकैे आधारमा कसुरबाट उ�मुि� पाउनुपछ� भ�ने पुनरावेदन 
िजिकरसमेत �यायोिचत रहकेो  नपाइने । 

(�करण नं. ५) 
119. िनण�य नं. ९६५५ - कत��य �यान 

�यायकता�ले इ�साफको रोहमा हदेा� सबुत �माणबाट दोषी देिखएको �यि�लाई 
कानूनबमोिजमको सजाय गदा� सजाय चक� पन�  िच�ले देखेको अव�थामा शु� िववेक 
(Conscience) �योग गन� िदएको कानूनस�मत अव�था हो । कानूनको यो सुिवधा मु�ाका 
प�ले माग गरकेो आधारमा िदने र माग नगरेको अव�थामा निदने भ�ने ह�दैँन । कानूनल े
�यायकता�लाई गरकेो यस �कारको िव�ासलाई सावधानीका साथ �योग गनु�पद�छ । िववेक 
�योग गन� �या� आधार ह�नुपछ� । आधारिबना ग�रएको िववेकले �याियक अराजकता �याउन 
स�ने ह��छ । ��तुत मु�ामा �ितवादीले ६० वष� उमेर नाघेको वृ� मिहलालाई आँखा 
फुटा�न,े मु�का �हार गन� अिन भीरबाट लडाएर मान� यी पुनरावेदक �ितवादीमािथ िववेक 
�योग गन� आधार र अव�था देिखन आएन । िववेक �योग गन� अव�था नै नभएको ��तुत 
वारदातमा पुनरावेदक �ितवादीलाई अ.बं १८८ नं. बमोिजम सजाय घटाउने िम�ने अव�था 
देिखन नआउने । 

(�करण नं.४) 
120. िनण�य नं. ९६५९ - कत��य �यान 

भिवत�यलाई आकि�मक घटना वा दुघ�टनाको �पमा िलइ�छ । यसलाई दुघ�टनाको �पमा 
िलइने ह�दँा भिवत�य ह�नलाई घट्न पुगेको घटना घटाउनेस�मको कुनै कारण तथा �रसइवी 
नभएको देिखनु पन�, आफूले गरकेो कामबाट कुनै दु�प�रणाम आउन स�ने अव�था तथा 
स�भावना नरहकेो देिखनु पन�, �य�तो दु�प�रणामको ई�छा तथा पूव��ानसमेत नभएको 
ह�नुपन� साथै वैध काम वैध साधनको �योग गरी �या� सावधानी अपनाई गरकेो पिन पुि� 
ह�नुपद�छ । उि�लिखत यी अव�थाह� एक अका�को िवक�पको �पमा रहकेो नभई यी सबै 
अव�थाह�को संयोजन रह ेभएको ह�नुपद�छ । यीम�ये कुनै एउटाको अभाव भएमा �यसलाई 
भिवत�य मा�न नसिकने । 

(�करण नं.६) 
िबयरको बोतल ज�तो व�तलुे संवेदनशील अंग टाउकोमा िहका�उँदा �यान मन� स�छ भनी 
सामा�य सुझबुझ भएको �यि�ले जा�नु सो�नु पन� कुरा ह�न आउँछ । िबयरको बोतलले 
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टाउकोमा िहका�उँदा �यान मन� स�ने स�भावना रहने पिन सहज अनुमान गनु�पन� िवषय हो । 
य�तो अव�थामा �ितवादीमा भिवत�य �यान ह�न आफूले गरकेो कामबाट मािनस मला� भ�न े
ज�तो नदेिखएको वा प�रणामको पूव� �ान नभएको भनी मा�न सिकँदैन । यसमा �ितवादीको 
मृतकलाई मान� मनसाय �प� नदेिखए पिन मािनस मन� स�ने प�रणामको पूव� स�भावनाको 
जानकारी भने रहकैे देिखँदा ��तुत मु�ाको वारदातलाई भिवत�यको कोटीमा रा�न   
सिकँदैन । य�तो अव�थामा �ितवादीमा रहकेो �यही स�भावनाको जानकारी नै आपरािधक 
काय� पछािडको आपरािधक मनसायका �पमा रहकेो ह�ने ।  
कुनै आपरािधक काय� ठीक बेठीक छुट्याउन स�ने �यि�ले आ�नो कामको प�रणाम दे�न 
स�ने अव�थामा कुनै काय� �वत�� तथा �वे�छाले गद�छ र �यसको प�रणाम आपरािधक काय� 
ह��छ भने �यहाँ मानिसक त�व िव�मान रहकेो नै मािन�छ । नाबालक, होस ठेगाना नभएको, 
नशाको सुरमा रहकेो, ठीकबेठीक छु�ाउन नस�ने अव�थाको �यि�ले वा कुनै डर �ास, 
दबाबमा परी कसैको आ�ा पालन गन� वा आ�नो काय�को प�रणाम दे�न र पूव� अनुमान गन� 
नस�ने �यि�ले गरकेो आपरािधक काय�को पछािड आपरािधक मनसाय रहकेो नमािनने 
अव�था पिन यसमा िव�मान नदेिखने ।  

(�करण नं.७) 
121. िनण�य नं. ९६७२ - कत��य �यान 

द�ड सजायको १ नं. अ�तग�त सजायबाट छुट पाउनका लािग कसुरदार वा �ितवादीको 
मानिसक अव�था आरोिपत आपरािधक काय� गदा�को बखत �य�तो काय�को �कृित र 
प�रणाम थाहा नपाउने गरी िब�ेको ह�न अिनवाय� ह��छ । अ�यथा �ितवादीलाइ यो 
�ावधानअ�तग�तको सजायमा छुटको सुिवधा वा उ�मुि� �ा� ह�न स�ने नह�ने । 

(�करण न.ं ६) 
122. िनण�य नं. ९६७४ - वैदेिशक रोजगार कसुर 

�माण कानूनले िलखत �माणलाई सव��म �माण मा�दछ । �यसैले िलखतमा उ�लेख भएको 
कुरा अ�यथा �मािणत भएमा बाहके सोमा उ�लेख भएको कुरालाई भरपद� र ब�तुपरक 
�माणको �पमा अदालतले �हण गनु�पन� । 

(�करण नं. ५) 
123. िनण�य नं. ९६७५ - कत��य �यान र अपहरण 

�हरी आफँैले वा जबरज�ती गरी लेखाएको बयानमा घटनाको व�तुि�थितसँग मले खाने 
िकिसमले घटनाको िसलिसलेवार िच�ण पिन ह�न स�दैन र �य�तो बयान अ�य मौकामा 
कागज गन� �यि�ह�को भनाइसँग पिन ह�बह� निम�न स�छ । यसरी घटनाको व�तुि�थित 
तथा प�रवेशसँग र मौकामा कागज गन�ह�को भनाइसँग मेल खाने गरी आ�नो �वे�छाले 
गरकेो मौकाको बयानलाई अ�यथा पुि� नभएस�म अदालतमा इ�कार गरकैे आधारमा अस�य 
भ�न निम�ने । 

(�करण नं.५) 
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व�तुि�थित मुचु�काका �यि�ह�ले मौकामा कागज गदा� यी �ितवादीह�को वारदातमा 
संल�नता रहकेो भनी लेखाएकोमा अदालतमा बकप� गदा� मौकाको बकप� आफूले लेखाएको 
नभई लेखेर �याएकोमा सही गराएको भने तापिन सो कुराको पुि� गन� नसकेकोले सो 
भनाइलाई िव�ासयो�य मा�न सिकँदैन । अनुस�धानका �ममा तयार भएका तथा सं�िहत 
िमिसल संल�न �माणह� एक आपसमा समिथ�त भई वारदातलाई र वारदातमा 
�ितवादीह�को संल�नताका स�ब�धमा पुि� ग�रराखेको अव�थामा मौकामा संकिलत 
�माणह�लाई अ�यथा मानी �माणमा अ�ा� गन� नसिकने । 
कुनै काम, घटना वा अव�था ��य��पमा दे�ने वा थाहा पाउने �यि� वा सो काम, घटना वा 
अव�थाबाट पीिडत भएको �यि�ले कुनै काम वा घटनाका स�ब�धमा मौकामा वा �यसको 
त�काल अिघ वा पिछ �य� गरकेो कुरा �माणमा िलन ह��छ भ�ने �यव�था �माण ऐन, 
२०३१ को दफा १० मा भएअनुसार पिन घटनाका पीिडत र ��य�दश� दुवै रहकेा यी 
पीिडतह�को मौकाको भनाइलाई अदालतमा आइ बकप� नगरकेो आधारमा मा� �माणमा 
िलन निम�ने भ�न निम�ने ।  

(�करण नं.६) 
124. िनण�य नं. ९६७६ - कत��य �यान 

�ितवादीह�समेत उपर िकटानी जाहरेी पर ेतापिन उ� जाहरेी जाहरेवालाको बकप�बाट नै 
खि�डत भइरहकेो अव�थामा जाहरेी �यहोरा केवल आवेशमा आई शंकाका भरमा मा� 
िदएको ��ट ह��छ । �यसमा पिन जाहरेी आफँैमा �माण ह�न स�दैन । यो घटना भएको, 
घटनाको स�भावना रहकेो ज�ता अव�थामा �ारि�भक�पमा सूिचत गन� (First 
Information Report) का �पमा मा� िदइने हो जसलाई स�य नै ह��छ भनी भ�न   
सिकँदैन । यी �ितवादीको समेतको संल�नता रहकेो भनी िदएको जाहेरी अ�य कुनै �माणबाट 
पुि� नभएको र �वयम ् जाहरेवालाको बकप�बाट समेत समिथ�त नभएको अव�थामा यसको 
�ामािणक मू�य रहकेो मा�न नसिकने । 

(�करण नं. ४) 
125. िनण�य नं. ९६७७ - मानव बेचिबखन ओसारपसार 

मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार (िनय��ण) ऐन, २०६४ हदेा� यस ऐनको दफा ३ ले मानव 
बेचिबखन र ओसार पसार गनु� गराउनु ह�दैँन भनी मानव बेचिबखन र ओसार पसार गन� 
काय�लाई आपरािधक�करण (Criminalization) गरकेो पाइ�छ भने सोही ऐनको दफा ४(१) 
मा मानव बेचिबखन गरकेो मािनने काय� तोिकएको र दफा ४(२) मा मानव औसार पसार 
गरकेो मािनने काय�समेत अलग अलग गरी तोिकिदएको अव�था छ । �य�तै दुवैमा फरक 
फरक सजाय ह�ने पिन दफा १५ मा �यव�था छ । यसरी क�तो काय�बाट मानव ओसार पसार 
ह�ने र के क�तोबाट बेचिबखन ह�ने भनी कानूनले अलग अलग गरी तोिकिदएबाट मानब 
बेचिबखन र मानव ओसारपसारलाई दुई िभ�न आपरािधक काय�का �पमा रािखएको ��ट 
ह��छ । यी दुवै अलग आपरािधक काय� भएकाले यी दुवैको छु�ै अि�त�व ह�न जा�छ । �ायः 
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सँगसँगै यी दुवै अपराध ह�ने भएपिन एकको अभावमा अक� नह�ने प�रपुरक भने होइनन् । 
ओसारपसारको उ�े�यमा �पमा िक�ने वा वे�ने वा वे�यावृि�मा लगाउने वा शोषण गन� नै 
ऐनले राखेको भएपिन सबै अव�थामा �यो उ�े�य पूरा भई िक�ने बे�ने वा वे�यावृि�मा 
लगाएकोनै भ�न सिकँदैन तापिन सो उ�े�यले लगेमा ओसार पसार भने गरकेो नै मािनने । 
��तुत वारदातमा पिन �ितवादीले बेिचबखन गन� उ�े�यले नै पीिडतलाई भारत लगेको र 
बे�न नपाउँदै भारतमा अलप� छोडेकोमा िनज पीिडतमािथ यौन शोषण भएको पुि� भएपिन 
बेचिबखन ग�रसकेको भने िमिसलबाट पुि� ह�न स�दैन । य�तो पीिडतलाई भारतस�म पु� याई 
चरम यौन शोषणसमेत भएको पुि� भइरहकेो अव�थामा अिभयोग मागदाबीबमोिजम सजाय 
गन� गरकेो सु� फैसला सदर गनु� पन�मा सो नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला 
�ुिटपूण� भएको भ�ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन िजिकरसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं.१०) 
126. िनण�य नं. ९६८४ - मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार जबरज�ती करणी 

कुनै मिहलाले नाम, थर, िलङ्ग, ह�िलया, ढाँटी धोका िदई न�कली लो�ने मािनस भएको 
अनुभूित िदलाई न�कली िलङ्ग �योग गरी कसैलाई जबरज�ती करणी गछ� भने उसलाई 
मिहला भएकै कारणले उ�मुि� िदनु �यायोिचत ह�न नस�ने । 

(�करण न. ९) 
अदालतले कानूनको �या�या गदा� अपराधको �कृितमा आएको प�रवत�नलाई समेत �ि�गत 
गनु�पछ� । यस अव�थामा कृि�म िलङ्गको �योग गरी मिहलाले अक� मिहलालाई जबरज�ती 
करणी गन� स�दैन भ�ने िन�कष� िनकाली कसैलाई उ�मुि� िदनु �यायोिचत ह�न स�दैन । 
एउटा मिहलाले अक� मिहलालाई sexual object को �योग गरी जबरज�ती करणी गन� 
स�ने नै देिख�छ । मिहलाले मिहलालाई जबरज�ती करणी गन�मा मानिसक‚ मनोवै�ािनक 
तथा सामािजक कारणह� रहकेा ह�न स�छन् । ज�तो कुनै �यि� शारी�रक�पमा मिहला भए 
तापिन मानिसक र मनोवै�ािनक�पमा मिहला�ित नै आकिष�त ह�न स�छ र आ�नो 
मनोवै�ािनक स�तुि�को लािग मिहला मािथ जबरज�ती करणी गन� स�छ । �यसै गरी कोही 
�यि�ले यौन रोमा�चकताको लािगसमेत यस �कारको काय� गन� स�छ भने सामािजक 
प�रवेश र स�ब�धको कारणले पिन मािनसमा यस �कारको मानिसकताको िवकास भएको 
ह�न स�छ । य�तो स�ब�ध वा अनुभूितिभ� पिन असहमित वा जबरज�ती करणी ह�न स�छ । 
जसलाई कानूनको प�रिधिभ� �याउनु आव�यक ह�ने । 

(�करण न. १३) 
127. िनण�य न.ं ९६९१ - कत��य �यान 

मृतकले लगाएको गहनाह� िनजको लाससँग नरहनु र �ितवादीको आकि�मक आिथ�क 
गितिविधले पिन ��तुत वारदातमा यी �ितवादीको संल�नता थप पुि� ह�न गएको पाइने । 

(�करण नं. ८) 
अपराध ह�दँाह�ँदैको अव�था दे�ने च�मिदद्  गवाह मु�ामा नह�न पिन स�दछ । च�मिदद्  गवाह 
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नभएको अव�थामा पिन अपराधी यही नै हो भनी ठ�याउन व�तुिन� र प�रि�थितज�य 
�माणबाट पिन सिक�छ । घिटत अपराधको �कृित अपराध ह�नुअिघ र पिछका घटना र 
�ितवादीको हाउभाउसिहतको �यवहार आिद सबैतफ� बाट अपराधी को हो भनी देखाई रहकेो 
अव�था च�मिदद गवाह छैन वा अदालतमा अपराधमा इ�कारी बयान गरकैे कारणले मा� 
सफाइ िदनु �यायोिचत नह�ने । 

(�करण नं. १२) 
128. िनण�य नं. ९६९२ - लागु औषध खैरो हरेोइन 

अनुमानकै आधारमा सवारी धनी तथा ऋणीले जानी बुझीकन उ� सवारी साधन लागु 
औषधको कारोबारका लािग �ितवादीह�लाई �योग गन� िदएको भ�न �यायोिचत नह�ने । 

(�करण न.ं ६) 
अिभयोगमा लागु औषधको कारोबारमा सङ्गिठत�पमा संल�न देखाइएका �यि�ह�को 
बैङ्क खाताको कारोबारको िववरणमा �ितवादीको संल�नता पुि� नभएको अव�थामा 
शङ्का र अनुमानका आधारमा बैङ्क खातामा रहकेो स�पूण� रकम लागु औषधको 
कारोबारबाट ज�मा गरेका रहेछन् भनी अथ� गन� �यायोिचत नह�ने । 

(�करण नं. ७) 
129. िनण�य नं. ९६९३ - गौवध 

समान �तरका �ितवादीह�म�ये कुनैको सजाय उि�टएको अव�थामा अक� �ितवादीलाई 
समेत अ�याय नपरोस भनी य�तो �यव�था राखेको देिख�छ । कानूनले सु�प��पमा 
पुनरावेदन नगन� �ितवादीको हकमा समेत पुनरावेदन िदने सरह उ�टाई िदनुपछ� भनी तोकेको 
अव�थामा पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन नगन� �ितवादीह�को हकमा समेत सजाय 
घटाएको फैसलालाई अ�यथा भ�न नसिकने । 

(�करण नं. ३) 
130. िनण�य नं. ९६९६ - जबरज�ती करणी 

लामो समयदेिख जाहरेवालीलाई जबरज�ती करणी गद� आई रहकेो भ�ने �ृखंलाव� कसुर 
अपराधको कडीको �पमा रहकेो र ��येक पटकको उ� आपरािधक काय� द�डनीय ह��छ । 
सो वारदात कानूनको हद�यादिभ� �याियक �ि�यामा आउन स�ने नै ह�दँा पिछ�लो 
पटकको िमित २०६५।१।२९ को आरोिपत कसुर अपराधमा दायर भएको ��तुत मु�ालाई 
हद�याद नाघी दायर भएको भ�न निम�ने । 
िमिसल संल�न रहकेो ज�म दता�को �माणप�को फोटोकपीबाट पीिडतको ज�म िमित 
२०५०।२।३१ मा भएको भ�न ेदेिखदँा वारदात िमितमा िनजको उमेर गणना गदा� १४ वष�को 
ह��छ । पीिडतले ज�माएक� ब�चीको बाबु �ितवादी होइनन् भनी िड.एन.ए. परी�णले 
देखाएको कारणले आरोिपत जबरज�ती करणीको कसुर िनज �ितवादीबाट ह�नै स�दैन भनी 
अथ� गन� िम�दैन । जि�मएक� बािलकाको जैिवक बाबु को हो भ�ने कुरा ��तुत मु�ाबाट 
िन�पण ह�ने िवषयव�तु नभई िब�कुलै पृथक �� हो र �यो छु�ै �याियक �ि�याको 
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िवषयव�तु ब�न स�ने । 
(�करण नं. ५) 

मु�ामा पीिडत �वयम ्ले �ितवादीउपर जबरज�ती करणी गरकेो भनी िकटानी जाहेरी 
दरखा�त िदएको र िनजले अदालतमा समेत उपि�थत भई जाहरेी �यहोरालाई समथ�न गरी 
बकप� गरेको देिख�छ । पीिडतको शारी�रक परी�ण गदा� Hymen �याितएको समेतल ेसो 
कुराको पुि� गद�छ । पीिडत नाबािलकाको भनाई अ�यथा �मािणत नभएको अव�थामा �माण 
ऐन, २०३१ को दफा १० बमोिजम �माणमा �हण गनु�पन� ह�न आउँछ । मुलुक� ऐन 
जबरज�ती करणीको १ नं. ले १६ वष�भ�दा कम उमेरक� बािलकालाई िनजको सहमितमा 
करणी िलनुिदनु गरमेा पिन जबरज�ती करणीको वारदात पुि� ह�ने भ�ने हा�ो कानूनी 
�यव�था रहकेो छ । तसथ� उ� कानूनी �यव�थासमेतले �ितवादीले पीिडतलाई जबरज�ती 
करणी गरकेो भ�ने पुि� ह��छ । �ितवादीको इ�कारी बयानकै आधारमा मा� िनजलाई 
अिभयोगदाबीबाट सफाइ िदने आधार ब�न नस�ने । 

(�करण नं. ६) 
131. िनण�य नं. ९६९८ - अङ्ग भङ्ग 

जाहरेवालीको बा�या�मक कारणले प�रवित�त बयानलाई �वत���पमा ख�डन गनु�पन� 
अव�था रह�छ । आफँै पितबाट अङ्गभङ्ग भएक� पीिडत जाहरेवाली आ�नै िहत िव�� 
िकन बकप� ग�रन् होला, कुन सामािजक, सां�कृितक र आिथ�क कारणले वा के कारणले 
पीिडत एकाएक प�रवत�न भइन सो�नुपन� ह��छ । पीिडतले आफँै अँ�यारोलाई िकन �वीकानु� 
पर् यो होला �यो पिन आँखा ज�तो शरीरको लािग सवा�िधक नभई नह�ने �य�तो शरीरको अंग 
जसिबना जीवन अ�य�त चुनौितपूण� ब�न पुगेको छ । �वयम ्लाई परािजत गन� प�रक�पना 
�यायमा गरकेो ह�दैँन । �यायकता�ले �ितकूल बयानको बा�या�मक प�रि�थितलाई म�यनजर 
रा�नु पद�छ । �ितकूल बयानलाई �यायको कसीमा हने� आव�यक ह�ने । 

(�करण नं. ६) 
फौजदारी कानून र �यायको एउटा मह�वपूण� उ�े�य भनेको कसुरदारलाई सजाय गनु�को साथै 
अपराधको रोकथाम र िनय��ण गरी समाजमा शाि�त र �यव�था कायम गनु� पिन हो । 
कसुरदारलाई सजाय तो�दा द�ड गरेज�तो मा� देिखनु ह�दैँन । कसुरको मा�ा र 
गा�भीय�ताअनुसार द�ड पाएको अनुभूित गरी प�ातापको वातावरण पिन िसज�ना ह�ने 
िकिसमले द�ड गनु�पन� । 

(�करण नं. ७) 
132. िनण�य नं. ९७०४ – लागु औषध खैरो हरेोइन 

लागु औषध मु�ामा �माणको भार (Burden of Proof) �ितवादीमा नै रहकेो ह��छ । 
सामा�यतः �माणको भार वादीमा रहने भए तापिन कितपय मु�ाह�मा िवषयगत अपराधको 
गाि�भय�तालाई िवचार गरी कानूनले िनषेध गरकेो व�तु �ितवादीबाट बरामद भएमा सो 
त�यलाई कसुर मा�न े कानूनी �ावधान भई सो आपरािधक काय� (Corpus Delicit) 
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�थािपत भएपिछ िनद�िषता �मािणत गन� भार �ितवादीमा रा�ने गरकेो पाइ�छ । यसरी कुनै 
�ितबि�धत व�तु कसैको साथबाट फेला पनु� नै आपरािधक काय� गरकेो मािनने �कृितको 
अपराधलाई Possessory Crime भिन�छ र �यस �कारको आपराधमा आपरािधक काय� 
�थािपत भएपिछ िनद�िषता �मािणत गन� भार �ितवादीको ह�ने । 
मौकामा कागज गन� �यि�ह� तथा मु�ाका �ितवेदक �हरी कम�चारीह�समेत अदालतमा 
उपि�थत भई सु� अनुस�धानमा उ�लेख गरकेो �यहोरालाई समथ�न गरी बकप� गरकेो 
अव�थामा �ितवादीह�ले कसुर गरकेो कुरा �थािपत ह�न आउँछ । �माणको भार 
�ितवादीह�मा ह�ता�तरण ह�ने ��तुत मु�ामा �ितवादीह�ले आ�नो िनद�िषताको �माण 
��तुत गन� स�नु पछ� । केवल िनद�ष ह� भ�ने कथन मा� िनद�िषता पुि� गन�को लािग पया�� 
ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ८) 
133. िनण�य नं. ९७०७ - बह�िववाह 

फौजदारी �यायको उ�े�य �चिलत कानूनले अपराध घोिषत गरकेो काय� गन� �यि�लाई 
कानूनबमोिजम द�ड सजाय गरी समाजमा अपराध िनय��ण गनु� पिन हो । मुलुक� ऐन, 
िबहावरीको महलको ९ नं. बमोिजम कानूनबमोिजम लो�ने �वा�नीको स�ब�ध िव�छेद नभई 
वा अंशब�डाको महलको १० नं. बमोिजम �वा�नीले अंश िलई िभ�न बसेको अव�था नभई 
अक� िववाह गन� पाउने नदेिखने । 

(�करण नं. ५) 
�ितवादीह�बीच दो�ो िववाह भइसकेको अव�था रहमेा वारदात घिटत भइसकेको मा�नु  
पछ� । दो�ो िववाह गरपेिछ हाल सो दो�ो वैवािहक स�ब�ध कायम नरहकेो भ�ने कुराले 
स�प�न भइसकेको दो�ो िववाह (बह�िववाह) नभएको मा�न िम�दैन । स�प�न भइसकेको काय� 
नभएको ह�न स�दैन र नभएको बनाउन पिन सिकँदैन । बह�िववाह �थािपत भइसकेको 
अव�थामा कानूनको प�रणाम त�काल िसिज�त भएको देिख�छ । सोबाट लामो समयपिछबाट 
ग�रएको स�ब�ध िव�छेदले म�त गन� स�ने नदेिखने । 

(�करण नं. ६) 
बह�िववाह फौजदारी कसुर भएको र फौजदारी कानूनको अ�रश: लागू गनु�पन� ह��छ । कुनै 
व�तुि�थित देखाएर वा जाहेरवाला वा पीिडतको आ�ोश वा �मा वा सहनशीलता ज�ता 
कुराले फौजदारी दािय�वबाट मु� गन� सिकँदैन । यसबाट फौजदारी कानूनको काया��वयनमा 
अपवाद खो�ने अव�था िन��याउँछ, जुन कानूनले अनुमित िदँदैन । दु�कृितलाई रो�ने 
�योजनका लािगसमेत य�तो �ि�कोणलाई �थान िदन निम�ने । 

(�करण नं. ७) 
134. िनण�य न.ं ९७०८ - स�पि� शु�ीकरण 

स�पि� शु�ीकरण िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी �यव�थाअनुसार आफूसँग 
रहकेो अ�वाभािवक स�पि�को �ोत उ� स�पि� बाहकले देखाउन स�नु पद�छ । केवल 
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�ितवादीह�को साथबाट बरामद भएको रकम मेरो हो भनी ते�ो �यि�ले भ�दैमा स�पि�को 
कानूनी �ोत खुलेको अथा�त्  वैध स�पि� हो भनी �मािणत भएको मा�न सिकने अव�था 
ह�दैँन । �य�तो स�पि� वैध ह�नका लािग आज�न वा �ा� गरकेो कानूनी �ोत �प��पमा 
खुलाउन स�नुपन� । 

(�करण नं. ८) 
स�पि� शु�ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा भएको 
कानूनी �यव�थाअनुसार बरामद भएको अवैध �पैयाँ स�पि� शु�ीकरण गन� उदे�य नराखी 
आफूले �यापार �यवसाय वा अ�य कुनै �यि� वा �ोतबाट �ा� गरकेो ह� ँभ�ने प�ले व�तुिन� 
�माणबाट सो कुरा �मािणत गनु�पन� । 

(�करण नं. ९) 
स�पि� शु�ीकरण (मनी लाउ�ड�रङ) िनवारण ऐन, २०६४ को उ�े�य अपराधज�य 
काय�बाट �ा� स�पि� शु�ीकरण गन� काय�लाई िनवारण गन� रहकेो भ�ने यसको ��तावनामा 
उ�लेख छ । अपहरण, ��ाचार, आतंकवाद तथा राज�को छली आिद गैरकानूनी काय�बाट 
आिज�त स�पि� भूिमगत�पमा पुनः �य�तै गैरकानूनी काय�मा लगानी ह�ने र शु�ीकरण गन� 
च�ह� चली रहने ह�ँदा पुनः �य�तो गैरकानूनी काय�बाट आिज�त स�पि� आपरािधक काय�मा 
�योग नहोस्, आपरािधक काय� रोिकयोस् भनी िनवारणा�मक �यव�था (Preventive 
Measures) को �योजनाथ� स�पि� शु�ीकरण ऐन आएको हो । स�पि� शु�ीकरण आफँैमा 
स�ब� कसुर (Predicate Offence) होइन अिपत ु मलू कसुरको सह-उ�पादन (By-
Product) को �पमा सह अपराध (Secondary Offence) हो । मूल कसुरलाई लकुाई 
िछपाई �यसबाट आिज�त स�पि�लाई लुकाउन शु�ीकरण ग�रएको कसुर यस ऐनअ�तग�त 
पद�छ । यो एउटा बह�आयािमक िव�ीय अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime) 
पिन हो । मूल अपराध लुिकने ह�नाले शु�ीकरणको अपराध भएपिछ उसले मूल अपराध गर् यो 
वा गरने र उसको अपराध गन� मनसाय िथयो वा िथएन भनी िवचार ग�रदैँन । �यसैले उ� 
ऐनको दफा २८ ले कसैसँग आय�ोत वा आिथ�क अव�थाको तुलनामा उसको स�पि� 
अ�वाभािवक देिखएमा र उसले आज�न गरकेो �ोत देखाउन नसके स�पि� शु�ीकरणको 
अपराध ह�ने �यव�था गरकेो हो । अ�वाभािवक स�पि� देिखयो भने �यसको �ोत जायज 
िथयो भनी �मािणत गनु�पन� �माणको भार �ितवादीमा रािखएको छ । �ितवादीले �ोत 
देखाउन सकेन भने उसले स�पि� शु�ीकरणको अपराध गरकेो हो भनी मा�नु पन� ह��छ । 
�य�तो आय�ोत लुकेको स�पि� बरामद ह�नु नै कसुरको लािग पया�� ह�ने । 

(�करण नं. ११) 
कुनै िवशेष ऐन लागू भएप�ात्  सो ऐन आउनुपूव� नेपाल राजप�मा �कािशत सूचनाले सो 
िवशेष ऐनको �यव�थालाई सीिमत गन� नस�ने ह�दँा िवशेष ऐन लागू भएप�ात्  आएको ऐनमा 
सोही ऐनबमोिजम गनु�पन� ह��छ । िवदेशी िविनमय (िनयिमत गन�) ऐन, २०१९ को दफा ५ 
अनुसार नेपाल सरकारले िमित २०५७/३/१२ मा नेपाली र भारतीय नाग�रकले आ�ना 
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देशमा �चलनमा रहकेो कर�ेसी एक देशबाट अक� देशमा �याउन र लैजान पाउने गरी जारी 
भएको सूचनाले वैध आज�नबाट �ा� भएको रकमलाई छुट िदएको हो । सोही सूचनाबमोिजम 
रकम �याउँदा वा लैजाँदा रकम बाहकले आफूसँग भएको रकमको �ोत खुलाउन नपन� गरी 
छुट िदएको भ�ने नदेिखएको र असीिमत मा�ामा रकम �याउन लैजान पाउने उ�लेख भएपिन 
यसरी रकम िलई िहड्ँदा सो रकमको �ोत खुलाउनेलगायतका अ�य �यव�था �चिलत 
कानूनी �यव�थाबमोिजम ह�ने । 

(�करण नं. १२) 
शु�ीकरण (Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोिजम आफूसँग 
भएको रकमको �ोत खुलाउने दािय�व रकम बाहककै ह�ने भ�ने �यव�था भएकोमा िनजल े
आफूबाट बरामद भएको रकमको �ोत खुलाउन सकेको देिखँदैन । आफूबाट बरामद भएको 
रकम भारतीय नाग�रक िवकास कुमार साहको हो भनी उ�लेख गरकेो देिखएपिन िनज 
िवकास कुमार साहलाई आ�नो सा�ीको �पमा अदालतमा उपि�थत गराई सो रकमको 
वैधता पुि� गराई आ�नो िजिकरलाई �मािणत गराउन सकेको देिखएन । स�पि� शु�ीकरण 
(Money Laundering) िनवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी �यव�थाअनुसार 
आफूसँग भएको रकमको �ोत खुलाउन नसकेको र सो रकम अक� को हो भ�ने िजिकरस�म 
िलएकोमा सो भनाइलाई समेत पुि� गन� नसकेको ह�दँा आ�नो साथबाट बरामद भएको रकम 
अक�  �यि�को हो भनी िजिकर िलएकै आधारमा िनजले सफाइ पाउने भ�ने नह�ने । 

(�करण नं. १३) 
135. िनण�य नं. ९७१२ - ठगी 

कुनै काम कुरालाइ� कानूनले स�बोधन ग�रसकेको  अव�थामा कानूनको ��ट �यव�थाबेगर 
य�तो �यवहारलाइ� िभ�नै �योजनको लािग बनेको कानूनिभ� जबरज�ती पान� काम गनु� 
कानूनको अनुिचत �योग ह��छ । कानूनले कसुर भनी प�रभािषत नगरकेो काम कुरा गरकेो 
िवषयलाई िलएर कसै उपर मु�ा चलाउनु र ठहर गनु� दुवै अनुिचत ह�ने । 

(�करण नं. ३) 
136. िनण�य नं. ९७१४ - ग�डा मारी खाग िब�� �यवसाय गरकेो । 

कुनै कसुरमा एकभ�दा बढी �ितवादीह�लाई त�स�ब�धी ऐनको एउटै दफाको सजायको माग 
ग�रएको भएपिन कानूनले िनण�यकता�लाई िववेक �योग गन� अिधकार �दान गरकेो अव�थामा 
िमिसल संल�न कागज �माणह�को िव�लेषण गरी वारदातमा �यि�िप�छे �ितवादीको 
संल�नता, भूिमका ज�ता िवषयह� पिहचान गरी वारदात घटाउन नेतृ�व िलएको, 
सहायकको भूिमकामा रहकेो, आफँै �हार गरकेो, गौडँा कुरकेो, सुराक�को भूिमका िनवा�ह 
गरकेो, लाभ िलने काय�मा सहभागी भए नभएको, हातहितयारको ब�दोब�त आिद गर ेनगरेको 
लगायतका थु�ै िवषयह�का आधारमा अमकु कसुर घटाउनमा कुनै �ितवादीको के कित 
भूिमका र िह�सा छ �यही आधारमा कसुरको मा�ाअनसुार सजाय िनधा�रण ह�ने ह�दँा एउटै 
िकिसमको अिभयोगदाबी भएका सबै �ितवादीह�लाई समान सजाय ह�नुपछ� भनी मा�न 
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निम�ने ।  
(�करण नं. ५) 

फौजदारी कानूनको उ�लङ्घनका लािग सजाय िनधा�रण गदा� िविभ�न िस�ा�त र 
अवधारणाह�को �योग ह�ँदै आएको पाइ�छ । Mitigating factors भ�नाले कुनै �यि�लाई 
अदालतले कसुरदार ठह� याएपिछ िनजलाई कम सजाय गन� िलने आधारह�लाई बुिझ�छ भने 
Aggravating factors भ�नाले कसुरको ग�भीरता बढाउने र अिधकतम सजाय गन� 
आधारह�लाई बुिझ�छ । Mitigating factors  का लािग जो िव�� अपराध भएको छ । 
उसैको उ�साहटको कारण अपराध घटाउन कसुरदार �े�रत भएको अव�था, कसुरदारको 
मानिसक अव�था, उमेर, उ� अपराध घटाउन कसुरदारको अ�य�त कम भूिमका, 
कसुरदारको पूव� आपरािधक रकेड�को अभाव, अपराध घटाउन पीिडतको संल�नतासमेत 
रहकेो अव�था, अपराध गदा�को अव�था र प�रि�थित आिदको आधारमा िवधाियकाले 
�यूनतम सजाय गन� गरी कानूनमा नै �यव�था ग�रिदएको वा िनण�यकता� (Judge) लाई 
त�स�ब�धी िववेक �योग गन� अिधकार �दान गरकेो अव�थाह� पद�छन् । जबक� 
Aggragating factors पटके अपराधी, पीिडतलाई पुगेको �ितको ग�भीरता, कसुर 
घटाउन कसुरदारको नेतृ�वपूण� भूिमका, सामािजक�पमा अ�य�त िनकृ� र अनैितक मािनने 
कसुर, पदको आडमा ग�रने कसुर र �ूर तथा यातनापूण� तवरले ग�रएको अपराध, अपराधमा 
घातक हितयारको �योग आिद ज�ता आधारमा िवधाियकाले अिधकतम सजाय गन� भनी 
कानूनमा नै �यव�था ग�रिदएको वा िनण�यकता�लाई त�स�ब�धमा िववेक �योग गन� अिधकार 
�दान गरकेो अव�थाह� पद�छन्, हा�ो �चिलत नेपाली फौजदारी कानूनमा पिन 
कसुरदारलाई कुनै कसुरका लािग दािय�व वहन गराउनेस�ब�धी िविभ�न िस�ा�तह�को 
�यव�था भएको पाइने । 
कितपय कसुरका लािग सजाय िनधा�रणमा �यायाधीशलाई िववेक �योग गन� कुनै �थान नै 
िदइएको पाइँदैन भने कितपय कसुरका लािग कसुरको मा�ाअनुसार सजाय िनधा�रण गन� गरी 
िववेक �योग गन� अिधकार �यायाधीशलाई �दान ग�रएको पिन पाइ�छ । के क�तो अव�थामा 
Aggragating factors अपनाउने र के क�तो अव�थामा Mitigating factors अनुशरण 
गन� भनी हामी कहाँ छु�ै कानून नभएपिन िविभ�न कानूनमा एउटै कसुरका लािग सजायको 
�यूनतम र अिधकतम हदको सजायस�ब�धी �यव�थालाई सोही�पमा बु�न सिकने । 
मुलुक� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको १८८ नं. को �यव�थालाई Mitigating 
factors को अनुसरणका लािग िवधाियकाले �यायाधीशलाई िववेक �योग गन� अिधकार 
�दान गरकेो �पमा बु�न सिक�छ । Mitigating  factors को अनुशरण गदा� कुनै कसुरमा 
संल�न �यि�लाई मािथ उि�लिखत िविभ�न आधारमा कम सजाय िनधा�रण गन� हो भने �यही 
कसुरका लािग Aggragating factors अनुशरण गन� मािथ उि�लिखत आधारह� देिखन 
आएमा सजायको मा�ा बढाउने हो । यसबाट Mitigating वा Aggravating factors 
सजाय िनधा�रणमा �यायाधीशलाई �ा� िववेकािधकारिसत स�बि�धत छ भ�ने बुिझन   
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आउने । 
कसुरको मा�ाअनुसार सजाय ह�ने भ�ने कुरा कुनै न कुनै�पमा Mitigating वा 
Aggravating factors िसत स�बि�धत िवषय हो । कसुरको मा�ा भनेको त�य र 
�माणबाट कुनै कसुर घटाउन कुनै �यि�को के क�तो संल�नता र भूिमका छ भ�ने कुरा 
िनधा�रण गन� हो । कुनै वारदातमा म�ुय भई भूिमका िनवा�ह गन�, सहयोगस�म गन�, लाभ िलने, 
योजना बनाउने, वातावरण तयार ग�रिदने आिद िविभ�न भूिमकाह�का लािग कानूनल े
छु�ाछु�ै भार तय गरकेो अव�थामा एउटै कसुरमा एकभ�दा धेरै कसुरदारह�को संल�नता 
रहकेो प�र��ेयमा तीम�ये ��येक कसुरदारको उ� वारदात घटाउन के क�तो र के कित भार 
पछ� �यही कसुरको मा�ा ह�न आउने । 

(�करण नं. ८) 
137. िनण�य नं. ९७२८ - कत��य �यान । 

फौजदारी मु�ामा मनसाय त�वलाई िवशेष हे�रनुपछ� । मनसायसिहत गरकेो आपरािधक काय� 
र मनसाय िबना गरकेो आपरािधक काय�लाई छु�ाछु�ै�पमा हेनु�पन� ह��छ । फौजदारी कानूनमा 
मनसायसिहत गरकेो आपरािधक काय�लाई जघ�य अपराधको �पमा ह�ेर�छ र हे�रनु पिन 
पछ� । कसैको ह�या गन� पूव� योजना बनाई ह�या गरपेिछ अपराध गरमेा सािबती बयान िदएकै 
आधारमा अदालतलाई सहयोग गरकेो ह�दँा सजायमा छुट पाउनुपछ� भनी िजिकर िलएकै 
आधारमा अदालतल े सजायबाट छुट िदंदा समाजमा पुनः आपरािधक गितिविधले ��य 
पाउन स�नेतफ�  समेत �ि� पु� याउनु पन� ह�न जाने । 
फौजदारी कानूनले अनुस�धान तथा अदालतको काम कारवाहीमा सहयोग गरकेो अव�थामा 
अिभयु�ले सजायमा छुट पाउन स�छ भनी राखेको �ावधानको उ�े�य योजनाब��पमा 
गरकेो मानवता िव��को जघ�य अपराधका दोषीलाई समेत सजायमा छुट िदनुपछ� भ�ने 
नभई पूव� �रसइवी र योजना नबनाई कसैको ह�या ह�न गए वा कुनै गैरकानूनी काय� ह�न गएको 
अव�थाका अिभयु�लाई सजायमा केही छुट िदने भ�नेस�म ह�ने ।  

(�करण नं. ४) 
138. िनण�य नं. ९७२९ - ब�दी��य�ीकरण 

कुनै कसुर गदा� दुई वा बढी कानूनको कसुर भई तीनको मु�ा फरक फरक अड्डा वा 
अदालतबाट सुनुवाइ ह�नुपन� फरक फरक िनकायको अिधकार �े�को प�रिधिभ� पन� भएको 
अव�थामा ि�या एउटा मा� भयो भनी िविभ�न ऐनले िनधा��रत गरकेो कसुर र सोबाट ह�ने 
सजायबाट उ�मुि� ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ५) 
139. िनण�य नं. ९७३० - कत��य �यान 

व�तुत: जोिखमी हितयार खुकुरी �हार गरी ह�या गरकेो कुरा �ितवादी �वयम ्ले मौका तथा 
अदालतमा �वीकार गरकेो, सो त�यलाई िमिसल संल�न ��य�दश� अिनषा राईको बकप� 
शव परी�णसमेतबाट पुि� भइरहकेो र नाबालकले केही भनेको भ�ने आधारमा सामा�य 
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सहनशीलता (normal degree of tolerance) नअपनाइ� नाबालकउपर जोिखमी 
हितयारले संवेदनशील अंगमा िनम�मतापूव�क पटक पटक �हार गरकेो काय� मनसायपूव�क 
देिखन आएकोले �रस उठी था�न नसक� मारकेो भ�ने �ितवादीको �ितर�ाको आधार ब�न 
नस�ने । 

(�करण नं. ४) 

७. फौजदारी कानून : दुिनयावादी 
140. िनण�य नं. ९६६२ - उ��ेषण / परमादेश 

एउटै �यि�का हकमा फरक फरक िज�ला अदालतबाट पृथक पृथक गरी कैदी पुज� जारी 
गरकेो अव�था देिखयो । फैसला काया��वयन गन� अिभभारा र कत��य भएका िज�ला 
अदालतको आपसी सम�वयको अभाव र एउटै �यि�का हकमा फरक फरक अदालतबाट 
दुईवटा कैदी पुज� जारी भएको अव�थामा कानूनले िनधा�रण गरकेो सजायको ठूलो हद बीस 
वष�भ�दा बढी कैदमा रा�न �यायको रोहमा उपयु� देिखन आउँदैन । कानूनको शासनमा 
ज�तोसुकै अपराधीलाई पिन कानूनबमोिजम नै सजाय गन� र कानूनबमोिजम नै भएको कैद 
द�ड ज�रवाना असुल गनु�पद�छ । धेरै अपराध गरकेो आधार र कारणबाट कानूनल ेतोकेको 
भ�दा बढी अविध कैदमा रहने अव�था िसज�ना ह�नु �यायोिचत  नह�ने । 

(�करण न.ं ४) 
�ितवादीलाई कत��य �यान मु�ामा भएको सव��वसिहत ज�म कैदको सजायलाई वा�ता 
नगरी सोही अविधिभ� सजाय ठहर भएका अ�य �यान मान� उ�ोगको मु�ामा भएको कैद 
ज�रवानासमेत जोडी कैदमा रा�न पठाएको िवप�ीको काय� कानूनी र �यायोिचत रहेको 
नदेिखने । 

(�करण नं. ६) 
�यान मान� उ�ोग मु�ामा फैसला नह�दैँ कैद �याद के कित ह�ने भनी नतोकेको ि�थितमा 
िनवेदक ठूलो कसुर सव��वसिहत ज�म कैद ठह�रने अपराधमा प�ाउ परकेो पाइ�छ । पिछ 
गरकेो ठूलो कसुरमा प�ाउ परपेिछ अिघ भएको सानो कसुरको फैसला भएको पाइ�छ । अिघ 
गरकेो सानो कसुरको सजाय पिछ गरकेो ठूलो कसुरको सजायमा समावेश ह�ने भ�ने उ� 
कानून �यव�थाको भावना रहकेो देिखएको ह�दँा सानो कसुरको  सजाय द�ड सजायको ४१ र 
८ नं. ले थप गन� िम�ने कानूनी �यव�थाको मनसाय होइन । िनज �ितवादी �यान म�ुामा 
प�ाउ परी थुनामा रहकैे अव�थामा �यान मान� उ�ोगको फैसला भएको र सोप�ात् �यान 
मान� उ�ोग मु�ामा धरौटमा छुटेको अ�थामा �यान मारकेो कसुर गरकेोले �यान मु�ामा समते 
सजाय ठहर भएकोमा �यान मान� उ�ोग मु�ामा भएको सजाय पुन: ठूलो सजायमा जोडी 
सजाय गन� उ� कानूनी �यव�थाले िम�ने देिखएन । पिछ गरकेो ठूलो कसुरमा अिघ भएका 
साना कसुरको सजाय �वत: समावेश ह�ने । 

(�करण नं. ७) 
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141. िनण�य नं. ९६६४ - लुटिपट 
वादीले मापद�डिवपरीत घर िनमा�ण गरकेो कारणबाट मह�े�नगर नगरपािलकाबाट िमित 
२०५८।९।१९ मा घर भ�काउन आदेश िदएको देिख�छ । �थानीय �वाय� शासन ऐन, 
२०५५ बमोिजम घरलगायतका �थायी संरचनाह� िनमा�ण गनु�पूव� �वीकृित िलनुपन� 
बा�या�मक कानूनी सत�ह� पालना नगरी उ�लङ्घन गरेको अव�थामा �थानीय �वाय� 
शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१(४) ले िदएको अिधकार �योग गरी मापद�डिवपरीत 
िनमा�ण भएको घर भ�काउने आदेश जारी गरी घर भ�काएको काय�लाई कानूनिवपरीतको 
काय� भ�न निम�ने । 
नगरपािलकाको िनण�यमा िच� नबुझेमा �थानीय �वाय� शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ 
बमोिजम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गन� कानूनी माग� भएकोमा वादीले उ� माग� 
अनुशरण नगरी बसेको पाइ�छ । नगरपािलकाको उ� आदेश बदर नभएस�म सो 
आदेशबमोिजम भए गरकेा काम कारवाहीह� कानूनस�मत मा�न ु  पन� । 

(�करण नं. ४) 
कानून काया��वयनको िसलिसलामा आफूलाई �ा� अिधकारको दु�पयोग गरी कुनै काय� गदा� 
कसैलाई �ित ह�न गएमा �ितको प�रपूरण �य�तो िनकायले बहन गन� अलग िवषय हो । 
कानून उ�लङ्घन गरी कसैले मापद�डिवपरीत घर बनाएको छ भने �यसरी घर बनाउने 
�यि� �वयम ्ले �य�ता संरचना हटाउनु पन� ह��छ । मापद�डिवपरीत बनाएको घर आफँैले 
उठाई लैजानु पन� वादीको कानूनी दािय�व भएकोमा वादीले सो दािय�व पूरा नगरबेाट 
नगरपािलकाले कानूनबमोिजम गरकेो काय�लाई लुटिपटको दायरािभ� पारी दािय�व बहन 
गराउनु सव�था अनुिचत ह�न जाने ह��छ । यसकारण नगरपािलकाले कानूनबमोिजम घर 
भ�काएको काय�लाई लुटिपट भ�न निम�ने ह�दँा वादी दाबी पु�न स�ने नदेिखने । 

(�करण नं. ६) 
142. िनण�य नं. ९७०१ - उ��ेषण 

िववािदत िक.नं. ९८ को २-१५-०-१ ज�गा रावल आयोगको प�ानुसार रो�का रहकेो िथयो 
भ�ने त�यमा िववाद देिखएन । साव�जिनक ज�गा हो भ�ने मा�यताका आधारमा रावल 
आयोगले रो�का राखेको भ�ने कुरा िमिसल कागजातबाट देिख�छ । तथािप उ� ज�गा 
साव�जिनक ज�गा हो भ�नेतफ�  कुनै औपचा�रक िनण�य भइसकेको अव�था भने देिखन   
आएन । कुनै पिन ज�गाको �वािम�व कसको हो ? भ�ने कुरा कानूनी तवरबाट यिकन�पमा 
िन�पण ग�रनु वा�छनीय ह�ने । 
�यि�को, सं�थाको, साव�जिनक वा सरकारी आिद क�तो �कृितको ज�गा हो भ�ने कुराको 
पिहचान गरी तदनुसार ज�गाको दता�, लगत, �े�ता आिद कायम गनु� भूिम �यव�थास�ब�धी 
�शासन हने� रा�यका िनकायको कत��य ब�दछ । यसरी ज�गाको यिकन पिहचान नै नगरी 
अिनि�तकाल स�म केवल रो�का रा�ने काय� गनु� मनािसब नह�ने । 
कुनै खास काय�, घटना वा अव�थास�म खास �योजनका लािग ज�गा रो�का रा�ने ि�थित 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

200 

आई पद�छ । तर अिनि�त कालस�म िबना कुनै वैध �योजन रो�का रा�नुको औिच�य देिखन 
आउँदैन । यस अथ�मा हदेा� िवप�ीह�बाट रो�का फुकुवा गरकेोस�मको काम कारवाहीलाई 
बेरीतको, अनुिचत वा गैरकानूनी काय� भनी मा�न िमलेन । प�रणामतः िनवेदकको 
मागबमोिजम रो�का फुकुवा गन� स�ब�धमा भएका िनण�यह� उ��ेषणको आदेश�ारा बदर 
गरी रहनु परने । ज�गा यिद साव�जिनक हो भने केवल रो�का फुकुवा ग�रएको कारणबाट नै 
�य�तो ज�गामा �यि�को हक िसज�ना ह�ने पिन होइन । 

(�करण नं. ३) 
�चिलत मू�यका �ि�ले करोड� �पैयाँ पन� मू�यवान् िववािदत उ� स�पि� साव�जिनक 
स�पि� हो वा होइन भ�ने कुराको िनधा�रण �ाथिमकता र िज�मेवारीबोधका साथ ग�रनु 
वा�छनीय छ । यिद �यस �कारबाट साव�जिनक �योगमा आएको साव�जिनक �कृितको नदी 
उकाश ज�गा हो भने सो ज�गालाई �वभावतः साव�जिनक नै कायम ग�रनु पद�छ । यस कुराको 
िन�पण त�य र �माणको आधारमा व�तुगत तवरबाट ग�रनु पन� । 
साव�जिनक ज�गा कुनै �यि�का नाउँमा दता� ह�न पुगेकै रहछे भने पिन �य�तो दता� मालपोत 
ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोिजम बदर गनु�पन� ह��छ । ज�गा दता� गन� बाँक� नै रहकेो छ भने 
�य�ता साव�जिनक ज�गा �यि�का नाउँमा दता� गन� ह�ँदैन । �यि�का नाउँमा दता� गन� नह�ने 
साव�जिनक वा सरकारी ज�गा यिद �यि�को नाउँमा दता� ग�रयो भने �यस कुराको 
जवाफदेिहता दता�स�ब�धी िनण�य गन� अिधकारीले बहन गनु�पन� । 

(�करण नं. ४) 

८. काय�िविध कानून : दवेानी 
143. िनण�य नं. ९५४० - ब�डा बदर, दता� बदर दता� कायम 

मु�ामा �ितवादीह�का िपतासमेतले २०२२ सालमा नै वादीका िपतालाई राजीनामा गरी 
िदएको ज�गा �ितवादीका िपताले आ�नै नाममा नापी दता� गराई आफू र छोराह�का िबचमा 
ब�डाप� पा�रत गरेको काय� दूिषत �कृितको भै सो दूिषत काय�ले कानूनी मा�यता �ा� गन� 
स�ने देिखएन । तसथ� ��तुत मु�ामा ज�गा पजनीको २क नं. बमोिजमको हद�याद आकिष�त 
ह�न नस�ने भनी हद�यादको आधारमा िफराद खारजे ह�ने ठह� याएको सु� तथा पुनरावेदन 
अदालतको फैसला िमलेको देिखन नआउने । 

(�करण नं.६) 
पुनरावेदक वादीका बाबुले �ितवादीका बाबुसमेतबाट िमित २०२२।८।११ मा ग�रिलएको 
राजीनामा िलखतलाई �ितवादीह�का बाबुले िलिखत�पमा �वीकार ग�ररहकेो एवम ् दाबीको 
ज�गामा वादीको घरबास रहकेो कुरा अंश मु�ाको तायदातीबाट देिखइरहकेो तथा उ� ज�गा 
नामसारी दािखल खा�रज ग�रिलन पाउने वादीको हक सुरि�त नै रहकेो ह�दँासमेत वादी दाबी 
पु�ने गरी ठहर िनण�य गनु�पन�मा वादीको िफराद हद�यादका आधारमा खारजे ह�ने ठह� याई 
सु� िज�ला अदालतल े गरकेो फैसला सदर ह�ने ठह� याएको पुनरावेदनको फैसला �ुिटपूण� 
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देिखँदा उ�टी भई वादी दाबीको िक.नं. ६८ को ०-२-१० ज�गाम�ये पि�मतफ� बाट ०-१-५ 
ज�गाको �ितवादीह�का िबचमा मालपोत काया�लय, रौतहटबाट िमित २०५८।६।३ मा 
पा�रत भएको ब�डाप� र सोका आधारमा भएको �ितवादी �मोदकुमार यादवका नामको सो 
हदस�मको दता�समेत बदर भई वादीका नाममा दता� कायम ह�ने । 

(�करण नं.७) 
144. िनण�य नं. ९५४२ - लेनदेन 

सु� िज�ला अदालतले फैसला गदा� वादीको वारेसले िदएको िनवेदन र सो िनवेदनमा िनिम� 
�े�तेदारले गरकेो तोक आदेशतफ�  �याियक मनको �योग गन� सकेको अव�था देिखँदैन । 
वादीको वारसेले िदएको िनवेदन �यहोराबाट र िनिम� �े�तेदारको तोक आदेशको 
�यहोराबाट वादीको वारसेले जानाजान तारखे गुजारी बसेको भ�ने देिखँदैन । वादी 
अमे�रकामा ब�ने गरकेा ह�दँा िनजलाई उपि�थत गराउनको लािग समय माग गरी तारखे रही 
मु�ाको पुप�� गन� पाउँ भनी वादीको वारसेले िदएको िनवेदनमा िनवेदन मागबमोिजम प�लाई 
उपि�थत गराउने समय �दान गरी तारेखमा राखी रा�न िमलेन भनी िन. �े�तेदारबाट 
आदेश भएको कारण वादीको वारेस तारखेमा नबसेको भ�ने देिखँदा य�तो अव�थालाई वादी 
प� �वयंले जानाजान तारखे गुजारी बसेको भ�ने अथ� गन� िम�दैन । अदालतकै 
आदेशअनुसार वादीको वारसे तारखेमा नबसेको र �ितवादीले रकम ितन� बाँक� नरहकेो भनी 
तारखेमै बिसराखेको भ�ने आधारमा मु�ा िडसिमस ग�रएकोलाई त�यको िव�ेषण गरी भएको 
भ�न निम�ने । 

(�करण नं.२) 
वादी अमे�रकामा ब�ने गरकेो र वादी वारसे तारेखमा ब�न खो�दाखो�दै िनजलाई तारखेमा 
राखी रा�न परने भनी आदेश ग�रिदएको कारणले तारखेमा नबसेको देिखनुलाई वादीको 
वारसेले जानीजानी तारखे गजुारी था�ने थमाउने �यादसमेत गुजारी बसेको भ�न निम�ने । 
प�लाई उपि�थत गराउन समय माग गरी तारखेमा रहन पाउँ भनी िनवेदन िदएपिछ प� 
उपि�थत गराउन समय िदन नपन� कानूनबमोिजमको कारण भए सोही कुरा �प� खुलाई 
आदेश ग�रनुपन�मा तारखेमै ब�छु भनी रहकेो वारसेलाई तारखेमा रािख रा�न िमलेन भनी 
आदेश िदनुलाई �यायस�मत भ�न निम�ने । 
प�लाई उपि�थत गराउन समय िदन नपन� कानूनबमोिजमको कुनै कारण नै रह े पिन सो 
कारणले वारसेलाई तारखेमा रा�न नपन� भ�ने ह�दैँन । वादीले पैसा िलन बाँक� छ भिनरहकेो र 
�ितवादीले पैसा ित�रसकेको छु भनेको अव�थामा िववादको िनराकरण गन�को लािग पिन 
वादी �वयंलाई उपि�थत गराई जो बु�नुपन� ह��छ �यताप�� ला�नुको स�ा वादीको वारसेकै 
तारखे टुटाउने काय� ह�न गएको देिखदा िन. �े�तेदारको आदेश नै गलत देिख�छ । �य�तो 
गलत आदेशको भर गरी वादीको वारसेले तारेख छोडेको भ�ने अथ� गरी भएको िडसिमस 
फैसलालाई �यायको रोहबाट हदेा� �ुिटपूण� भ�नुपन� ह��छ । �यसैले सु�को िडसिमस 
फैसलालाई �रतपूव�कको भ�न निम�ने भई सु�को फैसला बे�रतको ठह� याई प�ह�लाई 
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तारखे तोक� पुनः इ�साफका लािग िमिसलसमेत सु�मा पठाएको पुनरावेदन अदालत, 
पाटनको फैसला िमलेकै देिखई अ�यथा भ�न निम�ने । 

(�करण नं.३) 
145. िनण�य नं. ९५८७ - उ��ेषण 

असाधारण �े�ािधकार कानून �ितकूलको �े�ािधकार नभई कानून कै प�रपूरकको 
�े�ािधकार हो । यसको �योग सामा�य अव�थामा ह�ने होइन । कानूनले �प��पमा 
काय�िविध तोक� द�ड सजायको ४८ तथा अ.बं. ६५ नं. को �यव�थाअनु�प काम कारवाही 
गरी ती काम कारवाहीको �याियक परी�णसमेत भई आदेशको अि�तमता भइसकेकोमा पुनः 
�रटबाट हने� सिकने अव�था नह�ने । 
असाधारण �े�बाट �े�ािधकारको अभाव, �े�ािधकारको इ�कारी, कानूनको �ुिट, दुिषत 
िनण�य आिद भएमा आदेश जारी गन� हो । सारवान् कानूनलाई काय�िविध कानूनले डो� याउने 
हो । काय�िविध कानून र सारवान् कानून दुवैको �योगमा प�ले आ�नो सहभािगताबाट चु�नु 
ह�दैँन । सारवान् र काय�िविध कानून एकको अभावमा अका�को अि�त�व नरहने ह�दँा अदालतले 
काय�िविध कानूनलाई कम म�ूयाङ्कन गरी �रट �े�बाट ह�त�ेप गन� िम�दैन । �यादिभ�ै 
उपि�थत भई आ�नो हक अिधकार �योग नगरी �याद नघाई था�ने थमाउने �यादसमते 
समा� गरी साधारण कानूनी अिधकार �याग गरी असाधारण अिधकारको खोज गनु�लाई 
उिचत मा�न नसिकने ।  
िवल�बले सम�यायलाई परािजत गन�समेत ह�दँा िनवेदकलाई असाधारण �े�अ�तग�त िढलो 
गरी आएको अव�थामा अदालतले सहयोग गन� स�दैन । सामा�य कानूनी अिधकारको बाटो 
गुमाई असाधारण अिधकारको बाटोबाट आ�नो अिधकारको खोजी गन� काय� सम�याियक 
समेत नदेिखने । 

(�करण नं.३) 
146. िनण�य न.ं ९५९४ - उ��ेषण / परमादेश 

�रतपूव�क �याद तामले नभई एकतफ� फैसला भएको अव�थामा अ.बं. २०८ नं. बमोिजम 
फैसला भएको छ मिहनािभ� थाहा पाएको िमितल े ३५ िदनिभ� �ितवाद िदन �याएकोमा 
िलई कारवाही गनु�पन� देिखयो । �यसरी एकतफ� फैसला भएकोमा फैसला भएको छ मिहनाको 
�याद नघाई थाहा पाएको िमितलाई �याद कायम गरी कसैले �ितवाद िदन �याउँछ भने 
�य�तो िनवेदनबाट कारवाही ह�न नस�ने देिखयो । उ� कानूनी �यव�थाले तोकेको �यादमा 
यी िनवेदकले उजुरी गरकेा छन् वा छैनन् भ�नेतफ�  हदेा� वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणबाट 
िमित २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा िमित २०७०।१०।२४ मा मा� िनवेदकले उजुरी 
गरकेो ह�दँा उ� उजुरी िनवेदन अ.बं. २०८ नं. ले िनिद�� गरकेो �यादिभ�को नभएबाट उजुरी 
दरपीठ ह�ने भनी उ� �यायािधकरणबाट िमित २०७०।११।२१ मा भएको आदेशमा अ.बं. 
२०८ नं. को कानूनी �ुिट रहकेो भ�न िम�ने देिखन नआउने । 

(�करण नं.५) 
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समा�ान इतलायनामा तामेल गदा� �रत पु� याउनेस�ब�धमा मुलुक� ऐन, अ.बं. ११० नं. मा 
कानूनी �यव�था ग�रएको छ । यसरी उ� न�बरले �यव�था गरबेमोिजम �रत नपु� याई तामेल 
ग�रएको �यादलाई कायम राखी कुनै िनण�य ग�र�छ भने �यसबाट �यि�को कानूनी हक हनन् 
ह�न जाने र �य�तो कानूनी हक �ाि�को लािग अ.बं. २०८ नं. बमोिजमको �ि�या अवल�बन 
गरी सोही न�बरले िनिद�� गरकेो �यादिभ� उजुरी गन� सिकने गरी उपचारको �यव�थासमते 
भएको देिखन आयो । अ.बं.२०८ नं. को �यादिभ� प�ले उजुर गरमेा कानूनी हक �चलन ह�न 
स�ने देिखयो । तर उ� �यादिभ� प�ले उजुर नगरी �याद नघाई उजुरी गरकेो कारणले 
कानूनी हक मौिलक हकमा �पा�तरण ह�ने होइन । यसकारण अ.बं. को २०८ नं. को �याद 
नघाई परकेो उजुरीउपर कारवाही गन� निम�ने भनी भएको दरपीठ आदेशबाट मौिलक हक 
हनन् भएको भ�न निम�ने । 

(�करण नं.६) 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, काठमाड�बाट िमित २०६९।१२।२० मा फैसला भएकोमा 
िमित २०६९।२।१६ को तामेली �याद बदर गरी मु�ामा सामेल ग�रपाउँ भनी अ.बं. २०८ नं. 
बमोिजमको �याद नघाई िमित २०७०।१०।२४ मा मा� वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणमा 
िनवेदन गरकेो र िमित २०६९।२।१६ को तामेली �याद र वैदेिशक रोजगार �यायािधकरणको 
िमित २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेश बदर ग�रपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोिजम यस 
अदालतमा िनवेदन िदई िमित २०६९।२।१६ को तामेली �याद र वैदेिशक रोजगार 
�यायािधकरणको िमित २०७०।११।२१ को दरपीठ आदेशउपरको वैधताको िवषयमा अ.बं. 
१७ न.ं को रोहबाट यस अदालतबाट िमित २०७१।२।२ मा परी�ण भइसकेको देिखएकाले 
मागबमोिजम आदेश जारी गन� निम�ने ।  

(�करण नं.८) 
147. िनण�य नं. ९५९९ - उ��ेषण / परमादेश 

अ.बं.१७ नं. को �यव�था काय�िविधस�ब�धी िवषय हो । काय�िविध कानूनअ�तग�तको कानूनी 
�यव�थाले कसैको हक अिधकारमा असर पन� गरी मूलभूत िवषयमा कुनै आदेश गन� िम�दैन । 
पुनरावेदन सु�ने अदालतबाट अ.बं.१७ नं. को रोहमा आदेश ह�दँा पिछ मातहतको अदालतले 
गनु�पन� िनण�यलाई असर पन� गरी गनु� ह�दैँन । आदेश गनु� अिघ सो आदेशको �प� र ��य� 
�भाव मातहतको अदालतमा रहकेो िववादको िवषयमा पछ�, पद�न भनी मािथ�लो अदालतले 
सदैव ग�भीर भई िवचार   गनु�पन� ।  
मानो छु��एको िमितको िवषय अंशब�डा गन� �योजनको िनिम� िनकै मह�वपूण� ह��छ । मानो 
छु��एको िमितपिछको लागेको ऋण र आिज�त स�पि� ब�डा ला�दैन । तसथ�, मानो छु��एको 
िमित कायम गदा� जोिखमको स�भावनालाई �यून गनु�पन� ह��छ । किहले मानो छु��एको हो, 
होइन भ�ने िवषय नै िववादमा रहकेो र �ितवादीह�को �माण िव�� नालेस परी िववादीत 
रहकेो अव�थामा पुनरावेदन सु�ने िनकायबाट िववादीत रहकैे िलखतका िमितह�लाई 
यथोिचत मानी सो पूव�को स�पि� मा� ब�डा ला�ने गरी ह�त�ेप ग�रनु ह�दैँन । अिपतु 
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त�काललाई िफराद परेको िमितलाई मानो छु��एको िमित मानी सो अिघको तायदाती माग 
गरी राखी बाँक� िमलाप� वा अंश छोडप� बदरका मु�ाह�को पिछ फैसला ह�दँा के ह��छ हरेी 
पुनः मानो छु�ेको िमित कायम गरी अंश ब�डा ह�न स�ने । 
मानो छु��एको िमित के कित बेला फरक-फरक ह�न स�छ हरेी िज�ला अदालतबाटै तोिकनु 
रा�ो ह��छ । मािथ�लो अदालतबाट मानो छु��एको िमित तोिकदा �यसलाई पिछ िज�ला 
अदालतले प�रवत�न गन� नस�ने ह�दँा �यायोिचत फैसला ह�न अ�ठेरो पिन पन� स�ने ह�न  
स�छ । तसथ�, अशं दता� मु�ा मातहत अदालतमा िवचाराधीन नै रहकेो अव�थामा मािथ�लो 
अदालतबाट यसो वा �यसो गनु� भनी िववादीत मु�ा हने� स�म रहकेो िज�ला अदालतलाई 
आ�नो अि�तम िनण�य सुनाउनु अिघ नै ह�त�ेप गरी आदेश गद� जाने हो भने स�बि�धत 
अदालतलाई कानूनले नै �दान गरकेो मु�ा मािमला हरेी अि�तम िनण�य गन� �े�ािधकारमा 
�ितकूल �भाव पन� जाने । 

(�करण नं.४) 
148. िनण�य नं. ९६०३ - उ��ेषण / परमादेश 

िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम ७५(५)(ङ) ले मालपोत काया�लयले 
रिज��ेसन द�तुरको �योजनको लािग िनधा�रण गरकेो मू�यसमेतलाई प�चिकत� 
मू�याङ्कनको आधार बनाउन सिकने भए तापिन स�बि�धत ज�गामा गई �थानीय 
�यि�ह�को रोहवरमा िनधा�रण ग�रएको चलन च�तीको मोल र पिछ तहिसलदारले िनधा�रण 
गरकेो मोलको बीचमा ठूलो अ�तर भएको देिख�छ । यसरी ठूलो अ�तर ह�नुको िवशेष कारण 
प�चिकत� मुचु�कामा उ�लेख गरकेोसमेत नदेिखएबाट जायजात तायदात ग�रनुको औिच�यमै 
�� िच� खडा भएको ि�थित देिखने । 

(�करण नं.४) 
जायजात र प�चिकत� मू�याङ्कनमा अ�वाभािवक फरक पन� गएको अव�था 
देिखएकोसमेतका आधारमा सला�ही िज�ला अदालतका तहिसलदारबाट िमित 
२०६७।८।१५ मा भएको प�चिकत� मू�याङ्कन �रतपूव�कको नदेिखएको ह�दँा सो 
मू�याङ्कनलाई सदर कायम गन� गरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको िमित 
२०६८।३।१६ को आदेश बेरीतको देिखएकोले उ��ेषणको आदेश�ारा बदर ह�ने । 

(�करण नं.५) 
149. िनण�य नं. ९६०७ - उ��ेषण / परमादेश 

�यि�गत ज�गादता�को िवषयमा िवप�ी मालपोत काया�लयले आ�नो ज�गादता�को अिधकार 
�योग गदा� सबुद �माण, सािबक दता�, �थलगत सज�िमन, नापी आदी गरी ज�गा दता� गन� 
िम�ने निम�ने भ�ने आ�नो अध��याियक अिधकार �योग गरी िनण�यमा पु�नुपन�मा �यसो 
नगरी ��तुत मु�ामा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगको िमित २०६५/७/२८ को 
िनद�शन र सोको आधारमा गरेको िवप�ी मालपोत काया�लयले ज�गाको दता� �यि�का नाममा 
नगरी नेपाल सरकारको नाममा दता� गन� गरी िमित २०६५/८/१८ मा िनण�य गरी दता� �े�ता 
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तयार गरी नेपाल सरकारको नाममा �माणपुजा�समेत तयारगरी �थानीय िज�ला �शासन 
काया�लयमा पठाएको काय� कानून र िवधीगत �ि�याअ�तग�त रही भए गरकेो नदेिखने । 
आफूले अध��याियक अिधकारको �योग गन� पाउने गरी मालपोत ऐन, २०३४ ले �दान गरकेो 
ज�गा दता� गन� काय� ऐन, कानून र �यायका मा�य िस�ा�त �योग गरी �याियक िववेकको 
आधारमा िनण�यमा पु�नुपन�मा �यसो नगरकेो ह�ँदा िवप�ी आयोगको िनद�शनमा रही गरेको 
मालपोत काया�लयको िमित २०६५/८/१८ को िनण�य कानूनबमोिजमको नह�दँा कायमै रहन 
स�ने अव�था नदेिखने ।  
िवप�ी आयोगको िनण�य पिन �याियक िववेक र कानूनी िविधगत �ि�याअनु�प �ा� 
अिधकारको सीमािभ� रही गरकेो नभई अिधकारको अित�योग गरी अनुिचत काय� र 
��ाचारको स�ब�धमा छानिवन अनुस�धान र तहिककात गन� गराउने अिधकार पाएको 
िनकायले सुनवुाईको मौकानै निदई गरकेो कारवाही एवं िनण�य पिन �याियक मा�यता र 
�व�छ सुनुवाईको िस�ा�तिवपरीत भएको देिखएको छ । जसलाई मका� पन� वा पीिडत हो सो 
�यि�लाई नबुझी ग�रएको अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगको िनण�य �ाकृितक 
�यायको िस�ा�तिवपरीत समेत देिखने । 

(�करण नं.३) 
150. िनण�य नं. ९६१० - उ��ेषण / परमादेश 

कुनैपिन �यि�को वतन कुन �थानलाई मा�ने भ�नेस�ब�धमा �यि�को वतन िनजको ज�म, 
घर ज�गा रहकेो �थान, कुनै उ�ोग �यवसाय गदा� रह ेबसेको �थान आिद फरक फरक रहन 
स�दछ । वतन �थायी वा अ�थायी ह�न स�छ, �यि�को वतन िनज त�काल बसोबास गरकेो 
�थानका आधारमा पिन िनधा�रण ग�रने िवषय ह�ने ।  
कुनैपिन �यि�को वतन कायम ह�न िनज बसोबास गन� गरकेो घर िनजको नामको हो होइन 
भ�ने कुराले िनधा��रत गन� नभई िनजको बसोबासले िनधा�रण गन� ह��छ । िनवेदकको 
त�कालको वतन सहकारीको माइ�युट र िनवेदन �यहोरासमेतबाट काठमाड� िज�ला, 
काठमाड� महानगरपािलका, वडा नं. ७ पुि� भएको ह�दँा आ�नो वतन सला�हीमा �याद जारी 
नभएको �ुिटपूण� भ�ने िनवेदन दाबी औिच�यपूण� मा�न निम�ने ।  

(�करण नं.४) 
तामेली �याद �े�तेदारसम� पेस भई �े�तेदारले �ितवादीको अक� वतन छ, छैन सो 
स�ब�धमा खुलाई पठाउन िज�ला सरकारी विकल काया�लयलाई लेखी पठाई खुली आएको 
वतनमा पुनः �याद जारी गन� भनी आदेश गरकेो तर उ� तामेली �याद बदर गरकेो भने 
देिख�न । एकपटक �रतपूव�क तामेल भई आएको तामेली �याद बदर नगरसे�म सो �यादको 
कानूनी अि�त�व रही रहने र सोही �यादका आधारमा �यादवालालाई सुनुवाइको मौका �दान 
भएको भनी मा�नुपन� ।  

(�करण नं.५) 
�ितवादीको वतनमा एकपटक �रतपूव�क �याद तामेल भई तामेली �याद िमिसल संल�न 
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भएकोमा उ� �याद बदर नगरी अक� वतन भए खुलाउन �े�तेदारले आदेश गरी अिघ 
�रतपूव�क �याद तामेल भएको वतन नै खुली आएको अव�थामा पिछ�लो तामेली �याद 
िमिसल संल�न नह�दैँमा अिघ�लो तामेली �याद अ�यथा नह�ने ह�दँा �यादवालाले सुनुवाईको 
मौका नपाएको भ�न िम�ने नदेिखने ।  

(�करण नं.६) 
िनवेदकले ठगी मु�ामा िनजका नाममा तामेल भएको सु� �याद नै गुजारी अदालतमा हािजर 
नभई बसेका �ितवादीको नाममा अ.बं. २०८ नं. को कानूनी �यव�थाअनु�प पुनरावेदन 
�याद जारी गनु� नपन� ह�दँा सोही आधारमा ठगी मु�ामा �ितवादी रहकेा यी िनवेदकका नाममा 
पुनरावेदन �याद निदएको काय�लाई कानून �ितकूल मा�न निम�ने ।  

(�करण नं.९) 
151. िनण�य नं. ९६१७ - उ��ेषण 

कुनै पिन िनण�यलाई पूरा पढेर मा� अथ� लगाउनु पन� ह��छ । मालपोत काया�लयको 
उि�लिखत िनण�यले िनवेदकको िजिकरलाई पया�� मा�ामा स�बोधन गरकेो देिख�छ । 
िनण�यको पुछारमा तामेली श�द परबेाटै सोभ�दा मािथ रहकेा सयकडा ९९ वा�य र 
श�दह�लाई नभएसरह ठानी तामेली भ�ने श�दलाई मा� प�नु तक� स�मत नह�ने ।  
कुनै िवषयव�तुका स�ब�धमा जे जो गनु�पन� हो सो सबै भइसकेको ह�ँदा केही गनु� नपन� र 
िमिसल अिभलेखमा रा�नु पन� भ�ने नै “तामेली” श�दको अथ� ह�ने ।  
दाबीको िवषयव�तुमा कुनै नयाँ �माण गु�न आई नयाँ अव�थाको सृजना भएमा वा ह�न 
नसकेको कुनै काम कुरा स�प�न भएमा पुनः जगाउने गरी काम कारवाही ह�ने भ�ने िहसाबले 
पिन यदाकदा िमिसललाई तामेलीमा रा�न े ग�र�छ । कुनै िवषयव�तुमा गनु�पन� काम नगरी 
�ुिटपूण� त�रकाले िमिसल थ��याउने गरी तामेलीमा रा�ने आदेशलाई �रटले अिधकार�े�को 
�ुिट मानी कानूनबमोिजम गन�को लािग �रट जारी गन� गरेको देिख�छ । तर ��तुत िववादमा 
मालपोत काया�लयले सबुद �माणह�को मू�याङ्कन गरी िनण�य गरकेो देिखँदा मालपोत 
काया�लयले आ�नो अिधकार�े�को �योग नगरी तामेलीमा राखेको भनी िनज काया�लय 
िव�� दोषारोपण गनु� �यायस�मत नह�ने ।  

(�करण नं.३) 
�रट अिधकार�े�ले िनण�य सही गलत के हो भनी मु�ाको त�यमा �वेश गरी हेन� काम गद�न । 
�रट अिधकार�े� �याियक �व�छता र पारदिश�ता कायम गन�को लािग आकिष�त ह�ने 
अिधकार�े� भएकोले यसले िनण�य गन� िनकाय र अिधकारीको काम कारवाहीमा कानूनको 
पालन, िनण�यकता�को िन�प�ता र �व�छता ज�ता कुरामा आफूलाई केि��त गछ� । कानूनले 
तोकेको काय�िविधअनुसार काम कारवाही नभएमा मा� �रटबाट ह�त�ेप ह�ने गछ� । �रट 
अिधकार�े�ले िनण�यकता�बाट भएको �माण मू�याङ्कनलाई िव�थािपत गरी पुनरावेदन तह 
ज�तो िनण�य नगन� ।  

(�करण नं.४) 
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152. िनण�य नं. ९६५६ - उ��ेषण / परमादेश 
अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतल े गरकेो आदेश प�रवत�न गन� अिधकार�े� 
मािथ�लो अदालतले सै�ाि�तक िवचलन वा कानूनको घोर उ�लङ्घन भएको अव�थामा 
बाहके �योग गनु� उपयु� ह�ँदैन । व�तुत: मातहत अदालतमा परकेा मु�ाको काम कारवाहीमा 
�याद नाघेको वा बेरीत भएको वा काय�िविध कानूनको �ुिट गरी आदेश गरकेो �प� देिखएमा 
अदालतले बदर गन�स�ने हो । �याियक मनको �योग गरी गरकेो आदेश बदर गदा� 
काया��वयनयो�य फैसलामा पन� �भावलाई पिन अदालतले सदैव �यान रा�नु पन� ह��छ । 
अदालतको अि�तम फैसला कुनै पिन हालतमा काया�ि�वत ह�नपद�छ भ�ने कुरामा िववाद ह�न 
नस�ने । 

(�करण नं.६) 
153. िनण�य नं. ९६९० - उ��ेषण 

व�तुतः आफू िव��को फैसलाको जानकारी �ा� गन� वा �य�तो फैसलाउपर िच� नबुझेमा 
पुनरावेदन गन� पाउने कानूनी हक मु�ाका प�ह�मा िनिहत रहकेो ह��छ । कानून�ारा �द� 
अिधकारको उपयोग गन�बाट कसैलाई वि�चत गन�समेत निम�ने । 
��येक �यि�लाई िनज िव�� ग�रएको कारवाहीको जानकारी पाउन ेर �य�तो कारवाहीउपर 
िचत नबुझेका कुरामा पुनरावेदन गन� पाउने अिधकार रहने । 
�रट िनवेदकका नाममा जारी भएको �याद �याद तामेलीस�ब�धी उपयु�� कानूनी �यव�था 
अनु�प अ.बं. ११० नं. को �ि�या पु� याई तामेल भएको अव�थामा के कुन �ि�या नपुगी 
बेरीतको भएको र आफूले थाहा जानकारी नपाएको भ�ने यथे�, िव�ास�द कारण, अव�था र 
ि�थित देखाउनु पन� दािय�व िनवेदक कै रहने । 
कानूनले िनधा�रण गरकेो �िकया र �रत पु� याई तामेल भएको �यादिभ� �ितवाद नगन� 
�यि�लाई िवना आधार र कारण �याद बदर गरी पुनः �ितवादको मौका िदई रहनुपछ� भ�ने 
कानूनको मकसद ह�न नआउने । 

(�करण नं. ५) 
154. िनण�य नं. ९७२० - उ��ेषण 

Justice delayed is justice denied  भ�ने धेरै पुरानो �यायको मा�य िस�ा�त हो । 
�याय िढलो ह�नु ह�दैँन �याय िढलो ह�दँा मु�ाको प�ह�ले �याय �ा� गन� स�दैनन र �याय 
पाइहाले पिन ठूलो खच� र ठूलो क�का साथ मा� �याय �ा� ह�न जा�छ । �याय िछटो, छ�रतो 
र शुलभ ह�नुपद�छ र अदालतसमेत सो िवषयमा ग�भीर रहकेो छ । िछटो �याय पाउनु 
नाग�रकको अिधकार हो भने िछटो �याय �दान गनु� रा�यको कत��य हो । �याय पाउने 
भ�नाले अदालतले “वादी दाबीबमोिजम भराई िलन पाउन ेठहछ� वा वादी दाबी पु�ने ठहछ�” 
भनी फैसला गन� मा� होइन । अदालतले आफूले गरकेो फैसला सिजलोसँग काया��वयन पिन 
गरी िदनुपछ� । फैसलाको िछटो, सरल र �भावकारी काया��वयन नै �यायपािलका र �याय 
�दान गन� अदालतको उ�े�य ह�नु पद�छ । मु�ा िज�ने प�को चाहना, आकां�ा र उ�े�य नै 
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यही हो । मु�ा हान� प�ले पिन अदालतको फैसलालाई स�मान गरी �यसको काया��वयनमा 
सहयोग गनु�पन� ।  

(�करण नं. १६) 
एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटना�म िवकास भएर थप त�य िसज�ना 
नभएस�म सोही अदालत र समान अिधकार�े� भएको इजलासले बदर गन� स�ने अव�था 
ह�दैँन । समान इजलासले गरकेो �ि�यागत आदेश अक� इजलासले मा�नु नपन� वा पिहलेको 
आ�नो आदेश आफँैले वा समान�तरको अक� इजलासले बदर गरी अक� आदेश गद� जाने 
अिधकार सो अदालत वा इजलासलाई �ा� छैन । य�तो आ�मिन� �कृितका आदेश गन� छुट 
िदने हो भने फैसला वा आदेशको अि�तमताको िस�ा�तको कुनै अथ� नरहने ।  

(�करण नं. १८) 
��तुत मु�ामा �ितवादीले आफूले िलए खाएको ऋण अदालतको फैसलाबाट ितनु�पन� ठहर 
भई काया��वयनको रोहमा अदालतसम� ��तुत ह�दँासमेत अदालतलाई सहयोग नगरी 
वादीलाई स�भव भएस�म अलम�याउन खोजेको अनुभूित ह��छ । �याय स�पादनको रोहमा 
य�तो �वृि�लाई कदािचत मा�यता िदन सिकँदैन । मु�ाले अि�तमता पाइसकेपिछ �याय 
�यव�था�ित स�मान राखी �ितवादी आफँै �व�फूत��पमा अ�सर भई िबगो बुझाउनु पन�मा 
िविभ�न अड्चन िझक� फैसला काया��वयनमा अवरोध गन� काय� िव�� शू�य सहनशीलता 
अपनाउनु �यायको रोहमा वा�छनीय देिखने ।  

(�करण नं. २०) 
155. िनण�य नं. ९७२६ - उ��ेषण / परमादेश 

मातहत अदालतमा कारवाहीयु� मु�ाह�मा बु�नु पन� �माण नबुिझएको वा नबु�नु पन� 
�माण बुझी �यायमा असर पन� देिखएको अव�थामा मा� मािथ�लो अदालतबाट िनद�श गन� 
स�ने ह��छ । मातहत अदालतमा िवचाराधीन मु�ाह�मा साधारण अिधकार�े� �हण गरी 
�यायको रोहबाट इ�साफ गन� स�बि�धत अदालत वा �याियक िनकाय �वत�� रहकेा ह��छन् । 
�य�तो िवचाराधीन मु�ालाई नै असर पान� गरी बु�नु पन� �माण बु�न र िनण�य गन� नपाउने 
भनी असाधारण अिधकार�े� �हण गरी दायर ह�न आएको �रट �े�ािधकारबाट बो�न िम�ने 
पिन नह�ने । 

(�करण नं. ४) 
कानूनी ��को िन�पणमा असाधारण अिधकार�े�को �योग गदा� संिवधानले िनिद�� गरकेा 
कुराह�को अधीनमा रही गनु�पछ� । अ�य वैकि�पक उपचारको �यव�था नभएको वा भए पिन 
�य�तो उपचार अ�भावकारी वा �भावहीन देिखएको अव�थामा मा�ै कानूनी िववादको 
िन�पणका लािग असाधारण अिधकार�े� आकिष�त ह�ने हो । सव��च अदालतलाई �दान 
ग�रएको असाधारण अिधकार�े�को �योग मातहत अदालतमा िवचाराधीन रहकेा मु�ाह�को 
कारवाही रो�ने वा �य�ता िवषयह�मा कारवाही नै गन� नपाउने गरी गन� िम�ने होइन । 
स�ब�ध िव�छेद, जालसाजी, िलखतबदर, अंश चलन ज�ता सामा�य �े�ािधकारबाटै 
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समाधान ह�ने िवषयमा असाधारण अिधकार�े� �हण गरी ह�त�ेप गनु� �यायको मा�य 
िस�ा�तिवपरीत ह�न जाने ।  

(�करण नं. ६) 

९. काय�िविध कानून : फौजदारी 
156. िनण�य नं. ९५३९ – हातहितयार खरखजाना 

िनिम� �मुख िज�ला अिधकारीले मु�ाको िनण�य नै गरकेो नभई �मुख िज�ला अिधकारी 
अनुपि�थत रहकेो अव�थामा बकप�का लािग उपि�थत गराइएका सा�ीको बकप� गराई 
मु�ाको कारवाही अगािड बढाएकोस�म देिखएको छ । �यसरी �मुख िज�ला अिधकारीको 
अनुपि�थितमा सहायक �मुख िज�ला अिधकारीले गराएको बकप� �मुख िज�ला 
अिधकारीबाट अनुमोदन गराउनै पन� अिनवाय� कानूनी �यव�था देिखँदैन । मूलतः बकप� 
भएको हो, होइन र बकप� गराइँदा इ�छािवपरीत गराइएको छ, छैन भ�ने कुरा ह�ेरनु पन� । 
अनुिचत �भाव नपारी सहज�पमा बकप� भएको अव�थामा मु�ाको काय�िविधगत कुरामा 
िनिम� �मुख िज�ला अिधकारीले सा�ीको बकप�स�म गराएको देिख�छ । बकप� गन� र 
गराउनेले कुनै आपि� गरकेो देिखँदैन । �ितवादीले बकप�मा िजरह गन� पाउने नै ह��छ । 
बकप� गन� �यि� उही हो र गराउने िनकाय पिन उही भएको अव�थामा �ितवादीले िजरह 
िलई आ�नो �ितर�ा गन� पाउने नै भएकोमा अ�यथा कुरा िझक� �य�तो बकप�लाई 
शू�यकृत गन� िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.७) 
157. िनण�य नं. ९५४७ – नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) 

बमोिजम परमादेश जारी ग�रपाऊँ  
मुलुक� ऐन, जबरज�ती करणीको ११ नं. र अदालती ब�दोब�तको ४० नं. को साम�ज�यता 
पूण� �या�या ग�रनुपछ� भ�ने िजिकरस�ब�धमा िवचार गदा� अदालती ब�दोब�तको ४० नं. को 
�यव�था हद�यादको �यव�था िनल�बन ह�ने िस�ा�त (Doctrine of tolling) मा आधा�रत 
देिख�छ । Doctrine of Tolling भइरहकेो हद�यादलाई कुनै िनि�त अविधस�म िनि�त 
सत�मा �थिगत ग�रनु हो । जसलाई कानूनी भाषामा हद�याद �थगनको िस�ा�त (Doctrine 
of Equitable Tolling) भिनएको छ । यो िवषय अपराधभ�दा दु�कृित (Equity) सँग 
स�बि�धत िवषय हो । यसको �योग देवानी �कृितका  िवषयमा ह�ने कुरा उि�लिखत ४० नं. 
को  कानूनी �यव�थाले नै गरकेो देिखने ।  
फौजदारी मु�ामा अपराधीसँगै अपराध मछ� भ�ने फौजदारी कानूनको मा�य िस�ा�तअनुसार 
अपराधको हकवाला ह�न नस�ने ।  
कुनैपिन फौजदारी मु�ामा यो �यव�था लागू ह��छ भनी �या�या गन� िम�दैन र िवधाियक� 
मनसाय पिन यही देिख�छ । सरकारी मु�ास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा ३ ले अनुसूची १ 
अ�तग�तका मु�ाह�मा अपराध भएको वा भइरहेको थाहा पाउने जोसुकैले पिन अपराधको 
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िलिखत तथा मौिखक सूचना िदन स�ने र नेपाल सरकारका तफ� बाट अनुस�धान तहिककात 
गरी मु�ा दायर गन� सिकने ह�नाले हकवालाको �� नआउने । 
अदालती ब�दोब�तको ४० नं. को �यव�था जबरज�ती करणी मु�ामा पीिडतका तफ� बाट 
मु�ा दायर गन� हद�याद गणना ग�रनुपछ� भ�न िम�ने नदेिखने ।  
जबरज�ती करणी मु�ामा पीिडत �वयंले पिन अपराधको सूचना िदन स�नेस�म हो 
अनुस�धान गरी मु�ा दायर ह�ने नह�ने कुरा रा�यको तफ� बाट सरकारले अनुस�धानको 
आधारमा िनण�य गन� िवषय भएकोले पीिडत �यि� उमेर पुगेको ह�दैँमा वा नह�ँदैमा मु�ा 
चलाउन स�ने कुरामा बाधा नह�ने ह�दँा यो �यव�था जबरज�ती करणीबाट पीिडत 
नाबालकको हकमा पिन लागू ह��छ भ�न नसिकने । 

(�करण नं.६) 
हद�याद िनधा�रण गदा� कसरी र कित िनधा�रण गन� भ�नसे�ब�धमा अपराधको गा�भीय�ता 
समसामियक प�रवेश देशको सामािजक तथा भौगोिलक अव�था तथा अ�तरा�ि��य कानून र 
अ�याससमेतलाई िवचार गरी ग�रनु पन� ह��छ । यो िवषय िवधाियक� िववेक (legislative 
Wisdom) को िवषय भएकोले यित नै हद�याद िनधा�रण गनु� उपयु� ह��छ भनी अदालतल े
िदन िकटान ग�रिदन भने िम�ने नह�ने । 

(�करण नं.९) 
158. िनण�य नं. ९६०६ – उ��ेषण / �ितषेध 

िनि�त कानूनबमोिजमको काय�िविध पूरा नगरी ग�रएको िनण�य �ुिटपूण� ह��छ । िनवेिदकाउपर 
चलेको मु�ामा �रतपूव�क �याद सूचना निदई गरकेो िनण�य �ाकृितक �यायको िस�ा�तको पिन 
िवपरीत छ । स�बि�धत �यि�लाई नबुझी आ�नो भ�ने मौकासमते निदई िनवेिदका 
��यथ�को हक �ितकूल ह�ने गरी िनण�य गन� निम�ने । 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त (Principle of Natural justice) ��येक नाग�रकको मौिलक 
तथा नैसिग�क हकसमेत भएको र हा�ो �याय �णालीले यसलाई �ाथिमक र मूलभूत 
िस�ा�तको �पमा अंिगकार गरी �याय िन�पणको स�दभ�मा सवा�िधक मह�व िदई आएको   
छ । �ाकृितक �यायको िस�ा�तबमोिजम जसको िव�� िनण�य ग�र�छ सो �यि�लाई बु�ने, 
के कुन ग�ती कसुर अपराध गरकेो छ सो कुरा िनजले ��ट�पमा जानकारी पाउने र िनजले 
पिन आ�नो िव��का कुराह� रा�न पाउनु पन� ह��छ । सुनुवाईको लािग उिचत अवसर तथा 
मौका निदई गरकेो िनण�यले �याियक �ि�यामा वैधािनकता �ा� गन� नस�ने । 

(�करण नं.५) 
159. िनण�य नं. ९६०९ – उ��ेषण / परमादेश 

िनवदेकलाई कसुरदार ठहर गरकेो काठमाड� िज�ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन प� 
दायर गरकेो अव�था होइन । मुलुक� ऐन, अदालती ब�दोब�तको महलको २०८ नं. ले 
�यव�था गरअेनु�प फैसला भएको िमितले ६ मिहनािभ�मा थाहा पाएको ३५ िदनिभ� 
िनवेदनसाथ उपचारको माग गरकेो अव�था पिन होइन । पुनरावेदनको रोहमा स�म अ.बं. 
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१९४ नं. को �यव�था आकिष�त ह�ने देिखएको र कैद सजाय ठहर भई अि�तम भई बसेको 
फैसलाउपर चुनौती गरी �रट िनवेदन दायर गदा� अ.बं. १९४ नं. को �यव�था आकिष�त ह�ने 
�प� कानूनी �यव�था भएको पिन देिखँदैन । जुन �योजनका लािग अ.बं. १९४ नं. बनेको छ 
सोही �योजनका लािग उ� कानूनी �यव�था आकिष�त गनु�पन� देिखँदा उ� कानूनी 
�यव�थाको अनुिचत िव�तार गरी अ�य �े�मा लागू गन� सिकने नदेिखने ।  

(�करण नं.६) 
नेपालको संिवधानबमोिजम यस अदालतको असाधारण अिधकार�े� गुहारी पन� आउने �रट 
िनवेदन प�को स�दभ�मा तत् स�ब�धी कानूनकै �ि�या अपनाई कारवाही गनु�पन� ह��छ । 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त िनवेदन पन� आएमा कारवाहीको िसलिसलामा अ�त�रम 
आदेश वा अि�तम िकनारा गदा� यस अदालतले उपयु� आदेश िदई उिचत र पया�� उपचार 
िदन स�ने नै देिख�छ । सो रोहमा िदने उपचारको िविश� �थान रहने ह�नाले मुलुक� ऐन, 
अ.बं. १९४ नं. को �यव�था आकिष�त गरी �रट �े�लाई नै सीिमत गनु�पन� अव�था नरहने ।  
मु�ामा काय�िविधगत वा सारवान् कानूनको ग�भीर �ुिट भई फैसला भएको भनी सोउपर 
असाधारण अिधकार�े�अ�तग�तको उपचार माग भएको अव�थामा स�बि�धत िववादको 
रोहमा कारवाही गदा� ग�भीर कानूनी �ुिट गरी फैसला गरकेो कारण �यि�को वैयि�क 
�वत��तामा आघात भएको देिखएमा आव�यकताअनुसार उपचार �दान गन� सिकने नै ह�दँा 
अ.बं. १९४ नं. को आधार िलई रहनुपन� देिख�न । अ.बं. १९४ नं. ले फौजदारी मु�ामा 
कसुरदार ठहर गरी कैदको सजाय पाएको �यि�ले सो फैसलाउपर मािथ�लो तहको 
अदालतमा पुनरावेदन प� दायर गदा� धरौट वा जमानीमा छाड्न सिकने सत� र अव�थास�म 
�यव�था गरकेो ह�दँा जुन �योजनका लािग उ� कानूनी �यव�थाको संरचना ग�रएको छ 
सोहीबमोिजम उ� कानूनको �योग गनु�पन� ।  

(�करण नं.७) 
मु�ाको रोहमा त�लो तहको अदालत वा अध��याियक िनकायबाट भएको फैसलालाई चुनौती 
गरी साधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर ह�ने पुनरावेदन प� र �य�तो फैसला गदा� 
अपनाइएको काय�िविधलाई नै चुनौती गरी असाधारण अिधकार�े�अ�तग�त दायर ह�ने �रट 
िनवेदन िनता�त फरक िवषय ह�न् । मुलुक� ऐन, अ.बं. १९४ नं. मु�ाको रोहमा साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त पुनरावेदन वा सो �कृितको िनवेदनदायर गदा� फैसलाले तोकेको 
सजायबापत धरौट वा जमानत पेस गन� सत� र �ि�यासँग स�बि�धत रहकेो छ । उ� कानूनी 
�यव�था केवल मु�ामा पुनरावेदन वा सोसरहका िनवेदन गदा� आकिष�त ह�ने ह�दँा �यसलाई 
�रट �े�मा िव�तार गन� निम�ने ।  

(�करण नं.१५) 
160. िनण�य नं. ९६३० - ��प�को गोपनीयता भङ्ग गरी ��ाचार गरेको 

दोहोरो खतराको िस�ा�तले मूलतः एउटै �यि�का िव��मा उही कसुरमा पिहले नै कारवाही 
भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अव�थामा उ� कसुरमा दुईपटक मु�ा चलाउन 
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र सजाय गराउनलाई रो�दछ । दोहोरो खतराको िस�ा�त यस आधारमा पूव� िनण�यसँग 
स�बि�धत देिख�छ । दोहोरो खतराको िस�ा�त आकिष�त ह�नका लािग मु�य�पमा स�म 
िनकायबाट िनण�य भएको ह�नुपन�, िनण�य अि�तम भएको ह�नुपन� र �य�तो िनण�य �व�छ 
सुनुवाई गरी अि�तमसमते भएको ह�नुपन� । 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (६) ले कुनैपिन �यि� िव�� 
अदालतमा एकै कसुरमा एकपटक भ�दा बढी मु�ा चलाइने र सजाय िदइने छैन भ�ने �यव�था 
गरकेो देिख�छ भने वत�मान नेपालको संिवधानको धारा २० को उपधारा (६) ले �यसलाई 
िनर�तरता िदएको पाइने ।  

(�करण नं.१२) 
रा�यको मूल कानून संिवधानले नै दोहोरो खतराको िस�ा�तलाई फौजदारी �यायको हकका 
�पमा ��याभूत गरकेो प�र�े�यमा �यसलाई आ�मसात् गरी �याय िन�पण ग�रनुपद�छ 
यसलाई अ�यथा गन� सिकँदैन । य�पी मु�ाको त�यगत अव�था एक खालको ह�ने र त�यगत 
अव�थाको िव�ेषण नगरी सै�ाि�तक र त�यगत अव�थालाई एकैचोटी िव�ेषण नगरी 
कसुरदारलाई कसरी उ�मिु� िम�दछ भनी िन�कष�मा पु�न खो�नु फौजदारी �यायको 
िस�ा�तकै िखलाफ ह�न जाने । 
�यायको दु�पयोग नहोस् र एउटै कसुरमा दुईपटक खतरामा रहनु नपरोस भ�ने अिभ�ायल े
य�तो संवैधािनक मा�यताको िवकास भएको हो । मु�ाका आ-आ�नै िविश�ता ह�ने गद�छन् । 
द�डहीनताले �सय नपाओस् अपराधी सजायको दायरामा आउन सकोस् र कुनैपिन 
�यि�िवना कारण दुईपटक खतरामा नपरोस् भ�ने स�ब�धमा �यायकता� सदैव सचेत रहनु 
पन� । 

(�करण नं.१३) 
मु�ाको सम� त�यको िव�ेषण गदा� कसैले कानून�ारा िनिष� आपरािधक काय� गरकेो 
अव�थामा �य�तो काय�लाई अलग  / अलग कानूनले अलग / अलग अपराध मा�दछ भने 
�यसलाई एउटै कसुर मानेर एउटा मा� कानूनअ�तग�त कारवाही गनु�पन� भनी आपरािधक 
ि�यालाई सीिमत तु�याउन निम�ने ।  
��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को  कुनै पिन �यि� िव�� अदालतमा एकै कसुरमा एक 
पटकभ�दा बढी मु�ा चलाइने र सजाय िदइने छैन भ�ने कुरा अथा�त् दोहोरो खतराको 
िस�ा�त कुनै एक कसुरमा उही �यि�उपर मु�ा चलाई िनण�य भइसकेकोमा सोही कसुरको 
स�ब�धमा पुनः कारवाही चलाउन रोक लगाउने स�दभ�मा आकिष�त ह�ने हो । िववादको 
िवषयमा एकै �ितवादीबाट भएको काय�को लािग दुई छु�ाछु�ै ऐनअ�तग�तको कसुरमा छु�ाछु�ै 
अनुस�धान तहिककात गरी मु�ा चलाउन र अदालतबाट िनण�य गन� यस िस�ा�तले रोक 
लगाएको देिखँदैन । यसबाट एउटै ि�याबाट अलगअलग ऐनअ�तग�तमा कसुरसमेत भएमा 
अलगअलग मु�ा चलाउन र सजाय गन� बाधा ह�ने अव�था नदेिखने । 

(�करण नं.१४) 
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161. िनण�य नं. ९६३१ - हातहितयार खरखजाना 
व�तुतः एउटै मु�ाका सहअिभयु�ले सु� फैसलाउपर दायर गरकेो पुनरावेदनमा िवप�ी 
िझकाउने आदेश भई नेपाल सरकारको तफ� बाट सुनुवाईमा बहससमेत गरी सकेपिछ पिन उ� 
मु�ाको सु� फैसलाको जानकारी �ा� नभएको भ�न िम�ने ह�दैँन । एउटै मु�ाको सु� 
फैसलाउपर एउटा �ितवादीको तफ� बाट परकेो पुनरावेदनमा िवप�ी िझकाउने आदेश भई 
वादी नेपाल सरकारको तफ� बाट बहस गरी सो मु�ा िमित २०६७।३।१५ मा फैसला 
भइसकेपिछ �यसको ९ मिहना ३ िदन पिछ िमित २०६७।१२।१८ मा पुनरावेदन अदालतमा 
दायर भएको पुनरावेदन प�लाई सरकारी मु�ास�ब�धी ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोिजम 
तोिकएको पुनरावेदन गन� हद�यादिभ� परकेो भ�न िम�ने नदेिखने ।  

(�करण नं.५) 
162. िनण�य नं. ९६४३ - मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार 

जुनसुकै मु�ाको कारवाही र िकनारा गदा� अिधकार�े�को �� �ारि�भक ��को �पमा रहकेो 
ह��छ । अदालतले आफूमा िनिहत �याियक अिधकारको �योग गदा� संिवधान र कानूनले 
�दान गरकेो अिधकार�े�िभ� रही गनु�पन� । 
�याियक उपचार �दान गदा� जसलाई जे गन� भिन तोिकएको छ‚ उसले �यित मा� उपचार 
�दान गन� स�छ । आफूलाई �ा� नभएको अिधकारको �योग गनु� वा आफूलाई �ा� भएको 
भ�दा बढी अिधकारको �योग गदा� �यसले अिधकार �े�को �ुिट भई �यसरी ग�रएका िनण�य 
र आदेश िन��भावी र िनरथ�क ह�न पु�ने । 
कानूनले िदएको अिधकार�े� नाघेर कारवाही  गद� जाने हो भने �यसले �याियक अराजकता 
िन�तन पु�छ जसले गदा� �याियक अ�योल सृजना भई �वे�छाचारी काय�ले ��य पाउन पु�छ । 
िविधको शासनमा यस �कारको �वृि�को क�पनास�म पिन गन� सिकँदैन । कुनै पिन म�ुामा 
अिधकार�े�को �� आधारभूत �� भएको कारणले यसको स�ब�धमा प�ले �� नउठाएपिन 
जुनसुकै तहमा अदालते िवचार गन� स�छ र अिधकार�े� बािहरको भएमा मु�ाको सुनुवाइ गन� 
इ�कार गन� स�छ । यस �कारको अिधकार �याियक िनकायको अविश� अिधकार ह�न जाने । 

(�करण नं.२) 
163. िनण�य नं. ९६६८ - ब�दी��य�ीकरण 

िनवेदकले डाँका उ�ोग र हातहितयार खरखजाना मु�ामा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन 
नगरी दुवै फैसला अि�तम भएर बसेको देिख�छ । मुलुक� ऐन, द�ड सजायको १० र ४१ नं. 
मा मािथ उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनुसार डाँका उ�ोग मु�ामा तीन वष� कैद सजाय ह�ने 
भएपिन िनवेदक एउटा कलमको तीन वष� मा� थुनामा ब�नु पन�मा िमित २०६९।२।१९ देिख 
नै थुनामा रहकेोले डाँका उ�ोग मु�ाको कैदी पुज�अनुसार िमित २०७२।९।२३ स�म थुनामा 
ब�नु पन� भ�न निम�ने । 

(�करण न.ं ८) 
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164. िनण�य नं. ९६६९ - दूिषत िनण�य बदर 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगबाट िमित २०६९/६/१६ मा िनण�य भई िवभागीय 
सजायको लािग लेखी पठाएको स�म देिख�छ । सजायको लािग कुनै कानून वा दफा िकटान 
गरकेो वा सजाय नै ��ताव गरी लेखी पठाएको अव�था देिखँदैन । य�तो अव�थामा 
आयोगको काम कारबाही िकन र कसरी दूिषत ह�न गएको हो, सोको कुनै ठोस आधार र 
तक� स�म पिन पुनरावेदकले ��तुत गन� सकेको देिखँदैन । िनण�य दूिषत भएको दाबी िलने 
प�ले केवल दाबी िलन मा� पया�� ह�ँदैन, सोको पुि� ह�ने �माण पु� याउनु पन� दािय�व पिन 
�माण ऐन २०३१ को दफा २७ बमोिजम िनजमा नै रहकेो मा�नुपन� । 

(�करण नं. ३) 
पुनरावेदक�य अिधकार व�तुतः मु�ाको प� िवप�मा नै िनिहत रहेको ह��छ । मु�ाको प� नै 
नभएको �यि�ले पुनरावेदन गन� हक कानूनले िवशेष �यव�था गरमेा बाहके �ा� गद�न ।  

(�करण नं. ५) 
प�ले पुनरावेदन गन� हक कानूनबाट नै पाउने ह��छ र कानूनले तोकेको हदस�म मा� हने� 
पाउने ह��छ । अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगको िनण�यबाट असर पन� �यि�ले मा� 
िवशेष अदालतसम� सोही ऐनको दफा ३५ग बमोिजम पुनरावेदन गन� स�ने देिख�छ । 
पुनरावेदक�य अिधकारको �योग मु�ाका प�ले पुनरावेदन गन� �ा� गन� ह��छ । तर यी 
पुनरावेदक मु�ाको कुनै प� रहकेो र िनजलाई �ितकूल पन� कुनै आदेश भएको पिन देिखँदैन । 
�यि�गत तवरबाट िनजको पुनरावेदन गन� पाउने हक रहकेो देिखएन । पुनरावेदकको कुनै 
�यावसाियक वा िनजसँग सा�दिभ�क िवषयगत वा सामूिहक सरोकारको िवषयमा 
�ितकूलअसर परकेो भनी ठोस पुनरावेदन िजिकर िलन सकेको पिन छैन । य�तो अव�थामा 
पुनरावेदकको आ�नो मु�ा गनु�पन�  हक �थािपत गराउन सकेको छ भनी मा�न िमलेन ।  

(�करण नं. ५) 
165. िनण�य न.ं ९६७८ - ब�दी��य�ीकरण 

ठगी मु�ा सरकारवादी फौजदारी भई च�ने मु�ा हो । ठगी नै हो वा िवशु� लेनदेनको 
िवषयलाई ठगी भिनएको हो अथा�त्  ठगी गरकेो ठहन� नठहन� िवषय अदालतको फैसलाबाट 
िन�पण ग�रने िवषय हो । तर ठगीमा जाहरेी नै निलने, सोमा अनुस�धान नै नगन� भ�ने    
ह�दैँन । ठगीमा जाहरेी परी अनुस�धानका लािग �याद थप ग�रपाउँ भनी आएकोमा अदालतले 
उपयु� देखेमा कानूनको प�रिधिभ� रही �याद थप गन� पाउने नै ह��छ । 

(�करण नं. ८) 
166. िनण�य नं. ९६८० - उ��ेषण 

गैरकानूनी तवरले ठूलो प�रमाणमा चल अचल स�पि� आज�न गरेको भनी उजुर परी सो 
उजुरीउपर अनुस�धान भइरहकेो अव�थामा अनुस�धानबाट जे िन�कष� िन�क�छ 
सोहीबमोिजम ह�ने नै ह�दँा स�पि� शु�ीकरणमा अनुस�धान भइरहकेो काम कारवाहीलाई 
असर पन� गरी �रट �े�बाट बो�न निम�ने ह�दँा �रट िनवेदन खारजे   ह�ने । 

(�करण नं. ४) 
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१०. उ�ोग, वािण�य र कर 
167. िनण�य नं. ९५२७ - स�झौताबमोिजमको रकम िदलाई पाऊँ 

करारको अविध हेदा� करारको दफा ७ ले नै करारको प�, ��यथ� वादी र पुनरावेदक 
�ितवादीको िबचको करारीय दािय�व ��यथ� वादीले करारबमोिजमको रकम भ�ुानी 
नपाएस�म कायम गरकेो देिखएको छ । सोही दफा ७ मा �य�तो भु�ानी करारको दफा ३ मा 
उि�लिखत रकम भु�ानी नपाएस�म करार स�झौताको �याद कायम रहने उ�लेख 
गरकेो पाइ�छ । करारको दफा १, २, ३ ले रकम भु�ानी गन� स�ब�धमा �मब� िसलिसला 
तोकेको छ जसमा �थमतः �ितवादीले करारमा उि�लिखत स�पूण� रकम �. १६,६२,०००।– 
ितनु�पन� सोम�ये कागज भएको िमितले दश िदनिभ� १० लाख र १० लाख ितरकेो िमितले 
९० िदनिभ� बाँक� ६,६२,०००।– ितनु�पन� भ�ने उ�लेख गद� दफा ७ ले रकम बुझाउने 
स�झौताको �याद दफा ३ बमोिजम वादीले भु�ानी �ा� गरकेा िमितले समा� ह�ने भ�ने 
उ�लेख गरकेो अव�थामा करारमा रकम िक�तामा बुझाउने उ�लेख भएकोमा १० लाख 
बुझाउने �याद र दफा ३ बमोिजम ६,६२,०००।– बुझाउने �याद अलगअलग कायम गन� िम�ने 
अव�था देिखन नआउने । 

(�करण नं.३) 
करारबाट िसिज�त भु�ानी स�ब�धमा हालस�म अदालतबाट मानी आएको �चलनलाई 
हदेा�समेत करारको �पैयाँ भु�ानी गदा� िक�ताको उ�लेख गरकेोमा ��येक िक�तामा हद�याद 
कायम गन� �चलन रहकेो छैन । करारबमोिजमको दािय�व �यहोन� �यि�ले अि�तम�पमा 
पालना गनु�पन� दािय�व पालन नगरकेो वा बुझाउनु पन� रकम नबुझाएको अि�तम िमितबाट नै 
हद�याद कायम गन� गरकेो �चलन रहकेो । 
करारमा ��ट�पमा करारको �याद करारको दफा ३ बमोिजम रकम भु�ानी नभएस�म कायम 
रहने उ�लेख छ । जबस�म करारको दफा २ बमोिजम १० लाख भु�ानी ह�दैँन । यसरी 
करारले ��ट�पमा बोलेको हद�यादको िवषयतफ�  सु� िज�ला अदालतले फैसला गदा� �यान 
निदई स�झौताको दफा ७ लाई नजरअ�दाज गरी केवल वादी, �ितवादीको िबचमा िमित 
२०५५।०९।१३ मा करार भएकोमा सो िमितले दश िदनिभ� १० लाख बुझाउने भनेकोमा सो 
िमित २०५५।१२।२३ स�म �ितवादीले बुझाउन े �याद रहकेोमा नबुझाएकोमा वादीले उ� 
रकमको मागदाबी गरी करार ऐनको दफा १८(२) अनुसार िमित २०५५।१२।२३ िभ� िफराद 
नपरकेोले उ� १० लाखतफ� को वादी दाबी हद�याद नाघी परकेोले खारजे ह�ने गरी इ�साफ 
गरकेो िमलेको नदेिखने । 

(�करण नं.५) 
168. िनण�य नं. ९५२८ - भ�सार मू�याङ्कन धरौट िफता� 

पैठारी ग�रएको कुनै माल वा व�तुको धनीबाट पेस भएको कारोबार मू�य “वा�तिवक कारोबार 
मू�य कायम गन� प�ित” सँग मेल नखाने भएमा भ�सार अिधकृतले पैठारीकता�ले घोषणा 
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गरकेो कारोबार मू�यलाई मा�यता निदई पैठारी ग�रएको माल वा व�तुको अिभलेख म�ूय, 
मू�यसूची वा सोही �कारको माल वा व�तुको मू�यको आधारमा �य�तो माल वा व�तुको 
मू�य कायम गरी भ�सार महसुल िनधा�रण गनु�पन� �यव�था भ�सार ऐन, २०१९ को दफा १३ 
को उपदफा (४) ले गरकेो देिखने । 

(�करण नं.३) 
पैठारीकता�ले घोषणा गरकेो कारोबार मू�य सम�प वा उ�तै �कारको व�तुको मू�यभ�दा कम 
देिखएकोले आिथ�क अ�यादेश, २०६१ को अनुसूची १ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोिजम 
�यसरी मू�य कम ह�नुको यथ�े कारण पेस गन� भनी पैठारीकता�लाई लेिखएको, सोिधएको वा 
मौका िदइएको भ�नेसमेत उ� कारबाहीस�ब�धी िनण�य फाइलबाट देिखएको छैन । 
पैठारीकता�ले गरकेो मू�यस�ब�धी घोषणालाई अ�वीकार गरी बढी मू�य कायम गदा� भ�सार 
अिधकृतले िव� �यापार संगठनको मू�याङ्कनस�ब�धी मूलभूत िस�ा�तलाई अवल�बन 
गरकेो भ�ने पिन उ� िनण�यमा उ�लेख भएको पाइँदैन । पैठारीकता�ले घोषणा गरकेो मू�यलाई 
अ�वीकार गरी सोभ�दा बढी मू�य कायम गदा� उपयु�� आिथ�क अ�यादेश, २०६१ को 
अनुसूची १ को दफा ७ को उपदफा ५ बमोिजम पैठारीकता� क�पनीलाई िदनुपन� 
कारणसिहतको िलिखत सूचनासमेत िदएको देिखँदैन । यसथ� वीरग�ज भ�सार काया�लयबाट 
भएको उपयु�� िमित २०६१।१२।२ को मू�य िनधा�रणस�ब�धी िनण�यमा कानूनले िनधा�रण 
गरबेमोिजमको मािथ विण�त कुनै पिन काय�िविध वा �ि�या पुरा ग�रएको भ�ने देिखन  
नआउने । 

(�करण नं.८) 
169. िनण�य नं. ९५५६ - अि�म भु�ानीसिहत करारबमोिजमको �ितपूित� िदलाई भराई पाऊँ । 

करारबाट अचल स�पि� िब�� ह�ने नभई िलखत नै पा�रत ह�नु पन� भए पिन िब�� गन� 
उ�े�यसिहतको सत�ह�को िलखत ह�न नस�ने होइन । िब�� ह�नलाई िलखत पा�रत गन� कुरा 
करारको सत� प�रपालना गरी पुरा ह�ने काय� हो । तर िब��को उ�े�य राखी कुनै करार ह�नै 
नस�ने गरी कुनै �ितब�ध लागेको कानूनी �यव�था देिखँदैन । �यसैले �य�तो करार �वतः 
अवैध भ�न िम�ने देिखँदैन । �य�तो िलखतबाट केही िलनु खानु गरकेो भए �य�तो िलखतको 
सत�बमोिजम ितनु� बुझाउनु नपन� भ�न पिन निम�ने । 

(�करण नं.४) 
170. िनण�य नं. ९५५७ - उ��ेषण / परमादेश 

एउटा साव�जिनक िनकायले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोिजमको काय� नगरी उ�टै 
स�झौता गनु�पूव� रािखएको काय�स�पादन जमानत जफत गन� भनी िनण�यमा बोिलएका 
कुराह�मा व�तुगत र कारणसिहतका कानूनस�मत आधार छन् छैनन् भ�ने �याियक 
परी�णको िवषय ह�ने र पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोिजम काया��वयन भएको नपाइएमा 
र भइरहकेो कानूनबाट �भावकारी उपचार �ा� ह�न नस�ने अव�था िसज�ना भएमा उ� 
फैसलाबमोिजम काया��वयन गन� गराउनका लािग उपचारको माग गन� र �य�तो माग �हण 
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गरी आदेश जारी गन� �यायस�मत नै ह�ने ह�ँदा सोतफ� को िवप�ीको पुनरावेदन िजिकर 
मनािसब देिखन नआउने । 

(�करण नं.८) 
स�झौताअनुसार करार काया��वयनको चरणमा �वेश ह�न नै निदई िनवेदकले राखेको 
काय�स�पादन जमानत जफत ग�रएको छ । काय�स�पादन जमानत के क�तो अव�थामा मा� 
जफत ह�न स�ने अव�था हो भ�ने कुरामा स�झौतामा भएका सत� हनेु�पन� । 

(�करण नं.१०) 
िविधवत् स�झौता गरपेिछ  स�झौता बमोिजम एल.सी.खो�नेलगायतका आफँैले गनु�पन� काय� 
गन� नसक� आफू दािय�व िबहीन बनेर िनवेदककै काय�स�पादन जमानत रकमसमेत उ�टै 
जफत गन� िवप�ीको काय� करार कानूनको र �यायको आधारभूत िस�ा�तसमेत �ितकूल 
देिखन आएको छ । आफँै �िततप� नखो�ने तर स�झौता काया��वयन गरने भनी अक� 
प�उपर आरोप लगाउने िवप�ी क�पनीको कामकारवाही उिचत र तक� सङ्गतसमेत नह�ने । 
काय�स�पादन जमानत रकम अिनि�त समयस�म रो�न े र जफत गन� काय�बाट िनवेदकको 
�ित भएको भए �यसको �ितपूित� प�रपुरण गन� उदार �ि�कोण रा�नुको स�ा आफू 
employer तथा साव�जिनक िनकाय भएको नाताले मन लागेको �यवहार गनु� रा�ो कुरा पिन 
होइन । िवप�ी क�पनीले िनवेदकको बारमेा िनराधार अिव�ास खडा गरी िनवेदकले 
पाइसकेको ठे�का अव�� गन� र काया��वयनका लािग असमथ� बनाउने काय� गैरकानूनी 
देिखएकोले �य�तो काय� स� र �ा� मा�न िमलेन । साव�जिनक क�पनी भएकोले मा�ै य�ता 
गैरकानूनी कामकारवाही र िनण�यसमेत उ�मुि�यु� एवं दािय�विवहीन ह��छ भ�न पिन 
उपयु� नह�ने । 

(�करण नं.१२) 
िनवेदक क�पनीले स�झौताको कुनै पिन सत� उ�लङ्घन नगरकेो अव�था र स�झौताबमोिजम 
�िततप� खो�ने दािय�व कृिष साम�ी क�पनीको भएकोमा आफँै �िततप� नखो�ने तर 
काय�स�पादन जमानत जफत गन� िवप�को िनण�यमा दूिषत मनसाय रहकेो ��ट ह��छ । य�तो 
दूिषत मनसाय राखी स�झौताको सत�बमोिजम काय� गन� �ार�भबाट नै अवरोध खडा गरी 
काय�स�पादन जमानत जफतको िनण�य गनु� साव�जिनक िनकायको असल च�र�को 
काय��े�भ�दा बािहरको िवषय ह�न जाने । 

(�करण नं.१४) 
171. िनण�य नं. ९५६६ - लगानी सुरि�त गरी कानूनबमोिजमको �ितपूित� रकमसमेत िदलाई भराई 

पाऊँ । 
पुनरावेदक र ��यथ�िबच सव�स�मत स�झौता भई उ�ोगमा संयु� लगानी गन� म�जुर 
भएकोमा स�झौताबमोिजमको सेयरको िह�सा पुनरावेदकले नबुझाएकोमा ��यथ� �ितवादीले 
उ�ोग िवभागमा िदएको उजुरीअनुसार िववादको समाधान ह�न सकेको देिखँदैन । सो 
स�झौताको पालनामा स�झौता गन� प�ह�ले म�य�थता�ारा आ�नो िववादको समाधान 
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गराउन स�ने एकातफ�  उपचारको �यव�था देिख�छ भने अक�तफ�  कानूनबमोिजम भएका 
िनण�यमा �ितपूित�बाट कसरी कुन �ितबाट नो�सानी भएको भ�ने �थािपत नह�ँदास�म 
�ितपूित� िदलाउन सिकने अव�था नह�ने । 
�ितपूित� कानूनमा �ित पु� याउने र �ित पन�का िबचको बदिनयत वा �य�तो घटनालाई 
व�तुिन� तवरबाट देखाइएको ह�नुपछ� । कानूनबमोिजम भएका िनण�यमा िनण�यकता�ले दूिषत 
काय� गरकेो वा कानूनको पालना नगरकेो अव�थामा पिन तहतह ह�ँदै �य�तो िनण�य स�याउन 
स�ने �यव�था भइरहेको देिखँदा ��य� हािन भएको सबुद िनवेदक प�ले गुजान� नसकेको 
अव�थामा �ितपूित� भराउन सिकने नदेिखने । 
उ�ोग िवभागले कानूनबमोिजम कारवाही गन� क�पनी रिज��ारको काया�लयमा पठाएकोमा 
क�पनी रिज��ारको काया�लयले क�पनीको १० �ितशत सेयर िलने सेयर धनीले माग गरमेा 
िवशेष साधारण सभा बोलाई िदन स�न ेक�पनी ऐन, २०६३ को दफा ८२९(४) को कानूनी 
�यव�थाअनुसार बोलाएको िवशेष साधारण सभाको िनण�यानुसार क�पनीलाई एकल 
सेयरधनी भएको क�पनीमा प�रणत गरी सोहीबमोिजम �ब�ध प� र िनयमावलीमा भएको 
संशोधन तथा अिभलेखीकरण गरकेो काय� पिन �रतपूव�क नै देिखएको र ��यथ�लाई 
सजायको �प� दाबी नभई सजाय गन� िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.७) 
172. िनण�य नं. ९५७० - उ��ेषण / परमादेश 

ज�गामा आ�नो हक �वािम�व कायम भएको �यहोराको व�तुिन� �माण भने पेस गन� सकेको 
देिखँदैन । आफूले िनर�तर भोगचलन गरकेो ज�गा भनी िजिकर िलएपिन रा�यको एकलौटी 
�वािम�विभ� रहकेो वन�े�को ज�गामा आ�नो हक �थािपत भई नसकेको अव�थामा 
िनर�तर जोतभोग गरकैे आधारमा �वािम�व कायम ह�नुपछ� भ�ने िजिकर �वािम�व स�ब�धी 
िविध शा�ीय मा�यतािभ� पिन नपन� । 
कुनै व�तु मािथको क�जा र भोगािधकार �वािम�व �ा�ीको आधार ब�न स�छ तर �वािम�व 
�ा� भई नसकेको व�तुमािथ �यि�को अन�त अिधकार भने कायम ह�न स�दैन । क�जा, भोग 
र �वािम�व िबचको मा�यतामा यिह आधारभूत िभ�नता रहकेो ह��छ । रा�यले िन��� गरकेो 
िवधी र �ि�याबाट मा� व�तु मािथ �यि�को �वािम�व कायम ह�न स�ने ह�दँा आ�नो 
�वािम�व कायम भई नसकेको ज�गा मािथ रा�यको कुनै िनकायले अित�मण ग� यो भ�नु 
�यायसङ्गत नदेिखने । 

(�करण नं.४) 
ज�गाधनी �माण पुजा� िवतरण भएकै आधारमा सम�याको िनराकरण भने ह�न नस�ने ह�दँा 
य�तो अव�थामा जो जसलाई ज�गाधनी �माणपुजा� �दान ग�रएको हो ती �यि�ह�का 
नाउँमा स�बि�धत मालपोत काया�लयमा दता� �े�ता कायम ह�नुपन�, स�बि�धत ज�गाको लगत 
फेरबदल ह�नुपन� (ज�तै वन�े�लाई आवािदमा प�रणत गनु�पन�), सो ज�गाको �चिलत 
कानूनबमोिजमको ितरो भरो (मालपोत कर) कायम ह�नुपन�लगायतका तमाम िविध र 
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�ि�याह� पुरा भएप�ात्  मा� सो ज�गामा स�बि�धत �यि�को एकलौटी सा�पि�क हक �ा� 
ह�ने । 
आफूले ज�गाधनी �माण पुजा� �ा� गरकेो भएपिन सो स�पि�को पूण� उपभोग गन� पाउने पूण� 
�वािम�व र वैधािनक अिधकार �ा� भई नसकेको अव�थामा रा�यले िनय��ण गन� स�ने नै 
ह��छ । �वभावैले भू�वािम�वको अि�तम �वामी रा�यनै हो भ�ने िविधशा�ीय मतलाई नकान� 
पिन सिकँदैन । तर पिन �यि�को �वािम�वस�ब�धी अिधकारलाई भने िनि�त �ि�या पुरा 
गररे मा� अित�मण गन� िम�छ । तथापी ��तुत �रट िनवेदनका स�ब�धमा आ�नो �वािम�व 
कायम भई नसकेको ज�गालाई सामुदाियक वन �े�िभ� पा�रयो भ�ने तक�  मनािसब नदेिखने । 

(�करण नं.५) 
173. िनण�य नं. ९५७८ - उ��ेषण / परमादेश 

ब�क तथा िवि�य सं�थास�ब�धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा "कजा� असुलीस�ब�धी 
�यव�था" भई उपदफा (१) मा "... ऋणीले इजाजत �ा� सं�थालाई लेिखिदए वा 
इजाजत�ा� सं�थामा राखेको िधतो सुर�ालाई कजा� रकम असुलीको �योजनाथ� 
इजाजत�ा� सं�थाले िललाम िब�� वा अ�य कुनै �यव�था गरी आ�नो सावाँ �याज 
असुलउपर गन� स�नेछ" भ�ने कानूनी �यव�थाअनुसार ऋणीले आफूले िलएको कजा� रकम 
भु�ान नगरमेा कजा� सुर�णको �पमा रहकेो घरज�गासमेतका स�पि� कानूनबमोिजमको 
�ि�या पुरा गरी इजाजत�ा� सं�थाले आफूले िलनुपन� सावाँ �याजसमेतको लेना रकमबापत 
िललाम गन�स�ने ह�दँा �य�तो िललाममा सबैभ�दा बढी मू�यमा िधतो सकार गन� �यि�को 
नाममा िधतो िब�� गन� िनण�य गरी दा.खा. गन� पठाएको काय�लाई अवैध भ�न निम�ने । 

(�करण नं.७) 
174. िनण�य नं. ९५९१ - उ��ेषण 

करार भनेको स�बि�धत प�ले आफूह�बीच लागू ह�ने गरी �वत�� सहमितमा गरकेो 
कानूनबमोिजमको स�झौता हो । �यसैले करारका सत�ह� स�बि�धत प�का लािग 
ब�धनकारी ह��छन् र ितनीह�को पालना गनु� करारका प�ह�को कानूनी दािय�व ब�दछ । 
करार कानून स�बि�धत करारका प�ह�लाई लागू ह�ने दािय�वस�ब�धी कानून हो । 
करारबमोिजम पूरा गनु�पन� दािय�व कुनै एक प�ले पूरा नगरकेो अव�थामा अक� प�ले पूरा 
गनु�पन� दािय�वबाट छुट्कारा पाउन स�दछ । आफँै दािय�व पूरा गन� नस�ने प�ले अक� 
प�लाई दािय�व पूरा गन� बा�य गन� नस�ने । 

(�करण नं.४) 
सारभूत�पमा काय� स�प�न भएको मा�नका लािग जुन काम वा उ�े�यका लािग करार भएको 
हो सो काम वा उ�े�य पूरा ह�न ेिकिसमबाट काय� भएको ह�नुपद�छ । य�तो उ�े�य �ा� नभएको 
अव�थामा सारभूत�पमा काम स�प�न भएको मा�न नसिकने । 

(�करण नं.७) 
करारमा नै काय� स�प�नता �मािणत गन� अिधकार भएको िनि�त अिधकारी र �ि�यासमेत 
तोकेको अव�थामा �यसबाहकेको �ि�या अवल�बन गरी पेस भएको िनण�य (Minutes) लाई 
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काय� स�प�नताको आधार बनाउन करारको भावना �ितकूल ह�ने । 
(�करण नं.८) 

करारमा नै काय� स�प�नताको �माणप� जारी गन� िज�मेवारी कसैलाई तोकेको अव�थामा 
�य�तो आिधका�रक �यि�ले काय� स�प�नताको �माणप� जारी नगरी अ�य कुनै �यि�ले 
कुनै बैठकमा भाग िलई िनण�यमा द�तखत गरकेो भ�ने मा� आधारमा �यसैलाई काय� 
स�प�नताको आधार बनाउनु करारको भावना र मा�यताको �ितकूल ह�ने । 

(�करण नं.९) 
ते�ो प�बाट काम लगाउने वा नलगाउने भ�ने कुरा ठे�कादाताको �विववेकमा भर पन� 
िनजको अिधकारको कुरा हो । ठे�कादाता नेपाल ओ�र�ड �या�नेसाइट क�पनीले सो 
अिधकार �योग नगरकेो कारण करारबमोिजमको काय� स�प�न भइसकेको अथ� गन� निम�ने 
ह��छ । यसबाट करारबमोिजमको काय�स�प�न भइसकेको भनी यस अदालत पूण� इजलासबाट 
पुनरावलोकनको िन�सा �दान गदा� िलएको आधारसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं.१०) 
कुनै पिन स�झौताको �या�या स�पूण� स�झौताका आधारमा गनु�पन� ह��छ । कुनै एउटा दफा वा 
कुनै एउटा अंशलाई मा� आधार मानेर �या�या गदा� छु�ै प�रणाम िन�कन स�ने । 

(�करण नं.१२) 
जमानी स�झौताअनुसारको दािय�व कुन समयमा र किहले �ार�भ ह�ने भ�ने कुरा मु�य 
करारका सत�ह� र जमानीस�ब�धी करारका सत�ह�मा भर पन� कुरा हो । जमानीकता�को 
दािय�व जिहले पिन दो�ो (Secondary) ह��छ । मूल ऋणी वा दािय�व पूरा गन� मूल प� 
(Principal Debtor) ले आ�नो दािय�व पूरा नगरकेो अव�थामा मा� जमानीकता�को 
दािय�व सु� ह��छ । मूल प�को दािय�व नै सु� नभएको अव�थामा जमानीकता�को दािय�व 
सु� ह�नै स�दैन । बह�मत म�य�थको िनण�यमा Guarantee Agreement को दफा १ लाई 
अ�य दफाको सापे�तामा नहरेी �यसलाई िनरपे� (Absolute) �ावधानका �पमा �या�या 
गरकेो अव�था छ । स�झौताका कुनै पिन �ावधानलाई अ�य �ावधानको प�रपालनामा 
आि�त नरहकेो भनी एकाङ्गी�पमा �या�या गदा� Guarantee Agreement को 
सम�तालाई बेवा�ता ह�न जाने । 

(�करण नं.१३) 
स�झौता सत�रिहत हो वा सत�यु� हो भ�ने कुरा जमानत स�झौताको सम� �यव�थाह�को 
आधारमा िनण�य ग�र�छ । जमानतस�ब�धी करार भनेकै कुनै �यि�ले आफूले पूरा गनु�पन� 
दािय�व पूरा नगरमेा �य�तो दािय�व ते�ो प�ले पूरा गन� गरी भएको करार हो । यस आधारमा 
हदेा� पिन कुनै दुई प�बीच भएको करारले िसज�ना गरकेो दािय�व कुनै �यि�ले पूरा नगरकेो 
अव�थामा �य�तो दािय�व म पूरा गन�छु भनी पिहलो करारका कुनै प� र अक�  ते�ो प�का 
बीचमा भएको करार नै जमानतस�ब�धी करार ह�ने ह�ँदा जमानतस�ब�धी करारलाई सबै 
अव�थामा सत�रिहत मा�न सिकँदैन र ��तुत िववादसँग स�बि�धत जमानत स�झौतालाई 
सत�रिहत भनी मा�न सिकने अव�था नह�ने । 

(�करण नं.१४) 
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175. िनण�य नं. ९६११ - उ��ेषण / परमादेश / �ितषेध / अिधकारपृ�छ 
व�तुतः िनयिमत�पमा दता�वाला करदाताले बुझाउनु पन� िववरण वा कर नबुझाएको 
अव�थामा स�बि�धत िनकायले �य�तो कर असुलीका लािग के क�तो कारवाही गन� भ�ने 
कुराको कानूनमा नै �प� र पया�� �यव�था रहकेो देिख�छ । कानूनले �वाभािवक�पमा िलने 
गित र िदशालाई रा�यका िज�मेवार िनकायले अिधकारको बाह�बलमा वा अ�य कुनै उ�े�यका 
लािग असाधारण र अितरि�जत ढङ् गले प�रचालन गनु� ज�री ह�दैँन । िनयिमत�पमा बुझाउनु 
पन� करदाताले कर नबुझाएकोमा कर िववरण दािखल गराउने वा ितन� ितराउन लगाउने 
वैधािनक संय�� र �ि�या छँदाछँदै िवना कुनै मनािसब र िव�सनीय त�य एवं आधार राज�व 
अनुस�धान िवभाग र सो सं�थालाई �ा� अिधकारको आधार देखाई ि�याशील बनाउन पिन 
ज�री नह�ने ।  

(�करण नं.१५) 
आयकर र मू�य अिभवृि� कर ऐन ज�ता ऐनह� िवशेष ऐन ह�न् । ती ऐनमा िनि�त ग�रएका 
�ि�याह� सोहीबमोिजम मा� �योग गनु�पन� ह��छ । ती ऐनमा �यव�था भएका कुराह�को 
हकमा अ�य सामा�य ऐनको �यव�था ि�याशील ह�ँदैनन् । यो कानूनको साम�य िस�ा�त नै  
हो । आयकर र मू�य अिभवृि� कर ऐनले कर �शासनको स�ब�धमा गरकेो �यव�थाह�लाई 
�वचािलत�पमा ि�याशील गराउनुको साटो राज�व चुहावट (अनुस�धान तथा िनय��ण) 
ऐनको एकाएक ि�याशील गराउनु पिन उपयु� ह�दैँन । खास �योजनका लािग लागू रहकेा 
िवशेष ऐनह� र सोअ�तग�त सं�थािपत िनकायह� आ�नो िज�मेवारीको काममा असफल वा 
अकम��य भएमा बाहके िनयिमत कानूनबाट �थािपत �य�ता िनकायलाई यो वा यसो गनु� भनी 
कुनै पिन िवषयमा िनद�िशत गन� गरी अक� िनकायबाट ह�ने कुनै पिन �पको ह�त�ेप �वीकाय� 
नह�ने ।  

(�करण नं.१६) 
व�तुतः कर िववरण दािखल गन� गराउन वा कर असुलीको काम बाँक� रहनु भनेको राज�वको 
चुहावट गरकेो भ�ने ह�दैँन । �वभावैले कर चुहावट भनेको करछलीको अव�था हो । कर छ�ने 
कुरा फौजदारी काय� हो । कर असुलीको सामा�य �ि�यालाई करछलीको �पमा सहजै 
प�रभािषत गन� नसिकने ।  

(�करण न.ं१७) 
राज�व चुहावट अनुस�धान र िनय��ण ऐनको अि�त�व, �यसको �भावका�रता एवं 
सा�दिभ�कतालाई इ�कार गन� निम�ने भए पिन अि�तयारको दु�पयोग गरकेो वा राज�व 
छलीज�य वा चुहावटज�य काय� गरकेो देिखने कुनै काय� भएको कुरा �थम �ि�मा देिखन 
नआएपिछ कसैको पिन घर, काय�थलो आिदमा बलात् ह�त�ेप गरी खानतलासीसमेत गन� 
सिक�छ भ�ने कुरा जायज ह�न स�ैन । �यि�को घर बसोबास वा काय�थलोको खानतलासी 
भनेको कसुरज�य काय�को अनुस�धानको एउटा प�रप�व ि�थितमा ज�री देिखन आएको 
अव�थामा मा� ग�रने काय� हो । �यसैले यो काय� अित नै संवेदनशील पिन ह��छ । यसबाट 
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खानतलासी ग�रने �यि�, िनजको प�रवार र सोसँग स�ब� ह�न आउने कितपय अ�य 
�यि�को हकिहत र �ित�ासमेत जोिखममा परकेो ह��छ । �यसैले खानतलासीको काय� कुनै 
पिन िनकायले आ�नो अिधकार वा सोको रवाफ देखाउने िहसाबले गन� काय� कदािप होइन । 
यसको आव�यकता र औिच�य �मािणत नगरीकन खानतलासीको अिधकार �यु� ह�न  
स�ैन । साथै कानूनको सीमा र िविधस�मत �ि�या पु� याएको छैन भने खानतलासीको 
नितजासमेत �ा� र �वीकाय� ह�दैँन । �यसमा पिन कानून �यवसायसँग जोिडएको 
संवेदनशीलतालाई कुनै अथ�मा र हदमा पिन उपे�ा र अनदेखा गरी खानतलासी िलन  
निम�ने ।  

(�करण नं.१८) 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले संिवधान �द� आ�नो अिधकार�े�िभ� रही 
अि�तयारको दु�पयोग गरेको िवषय र आफूले कारवाही गन� स�ने कुराको यिकन गरी 
कारवाही अिघ बढाउनु पन�मा �य�तो गन� नसक� अ�य कानूनबमोिजम अ�य िनकायलाई 
भएको अिधकारको िवषयमा अिधकार�े� बािहर गई िनद�िशत गरी िनवेदकको ल फम�मा 
खानतलासीको �तरस�म पु� याएको काय� िविधस�मत भ�न िमलेन । �य�तो �कृितको 
िनद�िशत कारवाही अिघ नबढाउनु, रो�नु र अब आइ�दा आ�नो अिधकार�े�को सीमािभ� 
रहरे कानूनले िनिद�� गरकेो काय�िविध पु� याएर मा�ै काय� गनु� भनी िवप�ी अि�तयार 
दु�पयोग अनुस�धान आयोगलाई र राज�व अनसु�धान िवभागले पिन आ�नो कानूनी 
अिधकारअ�तग�त िविधस�मत�पमा �ा� सूचना र अनुस�धानको आधारमा कानूनबमोिजम 
िववेकस�मत िहसाबले गनु�पन� काम सुचा� गन�बाहके अ�यथा काम नगनु� भनी परमादेशको 
आदेशसमेत जारी ह�ने ।  

(�करण न.ं२३) 
कानूनबमोिजम ितन� बुझाउनु पन� कर वा अ�य शु�कह� कानून �यवसायीले समेत ितनु�   
पद�छ । रा�यको अि�तयारीअ�तग�त बनेको कानूनबमोिजम �यवसायको अनुमित �ा� गरी 
�ा� शु�क वा आयमा ला�ने कानूनबमोिजमको कर ितनु� सबै कानून �यवसायीको पिन कत��य 
ह�ने । 
कानूनी रा�यको �हरीको िहसाबले कानूनको उ�लङ् घन गन� निदने र कानूनको र�ा गनु�पन� 
�ान, अनुभव र सीपको अपे�ा ग�रने �यवसायीले कानूनअ�तग�त गन� �यवसायबाट �ा� 
लाभबापत ितनु�पन� कानूनबमोिजमको कर नितरकेो अव�थामा सो �यवसाय र 
�यवसाय�ितको जनताको आ�था समा� ह��छ । आयअनुसार कर ितनु� �यवसायीको धम� पिन 
हो । तसथ� �चिलत कानूनबमोिजम करदातामा दता� ह�ने, िनयिमत�पमा आयको िववरण 
रा�ने, कानूनबमोिजम बुझाउनु पन� आयलगायतको िववरण बुझाउने र िनधा��रत कर ितन� 
ज�ता काय�ह� कानून �यवसायसँग स�ब� �ित�ा र गौरवको पिन िवषय ह�नाले यसतफ�  सबै 
कानून �यवसायीह� सचेत रहन र आ�नो कानूनी कत��य पूरा गन�बाट चु�न नह�ने ।  

(�करण नं.२४) 
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176. िनण�य नं. ९६१३ - उ��ेषण / परमादेश 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ को धारा८९(१) मा “कानूनबमोिजम बाहके कुनै कर 
लगाइने र उठाइने छैन” भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ढ) 
मा शु�कलाई समेत करको प�रभाषामा समेटेकोले सरकारी कोषमा ज�मा ह�ने गरी असुल 
ग�रने कर, शु�क वा अ�य रकमसमेत करको प�रभाषाको दायरामा आउँने ह�ँदा िवप�ीह�ले 
िनवेदकबाट वन िवकास कोषबापत भनी रिसद काटी असुल गरकेो शु�क पिन कर कै �प हो 
भ�ने मा�नु पन� ह��छ । यसरी कर लगाउने, उठाउने ज�तो करसँग स�बि�धत िवषयलाई 
सारवान कानूनमा नै �प��पमा समेिटएको ह�नु पन� र �य�तो सारवान् कानून 
संिवधानअनुसार नै बनेको ह�नु आव�यक ह�ने ।  
बजेट व��यको आधारमा िनद�िशका जारी गरी कर लगाउन वा उठाउन पाउने �ावधान 
नेपालको अ�त�रम संिवधान, २०६३ ले �दान गरेको देिख�न । करसँग स�बि�धत कुराह� 
ऐनले �प� अिधकार िदएकोमा बाहके िनद�िशका जारी गरी सोही िनद�िशकाको आधारमा मा� 
कुनै शु�क तो�नु, उठाउनु र अदालतले जारी गरकेो आदेशसमेत पालन नगनु� �जाताि��क 
शासन प�ितको मम�िवपरीत ह�न जा�छ । िनद�िशकाको भरमा कुनै रकम दैद�तुर कुनै पिन 
बहानामा उठाउन नपाउने अव�थामा वन िवकास कोष िनद�िशका जारी गरी रकम उठाएको 
िवप�ीह�को सो काय� संिवधान एवम ्कानून �ितकूल रहकेो देिखन आउने ।  

(�करण नं.७) 
177. िनण�य नं. ९६१५ - उ��षेण / परमादेश 

ऊजा� म��ालयले पिन कानूनबमोिजम आफूल े गनु�पन� काय�मा अनुिचत ह�त�ेप �हण वा 
सहन गरी आ�नो िववेक नै �योग नगरी िनद�िशत�पमा िनण�य गरकेो कानूनसङ्गत मा�न 
निम�ने ।  

(�करण नं.१७) 
देशको ऊजा� आव�यकता र ऊजा� उ�पादनको स�भावना हरेी ऊजा� उ�पादनको लािग िनजी 
�े�को सहभािगता �श�त गनु�को औिच�यमा �� गनु�पन� अव�था छैन । िव�ुत्  उ�पादन वा 
सव��ण अनुमित प�ह� जारी भएपिछ ितनको भावनाबमोिजम काय� �गितको अपे�ा सध� 
रिहरह�छ । अनुमितप� �दान भएप�ात उ�पादनतफ�  पहल भएन भने �यसको नकारा�मक 
�योजन देिखन जा�छ । �य�तो �वृि� रहन निदन सदैव सचेत ह�नुपन� ह��छ । पिहचान 
ग�रएका स�भा�य ऊजा� �ोतह�को सव��ण अनुमित जारी भएपिछ काय� स�चालनको 
�तरमा इमा�दार �यास गदा�गद� काबुबािहरको प�रि�थित परी वा �वाभािवक अ�य 
कारणह�ले तोिकएको अविधिभ� काय� स�प�न गन� नसक� कानूनको तोिकएको अधीनमा 
रही नवीकरण वा अ�य नयाँ अनुमितप� जारी गराई पाउन माग गरकेो अव�थामा भए गरकेो 
�गित, काय� स�प�न ह�न ला�न स�ने थप समय र ि�याकलाप अिन �व��कको �मता आिद 
कुराको अधीनमा मुनािसब समय र अवसर िदएर पूरा गराउनु सबैको िहतमा ह�ने ।  

(�करण नं.१८) 
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व�तुतः देशिभ� रहकेा �ाकृितक �ोतको �वामी रा�य नै भएको नाताले �य�तो �ाकृितक 
�ोत तथा स�पदाको प�रचालनको लािग कानूनको अधीनमा रही सव��ण अनुमित �दान ह�ने 
र अनुमित �ा� गरकेा �यि� वा सं�थाले �ा� अनुमितको अधीनमा रही काय� गनु�पन� ह��छ । 
इमानदारी साथ काम गद� जाँदा समयाभाव भई कानूनस�मत आधार देखाई पुन: अनुमितप� 
माग गनु�लाई वैध अपे�ा नै मा�नु पन� ।  

(�करण नं.१९) 
178. िनण�य नं. ९६४५ - ब�िकङ कसुर 

मु�ामा जाहरेवालाको भूिमका िनभाएको सं�थाले नै ��तुत मु�ा ब�िकङ कसुरअ�तग�त कायम 
ह�न नस�ने भनी �प��पमा िनण�य गरी प�ाचारसमेत ग�रसकेको देिखएको ह�दँा 
अिभयोगप�मा उ�लेख भएज�तो ब�िकङ कसुरअ�तग�तको काय� भयो भ�नु कानूनसङ्गत, 
मनािसब र तक� सङ्गत देिखन आउँदैन । ब�िकङ कसुरज�तो ग�भीर �कृितको कसुर �थािपत 
ह�न सोबमोिजमको ग�भीर काय� घिटत भएको कुरा व�तुिन��पमा वादीले �मािणत गनु�पन� ।  

(�करण नं.५) 
कानून र कानून �द� अिधकारको गलत वा लापरवाहीयु� �योगबाट �यि�को कानून�द� 
हक र सुिवधा अित�िमत ह�नुह�दैँन भ�ने साव�जिनक पदािधकारीले सदैव �याल रा�नुपद�छ । 
साव�जिनक जवाफदेहीको पद समा�ने पदािधकारीले कुनै पिन ऐन कानून�ारा तोिकएको 
�ावधानको सही र समान�पले पालना र काया�ि�वत गनु�पन� । 

(�करण नं.८) 
179. िनण�य नं. ९६४६ - उ��षेण / परमादेश 

जमानीको िस�ा�तअनुसार मु�य कारणीले ितनु�पन� ऋण िनजबाट असुलउपर नभएमा वा 
बहन गनु�पन� दािय�व िनजले पूरा गन� नसकेमा जमानतकता�ले कबुल गरकेो रकम िनजले 
लेिखिदएको सुर�णबाट असुलउपर गरी दािय�व बहन गराइ�छ । यसरी  जमानतकता�को 
दािय�व असीिमत ह�ने नभई जमानी बसेको अंकस�म सीिमत ह�ने ह��छ । जमानीको दािय�व 
िनजले कबुल गरकेो रकमको हदस�म मा� सीिमत ह�ने ह�दँा जमानीकता�ले आफूले कबुल 
गरकेो रकम ितर े बुझाएमा सोबापत िनजले सुर�णको �पमा िदएको िधतो फरफारक ह�न 
स�दैन भ�न िम�दैन । जमानतस�ब�धी करारअनुसार जमानीकता�को दािय�व पालना गराउने 
स�दभ�मा जमानतको दािय�व पूरा गन� जानकारीको सूचनासिहतको उिचत मौका 
जमानकता�लाई �दान गनु�पन� ह�न आउने । 

(�करण नं. ७) 
ब�कले कानूनको अि�तयारी �योग गरी िललाम गद�छ भने �यो �यायोिचत�पमा भएको 
देिखनुपछ� । आफूले िलएको िधतो अवमू�यन गन� अिन आफँै सकार गन� ब�क स�चालक 
सिमितको काय� �व�छ ब�िकङ अ�यासिभ� पछ� भ�न िमलेन । ब�कले िधतो िललाम सकार 
गरपेिछ पिन आफूले सकारेको मू�य ितरी जमानतकता�ले त�कालै आ�नो स�पि� िफता� 
लैजान चाहमेा स�बि�धत िधतोवालालाई सो अवसर िदनु �यायोिचत ह��छ । िधतो अवमू�यन 
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गन� अिन आफँैले िछटोिछटो सकार गन� �वृितले ऋण असुल गन�भ�दा पिन िधतोमा रहकेो 
स�पि�मा ह�त�ेप गन� खोजेको देिखन जा�छ । जसबाट ब�कले ऋणी�ित गरकेो �यवहार 
�यायोिचत र �व�छ नभई शोषणज�य ह�न जाने ह��छ । तसथ� इजाजत �ा� सं�थाले �वाह 
गन� ऋण, लगानीकता� (investors), िन�ेपकता� (Depositors) समेतको रकमम�येबाटै ह�ने 
भएकाले �य�तो ऋणलाई डु�न पिन िदनु ह�दैँन र अनाव�यक�पमा ऋणीलाई शोषणसमेत 
गन� नह�ने । 

(�करण नं. १२) 
ब�कले घाटाको �यापार गनु�पछ� भ�ने होइन । तर ब�क र यसका �ाहक ऋणीबीचको स�ब�ध 
आ-आ�नो िहतको �ित�पधा� गन� नभई दुवैको िहत र एकआपसको पार�प�रक र प�रपूरक 
सहयोग गन� �कृितको ह�नुपछ� । य�तो िस�ा�तबाट बैिकङ कारोबारह� िनद�िशत ह�नु ज�री 
ह��छ । अ�यथा ब�कलाई लाभैलाभ ह�ने र ऋण िलन पन� ब�यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई 
आिथ�क र कानूनी िहसाबले बोझपूण� सत�ह� समावेश गरी लगानीकता�को अिधन�थ पन�, पान� 
िनयत राखेमा ब�क र यसका �ाहकबीच स�तुिलत स�ब�ध िवकिसत ह�न स�दैन् । जसले 
अथ�त��मा सकारा�मक योगदान िदनुको स�ा नकारा�मक �भाव पान� स�छ । ब�कले ऋणी वा 
जमानत िदनेको स�पि� िललाम गराउनेतफ�  भ�दा ऋणको उ�े�य काया��वयन गरी 
लाभदायक ि�थित खडा गन� सहयोग गनु�पद�छ । ऋणीको स�पि� नै िललाम गनु�पन� अव�था 
आइपछ� भने या त ऋण लगानीको िनण�य नै गलत िथयो वा ऋणीले ऋण दु�पयोग गरकेो 
ह�नुपद�छ । ��तुत िववादमा ब�कको ऋण दु�पयोग भएको छ भ�ने िमिसलबाट देिखन आएको 
देिखँदैन । ब�कको उ�े�य य�तो िवषम ि�थित खडा गन� ह�न स�दैन । उ�पादनशील उ�म गन� 
सहयोग गन� उ�े�य भएको ह�नुपद�छ । ब�कको स�पक� मा आउने ऋणी समा� ह�ने र ऋणीको 
स�पि�बाट ब�कले अनुिचत लाभ हािसल गन� �ि�कोण �ा� वा �यायसङ्गत ह�न नस�ने ।  

(�करण नं. १५) 
जमानत ग�रिदने �यि�ले आफूले म�जुर गरकेो जमानतको रकम दािखला गरकेो ख�डमा 
िनजले सुर�णको �पमा िदएको स�पि� पूव�वत् जमानत सुर�णको �पमा रो�का रािखरहनु 
औिच�यपूण�  नह�ने । 

(�करण नं. १६) 
जमानतको कागज गदा� ऋण साधन नभएस�म जमानीले दािय�व �यहोनु� पन� गरी अथवा 
जमानी िदनेको स�पि� फुकुवा नह�ने �कृितको िववरण समावेश ग�रएको छ भ�ने पिन तक�  
गन� सिकएला तर जमानीलाई ऋणीकै �थानमा रा�न े गरी िलखत गन� गराउने अनाव�यक 
सत� घुसाउनेज�ता काय� तथा �यवहारह� �व�छ र उिचत मा�न सिकँदैन । यथाथ�मा 
ब�कह�ले असल लगानीकता�को �यवहार देखाउनुपछ� । जमानीको सा�दिभ�क र वाि�छत 
हदभ�दा बढी िव�तार गरी कागज गन� गराउने �वृि� िस�ा�ततः उिचत  ह�दैँन । �यसैले 
�य�ता �यासह� ठीक देिखँदैन । तसथ� ब�कह�ले िलखत गराउँदाको ढाँचामा र शैलीमा 
प�रवत�न गन�समेत ज�री देिखने । 

(�करण नं. १७) 
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180. िनण�य नं. ९६६५ - उ��षेण / परमादेश 
इनज� शु�क �ाहकले िव�ुत्  उपभोग गरकेो अनुपातमा ला�ने शु�क भएकोले यो ऊजा� 
आपूित�सँग स�बि�धत रहेको देिख�छ भने िडमा�ड शु�क कुनै पिन �ाहकले िव�ुत्  माग गरकेो 
िनि�त के.िभ.ए. को आधारमा िलइने शु�क भ�ने देिख�छ । िडमा�ड शु�क स�बि�धत 
�ाहकले माग गरकेो सव�साधारण उपभो�ाले पाउनेभ�दा फरक �मता �ाि� र एकै पटक बढी 
प�रमाणको ऊजा�को  भ�डार (Reserve) ग�रिदने सेवाबापत िलइने शु�क भएकोले िडमा�ड 
शु�कलाई िव�ुत्  महसुल शु�कको �पमा �या�या गरी िव�ुत्  आपूित�सँग स�बि�धत गरी हने� 
निम�ने । 
सव�साधारण उपभो�ाले भ�दा बढी �मता  िडमा�ड गरअेनु�प �य�तो ऊजा� �ा� गन� िवशेष 
�मताको जडान, �यसको सुर�ण, मम�त स�भार आिदको �ब�ध अथा�त् आव�यक थप 
�ब�ध पिन गनु�पन� ह��छ । िव�ुत्  �सारण ह�दँा अ� साधारण �थानमा िव�ुत्  प�रणाम 
�वाहभ�दा य�तो िडमा�ड गन� �ाहकले माग अनु�पको बढी िव�ुत्  प�रमाण �ा� गद�छन् । 
िव�ुत्  खपत अनु�पको रकम माग गनु� एउटा कुरा हो भने अ� सव�साधारण �ाहकभ�दा बढी 
�मता सिहतको िव�ुत्  आपूित�को सुिवधा �ा� गनु� अक� कुरा हो । �यसैले िडमा�ड शु�क 
ि�थर लागतसँग स�बि�धत देिखन आएको ह�ँदा यसलाई ऊजा� आपूित�सँगमा� सीिमत गरी 
हने� निम�ने । 

(�करण नं. ४) 
परमादेशको आदेश जारी ह�नका लािग साव�जिनक दािय�व बहन गन� अिधकारीले 
कानूनबमोिजम गनु� पन� काय� नगरकेो वा गन� नह�ने काय� गरकेो अव�था रहकेो देिखनु पन�  
ह��छ । कानूनबमोिजमको अि�तयारी पाएको िनकायले कानूनको अि�तयारी �योग गरी 
गरकेो काम कारबाहीका स�ब�धमा परमादेशको आदेश जारी गन� िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं. ५) 
181. िनण�य नं. ९६८५ - उ��ेषण / परमादेश 

ब�िकङ् �यवसाय िव�ासमा आधा�रत �यवसाय हो । रा�� ब�कले ब�कह�को सं�थागत िवकास 
गद� ब�िकङ् कारोबारलाई िव�ािसलो, िज�मेवार र �यवि�थत बनाई उपयु� वातावरण िसज�ना 
गनु�पन� ह��छ । सोबमोिजमको कामकारवाही िनयिमत र �यवि�थत गन� तथा ऋण असुलउपर 
तथा िधतो फुकुवालगायत आव�यक िनद�शन िदनस�ने अिधकार नेपाल रा�� ब�कलाई भएको 
नै देिखयो । यसरी ऐन�ारा �ा� अिधकारबमोिजम िदएको िनद�शन र सोबमोिजम ल�मी ब�कले 
िधतो फुकुवा गन� िनण�य र सो िनण�यको काया��वयनसमेतलाई अ�यथा भ�न निम�ने । 
कुनै पिन �यि� वा सं�थाले आफूले ऋण िलँदा कबुल गरेअनुसारको समय अविधिभ� ऋण 
बुझाउनु िनजको बा�या�मक दािय�व हो । ऋण िलँदा कबुल गरकेो सत�अनुसार ऋण ितन� 
िज�मेवारीबाट प�छन खो�ने कसैलाई पिन कानूनले सहयोग गन� स�दैन । स�चालकह�का 
बीचमा भएको िववादका कारण िनधा��रत समयिभ� आफूले िलएको ऋण रकम चु�ा गनु�पन� 
दािय�वबाट पि�छन िम�दैन भने िनयमबमोिजम साँवा �याजसमेत ितन� ऋणीको हकमा 
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दािय�व िनर�तरता रिहरहन पन� पिन होइन । तसथ� नेपाल रा�� ब�कले िमित २०७२।२।२४ 
मा िदएको िनद�शन र सोबमोिजम ल�मी ब�कले िमित २०७२।९।३० मा िधतो फुकुवा गन� 
िनण�य गरी सो िनण�यको काया��वयनसमेत भएको कानूनस�मत् नै देिखने । 

(�करण नं. ३) 
182. िनण�य नं. ९७०२ - उ��षेण 

कितपय क�पनीह� नयाँ�पमा िनमा�ण ग�रएका ह��छन भने कितपय क�पनीह� पुराना 
क�पनीलाई पुनस�रचना गरी आधारभूत�पमा पूव�वत� क�पनीलाई नै िनर�तरता िदने गरी 
नयाँ नामाकरण सिहत सं�थािपत ग�र�छन । कुनै क�पनी नयाँ �पमा िनमा�ण ग�रएको 
मािननका लािग पुरानो क�पनीको अि�त�व स�पूण��पमा समा� भएको त�य देिखनु 
आव�यक ह��छ । नामको लािग मा� नयाँ क�पनी खडा गरी पुरानो क�पनीको स�पि� र 
�ोतमा स�चालन भएको क�पनीलाई छु�ै नयाँ अि�त�व वा हैिसयतको क�पनी भनी मा�न 
िम�दैन । क�पनी कानूनको वृहद् अवधारणातफ�  �ि�गत गदा� नाम र �यव�थापनमा ग�रएको 
सामा�य प�रवत�न कै कारणबाट पूव�वत� क�पनीको दािय�वबाट नयाँ नाम िदइएको क�पनीले 
छुट पाउने अव�था रह�छ भ�नु �यायोिचत ह�नेसमेत नदेिखने । 

(�करण नं. २) 
�रट िनवेदक क�पनीले सो�टी होटलसँग स�झौता गरी �यािसनो नेपाल रहेकै �थानमा नयाँ 
�यािसनो स�चालन गदा� ब�द भएको �यािसनो स�चालनकै अचल स�पि� र �ािविधक 
सामा�ीह�को �योग गरी �यािसनो माजोङ्गको नामबाट नयाँ �यािसनो स�चालन गरकेो 
देिख�छ । होटल सो�टीको �यािसनो स�चालन अनुमित �हण गदा�का बखत �यािसनो 
माजोङ्ग र सो�टी होटलबीच भएको िमित २०६९।७।२४ को स�झौतामा पूव� �यािसनो 
स�चालन ह�ँदा बाँक� रहकेो ब�यौता कर र अ�य दािय�व �यािसनो माजोङ्गको ह�ने भनी 
उ�लेख गरकेो देिखँदा �यािसनो माजोङ्ग नयाँ क�पनीको �पमा खडा भएपिन पूव�वत� 
क�पनीको दािय�व �यहोन� नपन� गरी �वत�� रहकेो भनी मा�न सिकएन । उ� िमित 
२०६९।७।२४ को स�झौताको बँुदा नं ८.२ अनुसार �यािसनो नेपालका कम�चारी स�बि�धत 
दािय�व िनवेदक �यािसनो माजोङ्गले �वीकार गरकेो देिखँदा नयाँ नामको क�पनी दता� 
भएको स�मको कारणबाट उ� दािय�व बहन गन� नपन� ि�थित देिखन नआउने । 

(�करण नं. ३) 
“�पमा" नयाँ क�पनी दता� गरी �यािसनो माजोङ्ग स�चालन गरकेो देिखए पिन "सारमा" 
पूव� क�पनीलाई नै नाम प�रवत�न गरी पून�जीवन िदएको भ�ने देिखन आउँछ । सारभतू�पमा 
पूव� क�पनी �यािसनो नेपालसँगको स�ब�ध समा� भएको नदेिखएको अव�थामा नयाँ क�पनी 
दता� भई नयाँ नाम �ा� गरकेो र सोही आधारमा नयाँ �व�पमा क�पनी स�चालन भएको 
आधारमा मा� �रट िनवेदक �यािसनो माजोङ्ग उपर पूव�वत� �यािसनो नेपालको दािय�व 
सरकेो छैन भनी मा�न निम�ने । 

(�करण नं. ५) 
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183. िनण�य नं. ९७३६ - उ��ेषण / परमादेश 
लेखापरी�णको सेवा करारीय स�झौतामाफ� त �दान ग�रने ह�दँा सेवा िलने वा िदने िवषयमा 
करारका सत�ह� तो�न प�ह� �वत�� रहने ह��छन् । आ-आ�ना सं�थासँग स�बि�धत 
ऐनह�ले सेवा िलने िदने िवषयमा सामा�य माग�दश�न गरपेिन करारीय स�झौता र �यसका 
बारमेा प�ह�मा रहने �वाय�तालाई अंकुश लगाएको मा�न िम�ने सामा�यतः ह�दैँन । तर 
करारीय �वत��ताको �योग गदा� अ�य दुइवटा कानूनी �यव�थाह�लाई भने अनदेखा गन� 
निम�ने ।  
चाट�ड एकाउ�टे�सह�को सेवा शु�क तो�दा कुनै स�झौता ग�रएको वा स�झौता गन� �यास 
ग�रएको भ�ने छैन तथािप �यूनतम शु�क तो�ने जुन काय� भयो सो काय�को �कृित हदेा� उ� 
काय� �ित�पधा�को िव�� नै ह�ने देिखन आउने ।  

(�करण नं. ४) 
व�तु वा सेवाको �व�छ �ित�पधा� कायम गरी राि��य अथ�त��लाई खुला, उदार, बजारमुखी 
तथा �ित�पध� बनाई �यावसाियक �मता िवकास गरी अ�तराि��य लेखामान तथा 
लेखापरी�कको �तर कायम गन� लेखामानको मापद�ड कायम गद� कामको �कृितअनुसार 
करार ऐन, २०५६ को साथै �चिलत अ�य कानूनह�लाई समेत �यानमा रा�दै सेवाको 
गुण�तर कायम गरी एउटा िनि�त मापद�ड बनाउन कुनै आपित ह�ने देिखएन । पा�र�िमकको 
हकमा सेवा िलने र िदनेबीच आपसी स�झौताबमोिजम तय ह�ने कुरालाई �यानमा राखेर अ�य 
कानूनह�मा भएको �यव�थासमेतलाई स�बोधन गद� उपभो�ाको िहतलाई �यानमा राखी 
िवशेष प�रि�थितमा �यूनतम शु�कभ�दा पिन कममा सेवा िलन / िदन स�ने गरी सो 
स�ब�धमा माग�दश�क �यव�थास�म िवप�ी प�रषद् बाट ह�न स�ने देिखँदा एकांक��पमा सेवा 
शु�क तोकेको िवषय कानूनस�मत् रहकेो भ�न नसिकने ।  

(�करण नं. १२) 

११. रा��सेवक कम�चारी 
184. िनण�य नं. ९५२२ - उ��षेण / परमादेश 

व�तुतः �रट िनवेदकलाई �ित�ानले िदएको िनयुि� प�मा नै ६ मिहना परी�णकालको 
अविध स�तोषजनक भएमा �रट िनवेदकको पद �वतः �थायी कम�चारी ह�ने भ�ने उ�लेख 
भएको र िनजलाई �ित�ानले पटक पटक बढुवा गरी स�चयकोषसमेत क�ा ग�रएको स�दभ�मा 
सो िनयुि� प�को िशरमा “करार” भ�ने श�दावली उ�लेख भएको आधारमा �रट िनवेदक 
करारमा िनयु� कम�चारी भएको भ�न िम�ने भएन । �रट िनवेदक करारमा िनयु� कम�चारी 
नभई िवप�ी �ित�ानको �थायी कम�चारी भएको देिखएको पृ�भूिममा िनवेदकलाई सेवाबाट 
हटाउनु पदा� �म ऐन, २०४८ को कानूनी �ि�याको अिनवाय��पमा अवल�बन गनु�पन� देिखन 
आउने । 

(�करण नं.५) 
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व�तुतः िनयु� गन� अिधकारीबाट नै सेवाबाट हटाउन पाउने अिधकार सव��वीकृत मा�यता र 
िस�ा�त रही आएको छ । यो िस�ा�त र मा�यतालाई यस अदालतले िविभ�न मु�ाह�मा 
�हण गरी आ�मसात गरी आएको पाइने ।  

(�करण नं.७) 
�रट िनवेदकलाई िमित २०६९।४।२३ र २०६९।४।३२ मा �प�ीकरण माग गदा� �ित�ानका 
�ब�ध िनद�शकबाट माग ग�रएको देिखए पिन िमित २०६९।८।२४ मा सेवाबाट 
हटाउनेस�ब�धी कारवाही िनिम� व�र� �ब�धकबाट भएको देिखएकाले अनिधकृत 
पदािधकारीबाट ग�रएको सेवाबाट हटाएको काय� �वत: कानून �ितकूल एवम ्यस अदालतले 
�ितपादन गरकेा निजर िस�ा�तसमेतको �ितकूल देिखन आउने ।  

(�करण नं.८) 
185. िनण�य न.ं ९५२४ - उ��ेषण 

�रट िनवेदकले बागलुङ िज�ला अदालतमा िफराद प� िदन जाँदा नै बागलङु नगरपािलका 
काया�लय र सो काया�लयका कम�चारीसमेतलाई �ितवादी बनाई नाग�रक अिधकार ऐन, 
२०१२ को दफा ८ र ९ समेतका हकािधकारमा आघात पु� याएकोले दफा १८ बमोिजम 
�ितपूित�समेतको दाबी िलएको देिख�छ । उ� ऐनको दफा १८ को �यव�थाअनुसार दफा ८ 
वा ९ बमोिजम चल अचल स�पि� अपहरण गरमेा वा नो�सानी पारकेोउपर �ितपूित�को लािग 
उजुर गनु� पदा� पुनरावेदन अदालतमा नािलस गनु�पन� �प� कानूनी �यव�था रहकेो पाइ�छ । 
�रट िनवेदकले उि�लिखत कानूनी �यव�थाबमोिजम �ितपूित�को दाबी िलई पुनरावेदन 
अदालतमा िफराद िदनुपन�मा िज�ला अदालतमा िफराद िदन गएको देिखएकाले 
�े�ािधकारको अभावमा िज�ला अदालतबाट भएको दरिपठ आदेश कानूनस�मत देिखन 
आउने । 

(�करण नं.४) 
�रट िनवेदकले आ�नो दाबी नाग�रक अिधकार ऐन, २०१२ को दफा १७(३) बमोिजमको 
�ितपूित�को लािग भएकोमा िज�ला अदालतमा पिन �ितपूित�को िफराद ला�नेमा दरिपठ 
गरकेो निमलेको भनी िनवेदकतफ� बाट उपि�थत कानून �यवसायीले िलनुभएको िजिकरका 
स�ब�धमा हदेा� उ� ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) अ�तग�तको �यव�था �वत���पमा 
�ितपूित� भराइिदने �यव�थासँग स�बि�धत नभई दफा १७ को उपदफा (१) बमोिजम परकेो 
उजुरीका स�ब�धमा उपदफा (२) बमोिजम िनषेधा�ा जारी ह�ने अव�थामा आकिष�त ह�ने 
�यव�था भएको भ�ने देिखन आउँछ । यो �यव�था िनरपे��पमा दाबी ग�रने �ितपूित�को 
उजुरीसँग स�बि�धत नभई दफा १७ सँग मा� सीिमत रहकेो देिखएकाले ऐनको दफा ८ र ९ 
िव��को हजा�नाको दाबी भएको अव�थामा पुनरावदेन अदालतमा नै उजुर गनु�पन� �प� 
कानूनी �ावधान दफा १८ मा �यवि�थत भएकाले य�तो उजुरी िज�ला अदालतमा ला�ने 
भ�न िम�ने नदेिखने । 

(�करण नं.५) 
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186. िनण�य नं. ९५२६ - रकम असुल 
गलत काय� एउटाले गन� तर �यसको भािगदार अक� ह�ने ह�न स�दैन । गलत काय� जसले गछ� 
�यसैले नै आफूले गरकेो काय�बाट पु�न गएको हािन नो�सानी ितनु� बुझाउनु पिन दािय�व  
ह��छ । िनयुि� गरकैे कारणले िनयु� कुनै कम�चारीले िहनािमना गरकेो रकम �य�तो 
कम�चारीलाई िनयु� गन� पदािधकारीबाट असुल गराउनु पछ� भ�न निम�ने । 

(�करण नं.२) 
कम�चारी िनयुि� गन� पदपूित� सिमितको अ�य�ता गरकैे नाताले �य�तो सिमितको 
िसफा�रसमा कुनै कम�चारीले लापरवाही गरी काम गरकेो कारण पु�न गएको हािन नो�सानीको 
दािय�व पदपूित� सिमितको अ�य�ता गन� �यि�ले �यि�गत�पमा िलनुपछ� भ�न निम�ने । 

(�करण नं.४) 
अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२क मा “साव�जिनक पद 
धारण गरकेो �यि�ले अनुिचत काय� गरी नेपाल सरकार वा साव�जिनक सं�थालाई हािन, 
नो�सानी पु� याएकोमा �य�तो हािन नो�सानी स�बि�धत �यि�बाट भ�रभराउ गन� वा 
आयोगले उपयु� ठानेको अ�य आव�यक कारवाही गन�का लािग स�बि�धत िनकाय वा 
अिधकारीलाई लेखी पठाउनेछ ।” भ�ने कानूनी �यव�थाअनुसार गन�को लािग पिन सव��थम 
त �ितवादी केशव �थािपतले अनुिचत काय� के गरकेो हो सो कुरा �प� ह�न ज�री ह��छ । सो 
स�ब�धमा अि�तयार दु�पयोग अनुस�धान आयोगले नै �प� गन� सकेको छैन । दो�ो, 
अनुिचत काय� गरकेो भनी �प�सँग आरोप नै लगाउन नसकेको �यि�बाट हािन नो�सानी 
भराउने भ�ने ��ै आउँदैन । उि�लिखत कानूनी �यव�थाअनुसार हािन नो�सानी पु� याएको 
िवषयमा उपयु� ठानेको अ�य आव�यक कारवाही केही गन�को लािग आयोग आफँैले स�ने 
नभई स�बि�धत िनकाय वा अिधकारीलाई लेखी पठाउनेस�म हो । आयोग आफँैले रकम भरी 
भराउको आदेश िदन नस�ने ।  

(�करण नं.१०) 
साव�जिनक पदािधकारीबाट भएको अि�तयारको दु�पयोग वा ��ाचारको िवषयमा 
अनुस�धान गन� िनकाय आयोग आफँैले �याय िन�पण वा िहसाब िकताबको अि�तम 
िनण�यकता� िनकायको �थान �हण गन� निम�ने । 
देवानी दािय�वको िवषयमा अनुस�धान गरी अि�तम िनण�य गन� अिधकार नभएको आयोगल े
देवानी दािय�व िनधा�रण गरी रकम भरी भराउको आदेश िदनसमेत निम�ने । 
देवानी दािय�व पुरा गन� लगाउनु पन� हो र देवानी दािय�वस�ब�धी िववाद उठ्न स�छ भने 
कानूनबमोिजम मु�ा चलाउन ु पन� ह��छ वा कानूनबमोिजमको अ�य उपाय अपनाउनु पन�   
ह��छ । तर अिधकारै नभएको र कानूनमा उ�लेखै नभएको िवषयमा ह�त�ेप गरी कसैउपर 
देवानी दािय�व िनधा�रण गन� आयोग अस�म देिख�छ । य�तो अव�थामा आयोगले केशव 
�थािपतउपर रकम िनधा�रण गरी िनजबाट रकम असुल गन� गरी गरकेो िनण�य कानूनी 
अिधकार�े� िवहीन देिखने । 

(�करण नं.११) 
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काठमाड� महानगरपािलकाका त�कालीन �मुख रहकेा �ितवादी केशव �थािपतले िनण�य 
काया��वयन गराउन नसकेको भनेर िनजउपर अक� �यि�ले पुरा गन� दािय�व �थान�तरण गरी 
रकम असुल गराउन िम�दैन । अनुमािनत आय स�पूण��पमा हरहालतमा असुल ह��छ भनेर 
मा�ने आधार कानून र त�ययु�समेत देिखँदैन । अनुमािनत रकम असुल ह�न नस�नुको वैध 
कारण भएमा �यसको िनराकरण पिन कानूनी त�रकाले नै गनु�पन� । 

(�करण नं.१२) 
चुङ्गीकरको उठ्न बाँक� रकम उठाउने एकमा� आधारको �पमा रहकेो अिधकार 
��यायोजन िलखतभ�दा बािहर गई आयोगले �वे�छाल े काठमाड� महानगरपािलकाका 
त�कालीन �मुखलाई िकटान गरी दािय�व िसज�ना गन� वा िनजबाट रकम असुल गन� िनण�य 
गन� स�ने कानूनी आधार देिखँदैन । ��ाचार वा अि�तयारको दु�पयोगको कसुरमा 
अनुस�धान एवम् अिभयोजन गन� आयोगले अदालतको �थान �हण गरी कसैउपर देवानी 
दािय�व िसज�ना गन� गरी िनण�य गन� स�ने अिधकार कुनै कानूनले िदएको देिखँदैन । रकम 
िहना िमना गन� मु�य करणीलाई छुट िदई गैर �यि�लाई आरोिपत गन� काय�ले द�डहीनता 
मौलाउने र िनद�िषताले दि�डत ह�ने अव�था िसज�ना ह�न जाने ह�दँा �यसतफ�  अिभयोजनकता� 
संवेदनशील ह�न ज�री ह�ने । 

(�करण नं.१३) 
187. िनण�य नं. ९५५८ - उ��षेण 

रा�यका हरके िनकायह�ले आफूबाट भएका हरके काम कारवाही र िनण�यको कानूनी आधार 

देखाउन स�न ुपन� ह��छ, देखाउन नसके �य�ता काम कारवाही र िनण�यले वैधता �ा� गन� 

स�दैन । कानून�ारा सृिजत �यि�को अिधकारमा आघात पु�ने गरी मनोगत र �वे�छाचारी 

(Arbitrary) िकिसमले िनण�य गनु� ह�दैँन । कुनै कानून�ारा सृिजत �यि�को अिधकारलाई सो 

कानूनअ�तरगत बनेको िनयम वा कुनै नीितगत िनण�यका आधारमा खो�न वा कुनै सीमा 

ब�देज लगाउन िम�दैन । कानून�ारा िनधा��रत पूव�सत�ह� पूरा भएको अव�था भएमा 

सोबमोिजम गरी िदन ु��येक िनकायको दािय�व ह�न जाने । 

(�करण नं.५) 

�रट िनवेदकह�ले �तरवृि�का मा�यमबाट िनयुि� ह�ने र खुला �ितयोिगताबाट िनयुि� ह�ने 

कम�चारीह�को िबचमा वृि� िवकासका अवसरह� फरक ह�ने भएकोले लोक सेवा आयोगले 

आफूह�लाई खुला �ितयोिगताबाट िनयुि� ह�न रोक लगाउने गरी गरकेो िनण�यबाट 

आफूह�लाई मका� पन� गएको भ�नेसमेत िजिकर िलएको स�दभ�मा �तरवृि� र खुला 

�ितयोिगताबाट िनयुि� ह�ने �ि�यामा अ�तर भई िज�मेवारी िवतरण गन� िहसाबले पिन 

िनवेदकह�ले आ�नो वृि�िवकासको माग� पिह�याउन नपाउने भ�न निम�ने । 

(�करण नं.६) 
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188. िनण�य नं. ९५५९ - िधतो रहकेो ज�गा गैरकानूनी�पमा फुकुवा गरी ��ाचार गरकेो । 
मितयारको स�ब�धमा ��ाचार िनवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ मा "यस ऐनमा अ�य� छु�ै 
�यव�था भएकोमा बाहके यस ऐनअ�तग�त सजाय ह�ने कुनै कसुरको मितयारलाई �य�तो 
कसुर गन� रा��सेवक वा अ�य कुनै �यि�लाई ह�ने सजायको आधा सजाय ह�नेछ । तर कसुर 
गन� रा��सेवक वा अ�य कुनै �यि�लाई �य�तो कसुर गरबेापत नगदी, िज�सी वा अ�य कुनै 
सुिवधा वा लाभ उपल�ध गराई िदने वा आफूले िलने मितयारलाई कसुर गन� �यि�सरह नै 
सजाय ह�नेछ" भ�ने �यव�था रहकेो अव�थामा जुन कामको लािग ज�गा िधतो राखेको हो सो 
काम नै स�प�न नभइस�दैको अव�थामा �यसरी िधतोमा राखेको ज�गा फुकुवा ह�न स�दैन । 
सो कुरा जा�दाजा�दै �ितवादी िशवकुमार अ�वालले ज�गा फुकुवा गन� िविभ�न 
�यि�ह�लाई प�रचालन गरेको भ�ने कुरा िनजकै �वीकारोि�बाट पुि� भएको देिख�छ । ियनै 
िव�ेिषत आधार एवं कारणबाट गैरकानूनी ज�गा फुकुवा गन� काय�मा िनजको सहयोगीको 
भूिमका रहकेो पुि� भएकोले िनजलाई मितयारमा सजाय गरकेो िवशेष अदालत, काठमाड�को 
िमित २०६६।३।१५ को फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

(�करण नं.५) 
गैरकानूनी काय�को प�रणाम�व�प �ा� ह�ने लाभ पिन गैरकानूनी नै ह�ने ह��छ । िववािदत ज�गा 
गैरकानूनी त�रकाले फुकुवा गराउन िनजको संल�नताको पुि� नभएको भएपिन �य�तो ज�गा 
आफनो नाममा हा.ब. िलई अक� लाई िब�� गरी िबगो �. ५३,३७,५००।- (ि�प�न लाख 
सैिँतस हजार पाँच सय �पैयाँ) गैरकानूनी लाभ िलएकोमा िववाद नदेिखदँा ज�गा फुकुवा 
गराउने काय�मा आ�नो संल�नता पुि� नभएकाले िबगो ितन� नपन� भ�ने �ितवादी नरशे 
अ�वालको पुनरावेदन िजिकर मनािसब देिखँदैन । आफूले िववािदत ज�गा िब�� गरी नगद 
लाभ िलएको कुरामा �वीकारै गरी अ�य ज�गा िधतो रा�नसमेत म�जुरी जनाएको त�यबाट 
िनजले िववािदत ज�गाको िब��बाट गैरकानूनी लाभ िलएको भ�ने कुरा �मािणत भएकोले 
�यसरी लाभ िलएको िबगो रकम �. ५३,३७,५००।- (ि�प�न लाख स�ितस हजार पाँच सय 
�पैयाँ) िनजबाट काठमाड� महानगरपािलकाले भराई िलन पाउने गरी िवशेष अदालत, 
काठमाड�ले गरकेो फैसलालाई अ�यथा भ�न निम�ने । 

(�करण नं.१०) 
189. िनण�य नं. ९५६१ - उ��षेण / परमादेश 

सरकारी कम�चारीह� आ�नो काय�समयमा सचेत र संवेदनशील भई सेवा�ाहीलाई सेवा �वाह 
गरकेो अव�थामा मा� असल शासन (Good Governance) को मू�य र मा�यताले 
साथ�कता पाउन स�ने । 

(�करण नं.४) 
कुनै पिन िनजामती कम�चारीले सेवा�ाहीलाई मोबाइल फोनको �योगलगायतको कुनै पिन 
कारणबाट सेवा �वाह गन��ममा िढलासु�ती गरकेो अव�थामा िनजामती सेवा ऐन, २०४९ 
को दफा ५९, ६० र ६२ अनुसार िवभागीय �मखुसम� उपचार माग गन� वैकि�पक उपचारको 
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बाटो िव�मान रहकेो देिखने । 
(�करण नं.७) 

�यि�गत सोचाइ र रोजाइमा आधा�रत �याय होइन प�ित र �ि�यामा आधा�रत �याय 
वा�छनीय ह��छ तसथ� मनोगत र अनुमानको आधारमा दायर भएको ��तुत �रट िनवेदनको 
माग दाबीबमोिजमको आदेश जारी ह�न स�ने अव�थाको िव�मानता देिखन नआउने । 

(�करण नं.९) 
190. िनण�य नं. ९५६५ - उ��ेषण / परमादेश 

कुनै पदािधकारीको �ुिट वा भुलको कारण कुनै कम�चारीलाई िनजले �ा� गरकेो कानूनी 
हकबाट वि�चत गन� िम�दैन । कुनै पदािधकारीको �ुिट वा भूलको कारण काय� स�पादन 
मू�याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन सिमितबाट मू�याङ्कन ह�न छुट भएको अव�थामा 
�य�तो काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम पेस गन� कम�चारीलाई बढुवाबाट वि�चत गन� हो 
भने कम�चारीको पदो�नित स�बि�धत �ावधान कानूनी हकको �पमा नभई कुनै पदािधकारी 
वा काया�लयको �वे�छामा िनभ�र रहन जाने । 
य�तो अव�थामा आफूले बढुवा गराउन चाहेको कम�चारीको काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम 
सुप�रवे�क, पुनरावलोकनकता� तथा पुनरावलोकन सिमितबाट मू�याङ्कन गराइरा�ने र 
बढुवा गराउन नचाहकेो कम�चारीको फाराम मू�याङ्कन नै नगराई रा�ने �वृि�को िवकास 
ह�ने । 
काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम भरी समयमा पेस गन� कत��य पुरा गरकेो अव�थामा आ�नो 
ग�ती वा दोष बेगर अ�य पदािधकारीको �ुिट वा भुलको प�रणाम आ�नो दािय�व पुरा गन� 
कम�चारीले भो�नुपद�छ भ�नु �यायोिचत नह�ने । 

(�करण नं.६) 
191. िनण�य नं. ९५७९ - उ��ेषण / परमादेश 

�हरी ऐन, २०१२ मुलुकमा ह�ने अपराधलाई रो�ने र प�ा लगाउने सुयो�य साधन बनाई 
शाि�त र �यव�था कायम रा�न िनमा�ण ग�रएको भ�ने उ� ऐनको ��तावनाबाट झ�क�छ । 
कुनै पिन संगठनिभ� अनुशासन, मया�िदत �यवहार र आचरणको अपे�ा रािखए ज�तै �हरी 
संगठनिभ� पिन �यसको खाँचो ह��छ नै । संगठनिभ� ह�ने अनुशासनहीन काय� रो�न, �य�तो 
काय� गन�लाई सजाय गन� र अ�यलाई पिन िव�ोह ज�तो काय�मा दु��सािहत नह�न् भ�ने 
उ�े�यले समेत उिचत र पया�� सजाय गरी अनुशासन वहाल रा�न ज�री ह�ने । 

(�करण नं.३) 
�रट िनवेदकह�ले �हरी संगठनमा िवरोध �दश�न गरकेो कुरा �रट िनवेदनमा नै उ�लेख गरकेो 
पाइ�छ । �रट िनवेदनमा आफूले गरकेो काय� सश� िव�ोह नभएको भ�ने पिन िजिकर िलएको 
स�दभ�मा हेदा� सश� �हरी ऐन, २०५८ मा ग�रएको सश� िव�ोहको प�रभाषाअनुसार 
नेपाल रा��को साव�भौमस�ा, अख�डता वा राि��य एकतामा खलल पन� काय� नगरकेो भ�ने 
कुराको आधार िलएको देिख�छ । सश� �हरी ऐनले गरकेो प�रभाषा सश� �हरीको लािग 
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भएको र �यसलाई सोही �सङ्ग र अथ�मा बु�नुपन� ह��छ जबक� �हरी ऐनमा उि�लिखत 
सश� िव�ोहको अथ� �हरी ऐनकै स�दभ�मा नै हनुे�पन� ह��छ । यसमा सश� �हरी ऐन, 
२०५८ को �यव�था आकिष�त ह�न नस�ने । 

(�करण नं.४) 
192. िनण�य नं. ९५९५ - उ��ेषण / परमादेश 

िनवृ�भरणस�ब�धी �यव�था सामािजक सुर�ाबापत सेवा िनवृ� भएपिछ िनवृ� 
कम�चारीलाई िदने सुिवधा हो भ�ने त�यमा पिन िववाद छैन । पुनरावेदक राि��य वािण�य 
ब�कबाट सेवा िनवृ� भएको देिखँदा सोही ब�कको कम�चारी िविनमायवलीले गरकेो �यव�था नै 
हरेी िनण�य गनु�पन� ।  
राि��य वािण�य ब�क सेवा िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ५९(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशमा तर यस िविनयमबमोिजम िनवृितभरण पाइरहकेो कम�चारीले दोहोरो िनवृितभरण 
पाउने छैन र िनवृ� भइसकेपिछ िववाह गरमेा �यस अव�थामा पित वा प�नीले पाउने छैन 
भ�ने �यव�था भएको देिख�छ ।  
इ�छाइएको �यि�मा �ीमान् वा �ीमतीको नाम उ�लेख ग�रनु भनेको सेवा िनवृ� कम�चारीको 
मृ�यु भएपिछ इ�छाइएको �यि�ले सामािजक सुर�ाबापतको सुिवधा िलन पाउनु हो । जब िक 
राि��य वािण�य ब�क कम�चारी िविनयमावली, २०६१ को िविनयम ५९(३) को �ितब�धा�मक 
वा�यांशले सेवा िनवृ� भएपिछ िववाह गरमेा �य�तो सुिवधा नपाउने गरी सीमा तोिकिदएको 
पाइने । 

(�करण नं.५) 
193. िनण�य नं. ९६०४ - परमादेश / उ��ेषण 

िनवेदकले करकाप र जोरजुलुमपूण� त�रकाल े बा�यतामा राजीनामा िदएको, �वे�छाल े
राजीनामा निदएको, सह�ा�यापकको राजीनामा �वीकृत गन� काय� कानूनस�मत नदेिखएको, 
रोजगारीस�ब�धी नाग�रक �वत��ताको हनन् भएकोसमेत देिखँदा िनजलाई सह�ा�यापक 
पदबाट बि�चत गन� काय� िनयमसंगत भएको देिखएन भने SMS स�ब�धी २ जनाको िनजी 
मािमलामा सचेत नगराई वा सफाइको मौकासमेत निदई पद र रोजगारी नै हरण गन� काय� 
मनािसब मा�न नसिकने । 

(�करण नं.९) 
194. िनण�य नं. ९६७९ - उ��ेषण 

लगातार ३० िदनभ�दा बढी �ित�ानमा उपि�थत नभई गयल भएमा सेवाबाट हटाउन 
सिकनेछ भ�ने उ�लेख भएको ह�दँा उ� िनयमावलीको �यव�थाले �वत: कामदार 
कम�चारीलाई ३० िदनभ�दा बढी गयल ह�ने िबि�कै हटाइहा�ने भ�ने होइन, �यसका पिन 
िनि�त सत�ह� पूरा गनु�पन� देिख�छ । �म ऐनको दफा ५१(ग२) मा उ� लगातार ३० 
िदनभ�दा बढी समयस�म �ित�ानमा उपि�थत नभएमा भ�ने खराब आचरणमा कारवाही गदा� 
दफा ५३ बमोिजम सुनुवाइको मौका िदन �प�ीकरण सो�नुपछ� �यसरी �प�ीकरण सो�दा 
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जवाफ िदन पिन ७ िदनको �याद िदनुपन� ह��छ । उ� िनयमावलीको िनयम ३७(२) 
बमोिजमको कसुर र दफा ५१(ग२) बमोिजमको कसुर एउटै भएको ह�दँा समान कसुरमा 
एउटामा सुनुवाइको मौका िदएर हटाउनु पन� र अक�मा सुनुवाइको मौका निदई हटाउन 
सिक�छ भ�ने अथ� गन� निम�ने । 

(�करण नं. ५) 
�ित�ानमा काम गन� कामदार कम�चारीले ऐन र िनयमावली�ारा िनषेध ग�रएका काम गरमेा 
�य�ता कामदार वा कम�चारीलाई तोिकएको सजाय गन� पाउने कुरामा िववाद छैन तर �यसरी 
सजाय िदँदा कानून�ारा िनधा��रत �ि�या पूरा गनु�पन� ह��छ । ऐन�ारा सेवाबाट हटाउने वा कुनै 
सजाय िदनुअिघ �यसबार े स�बि�धत कम�चारी वा कामदारलाई जानकारी िदनु स�बि�धत 
�ित�ानको दािय�व हो र �य�तो दािय�वबारे �म ऐन, २०४८ को दफा ५३ ल े झन �प� 
गरकेो छ । आफूलाई लागेको अिभयोगबार े जानकारी पाउनु स�बि�धत कामदार वा 
कम�चारीको अिधकारको िवषय हो र �ाकृितक �यायको िस�ा�तको आधारमा समेत �य�तो 
अिधकार रा�ने । 
�ाकृितक �यायको िस�ा�त र ऐनको �प� �यव�था रहदँा रहदैँ पिन िनयममा �य�तो �यव�था 
नभएको भ�नु एकांगी �या�या ह�न जा�छ । कुनै ऐन िनयमको �या�या गदा� सो ऐन िनयमको 
स�पणू� �यव�था र �यसको उदे�यको आधारमा गनु�पछ�, एउटा दफा वा िनयमलाई मा� टेक� 
अ�य दफा वा िनयमका �यव�थालाई बेवा�ता गरी ऐनका दफा र िनयमको �या�या गन� 
निम�ने । 

(�करण नं. ७) 
195. िनण�य नं. ९६८२ - उ��षेण / परमादेश 

िनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा ३ बमोिजम अिनवाय� अवकाशको 
गणनाको �योजनको लािग कम�चारीको उमेर सेवामा �वेश गदा� िनजले पेस गरेको शैि�क 
यो�यताको �माणप�मा िकिटएको ज�मिदन वा वष�बाट ह�न आएको उमेर वा नाग�रकताको 
�माणप�मा िकिटएको ज�मिदन वा वष�बाट ह�न आएको उमेर वा िनजल े भरकेो वैयि�क 
िववरणमा लेिखिदएको ज�मिमित वा वष�बाट ह�न आएको उमेरम�ये जुन उमेरबाट िनज पिहल े
अवकाश ह��छ सोही आधारमा गणना ग�रने कानूनी �यव�था भएको देिख�छ । उपयु�� 
कानूनी �यव�थाले ��ट तथा ि�िवधारिहत �यव�था गरकेो छ । य�तो अव�थामा कानूनी 
�यव�थाको �प� �ावधानको �थानमा �या�याको गु�जायस रहदैँन । उि�लिखत कागजात, 
�माणप�ह� म�ये जुन कागजमा उि�लिखत ज�म िमितको आधारमा पिहले अवकाश ह��छ 
सोही िमितबाट कम�चारीको अिनवाय� अवकाश ह�ने िनिव�वाद ह�ने । 

(�करण नं. ३) 
196. िनण�य नं. ९७२३ - उ��ेषण / परमादेश 

�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� �हरी अित�र� महािनरी�कह� म�येबाट गनु�पन� र 
�हरी अित�र� महािनरी�कह� नभएको अव�थामा �हरी नायब महािनरी�कह� म�येबाट 
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�हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गन� सिकने देिखयो । �यसरी िनयुि� गदा�ः (क) जे�ता (ख) 
काय�कुशलता (ग) काय��मता (घ) उ�रदािय�व बहन गन� स�ने �मता (ङ) नेतृ�व �दान गन� 
स�ने कुशलता, तथा (च) आफूभ�दा मुिनको �हरीलाई �ो�साहन र प�रचालन गन� स�ने 
साम�य� भएका �यि�लाई िनयु� गनु�पन� गरी यो�यता िनधा�रण ग�रएको पाइयो । �हरी 
महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� कानून�ारा िनधा��रत उि�लिखत छ वटा यो�यताको व�तगुत 
आधारमा परी�ण ग�रनु अिनवाय� देिख�छ । उि�लिखत यो�यताम�ये कुनै कुरालाई नहेन� वा 
अनदेखा गन� िम�दैन । िनयममा उ�लेख भएअनुसारका यो�यतास�ब�धी सम� प�मा िवचार 
गरी व�तुगत आधारमा िनण�य ग�रएको छ भ�ने कुरा िनण�यस�ब�धी अिभलेखबाट 
अिभ�य��पमा देिखनु पिन पद�छ । यो केवल िनण�यकता�को आ�मगत स�तुि� (Subjective 
Satisfaction) वा सामूिहक िववेक (Collective Wisdom) को िवषय मा� नह�ने ।  

(�करण नं. ३) 
�हरी महािनरी�क पदमा “नेपाल सरकारले उपयु� देखेको उ�मेदवारलाई” बढुवा ग�रने कुरा 
�हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ मा ��ट र िकटानी�पमा उ�लखे भएको छ । 
शि�पृथक�करणको िस�ा�त र मा�यताअनुसार पिन सुर�ा िनकायका �मुखलगायतका 
पदािधकारीह�को िनयुि� गन� काय� सरकारको (काय�का�रणीको) �े�ािधकार िभ� पन� िवषय 
देिख�छ । यस कुरामा तक� -िवतक�  गनु�पन� वा ि�िवधा ह�नु पन� कुनै कारण देिखँदैन । िनस�देह: 
�हरी महािनरी�क पदमा िनयुि� (बढुवा) गन� अिधकार नेपाल सरकारको हो । तर यो 
अिधकार �योगका सीमाह� छन् । सरकारलाई �ा� यो अिधकारको �योग �वे�छाचारी र 
िनरङ्कुश तवरबाट गन� िम�दैन । सरकारले आ�नो अिधकारको �योग गदा� व�तुगत 
आधारमा, �यायोिचत�पमा, �व�छ र िन�प� तवरबाट गनु�पद�छ । कुनै त�यगत िववरण 
नखुलाई अथवा कारणका लािग कारण खुलाई “उपयु� देखेको” भ�ने कुराको आडमा 
मनोवाि�छत वा �वे�छाचारी तवरबाट िनण�य गन� िम�दैन । “उपयु� देखेको” भ�नुको ता�पय� 
व�तुगत आधार र कारणबाट “उपयु� देखेको” भ�ने हो । कुनै उिचत, पया�� आधार र कारण 
नखुलाई “उपयु� देखेको” भनी हचुवा, गो�ारा र मनोगत एवं मनोमानी तवरबाट िनण�य 
ग�रएको कुराले मा�यता पाउन नस�ने ।  

(�करण नं. ४) 
बढुवाको कुरा स�भािवत उ�मेदवारह�को हक र वैध अपे�ा (Legitimate Expectation) 
को िवषय पिन हो । यसका अित�र� िनयुि�को िवषयलाई सुशासन (Good 
Governance), कानूनको शासन (Rule of Law), उ�रदायी र सीिमत सरकार 
(Accountable and Limited Government) स�ब�धी अवधारणाको सापे�तामा पिन 
ह�ेरनु पद�छ । सरकारका �शासिनक िनण�यउपर �याियक परी�ण गन�मा िनरङ्कुश र 
अधीनायकवादी शासन �यव�थामा मा� ब�देज लगाइएको ह��छ । लोकताि��क शासन 
�यव�थामा �यस �कारको ब�देजको अव�था क�पना गन� पिन सिकँदैन । य�ता िवषयह� 
समेत स�बोधन होस् भ�ने अिभ�ायले �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम ४१ मा िनयुि�का 
आधारह� उ�लेख भएका ह�न् । �हरी संगठनमा “यो�य” मा� नभएर “यो�यतम”् �यि�बाट 
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नेतृ�व �दान ह�न सकोस् भ�ने उ�े�य उ� िनयमावलीमा अ�तरिनिहत रहकेो छ । िनयुि� गन� 
पाउने सरकारको अिधकार कुनै सीमा-ब�देजरिहत पूण�-अिधकार (Absolute right) वा कुनै 
�� नै उठाउन नपाउने पूण�-उ�मुि� (Absolute privilege वा immunity) को िवषय 
होइन । िनण�यले कानूनी मा�यता �ा� गन�का लािग िविध र �ि�याको पालना ग�रएको तथा 
�यायोिचत प�रणाम सुिनि�त ग�रएको देिखनु वा�छनीय ह��छ । यस �कारका िविधस�मत 
मा�यता र स�बि�धत उ�मेदवारको वैध अपे�ाका कुराह�लाई नजरअ�दाज गररे भएको 
िनण�यले वैधता �ा� गन� नस�ने ।  

(�करण नं. ५) 
कानून�ारा िनधा��रत सत� र �ि�या �ितकूल भएका सरकारका िनण�य �वभावत: �याियक 
परी�ण र िन�पणको िवषय ब�दछन् । िविध र �ि�याका �ि�ले �ुिटपूण� देिखएका सरकारका 
काम-कारवाही तथा िनण�यउपर �याियक उपचार �दान गनु� यस अदालतको िनयिमत तथा 
सामा�य काय�-�णालीअ�तग�तको िवषय हो । यसलाई अदालतको अिधकारको िवषय मा� 
नभएर संवैधािनक िज�मेवारी र कत��यको �पमा समेत ह�ेरनु पन� ।  

(�करण नं. ६) 
िनयुि�का लािग तोिकएको यो�यता स�ब�धमा िवचार गदा� �हरी िनयमावली, २०७१ को 
िनयम ४१ मा जे�तालाई पिहलो सत�को �पमा उ�लेख ग�रएको देिखन आउँदछ । यो 
“जे�ता” भ�ने श�दलाई “व�र�ता” भ�ने अथ�मा पिन बु�नु पन� ह��छ । उपल�ध स�भा�य 
उ�मेदवारह� म�ये को जे� वा व�र� हो भ�ने कुरा अिभलेखबाट सहज�पमा यिकन गन� 
सिकने कुरा हो । �थािपत त�यबाट नै ��ट देिखने व�र�ताको िन�पण गन� अ�य आधार, 
कारण वा तक� को सहारा िलई रहनु पन� आव�यकता रहँदैन । �हरी महािनरी�क पदमा 
िनयुि�का लािग जे�ता वा व�र�ताको खास मह�व रहने । 
पदीय सोपानको िस�ा�त (Doctrine of Hierarchy), िनय��ण �णाली (Chain of 
Command) ज�ता कुराको युि�यु� �यव�थापनको लािग पिन सुर�ा िनकायह�को उ�च 
पदमा िनयुि� गदा� जे�ता (व�र�ता) लाई �ाथिमकताका साथ मह�व िदनु पन� ह��छ । ज�ेता 
वा व�र�तालाई कुनै उिचत, पया�� र मनािसब कारणको अभावमा अवमू�यन ग�रयो भने 
प�रणामतः �वे�छाचा�रता (Arbitrariness) ले ��य पाउने र सुर�ा िनकायको जनशि� 
�यव�थापनमा अनपेि�त र अवाि�छत �भाव बढने स�भावना रह�छ । व�र�तालाई �थान 
िदनु �हरी संगठनको Chain of Command कायम रा�न पिन आव�यक ह�ने । 
यसरी मू�याङ्कन ग�रने त�रका वा आधार िविवध �कारका ह�न स�दछन् । �यसम�ये �हरी 
िनयमावली, २०७१ को िनयम ३१ बमोिजम ग�रएको काय�स�पादन मू�याङ्कनलाई एक 
मह�वपूण� आधार (Indicator) को �पमा िलइनु पद�छ । �हरी िनयमावली, २०७१ को िनयम 
४१ ले अ�य तहका �हरीको बढुवा गन� स�ब�धमा तोकेका �ि�या र मापद�डभ�दा केही 
फरक प�ित महािनरी�कको स�ब�धमा िनधा�रण गरेको देिखँदा अ�य तहमा बढुवा गदा� 
िविवध शीष�कमा तोिकएबमोिजमको अङ्क-भार महािनरी�कको पदमा बढुवाका �ममा 
गणना ग�रनु पन� अव�था नदेिखने । 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

238 

कानून�ारा िनमा�ण ग�रएको संय��बाट भएको काय�-स�पादन मू�याङ्कनलाई एक मह�वपूण� 
आधारको �पमा �हण गनु� कानूनको मया�दा, �ि�यागत �व�छता र िनण�यमा िन�प�ता 
कायम रा�ने �ि�ल े वा�छनीय देिख�छ । यसलाई अनदेखा गररे िनण�यकता�को आ�मगत 
स�तुि�लाई मा�यता िदइयो भने �वे�छाचा�रताले ��य पाउने अव�था रह�छ । 
�वे�छाचा�रताको अव�था �याियक �ि�ले �वीकाय� ह�ँदैन । �यसैले �हरी महािनरी�क पदमा 
बढुवा गदा� स�भािवत उ�मेदवारको जे�ता वा व�र�ता र काय�-स�पादन मू�याङ्कनको 
अव�थातफ�  समुिचत �ि� िदनु अिनवाय� देिखने ।  

(�करण नं. ९) 
नपेालको संिवधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सव��च अदालतले गरकेा संिवधान र 
कानूनको �या�या वा �ितपादन गरकेो िस�ा�त सबैले पालन गनु�पन�छ भनी उ�लेख भएको  
छ । यस अदालतबाट िविभ�न िववादका स�दभ�मा ग�रएको �या�या र �ितपािदत 
िस�ा�तलाई बेवा�ता ग�रएमा कानूनी रा�यको अवधारणालाई साकार पान� मा�यतालाई 
आ�मसात् गरी जारी भएको नेपालको संिवधानको मूलभुत भावना, मा�यता र आदश��ित 
काया��वयनको �ारि�भक चरणमा नै अवमू�यन र कुठाराघात गरकेो ह�न जा�छ । यसलाई 
वाि�छत कुरा मा�न नसिकने ।  

(�करण नं. १४) 
अ�य तहको बढुवा र महािनरी�क पदको बढुवा �ि�यामा केही िभ�नता अव�य छन् । तर 
यसको ता�पय� महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� काय�स�पादन मू�याङ्कनको सा�दिभ�कता नै 
रहदैँन भ�ने पिन होइन । बढुवा, वृि�-िवकास वा अ�य य�तै �योजनका लािग कुनै सरोकार र 
�योजन नै नरहने हो भने काय�स�पादन मू�याङ्कन फाराम भ�ररहनु पन� आव�यकता पिन 
रहने िथएन । वािष�क�पमा ग�रने काय�स�पादन मू�याङ्कनबाहके अ�य कुनै पिन मा�यमबाट 
�हरी अिधकृतह�को काय� स�पादनको �तर मू�याङ्कन गन� ग�रएको त�य िमिसल 
कागजातबाट देिखन आएन । यस अव�थामा �हरी महािनरी�क पदमा बढुवा गदा� जे�ता र 
काय� स�पादन मू�याङ्कनलाई मु�य िनणा�यक आधार (Main Indicators) को �पमा �हण 
गनु� आव�यक र मनािसब देिखने ।  

(�करण नं. १६) 
सुर�ा िनकायका पदह�मा बढुवा गदा�, िनयुि� गदा� वा कुनै �कारको सुर�ा िज�मेवारी �दान 
गदा� Chain of Command को ि�थित कायम रहने, यसमा कुनै �कारको गडबड पैदा नह�ने 
तफ�  सचे� रहनु पन� मा�यता आम �पमा �चलनमा रहकेो पाइ�छ । यो Chain of 
Command कायम गन� एउटा मह�वपूण� �णालीको �पमा व�र�ताको आधारमा अवसर िदने 
तथा िज�मेवारी वा जवाफदेिहता वहन गराउने कुरालाई िलने ग�र�छ । यो �थािपत मा�यता 
�ितकूल सुर�ा अिधकारीह�को अ�यथा पजनी ग�रयो भने रा�यको सुर�ा �यव�थापन 
खलबिलने स�भावना रह�छ, सुर�ा �यव�थापन �भावकारी ह�न नस�ने । 
सुर�ा �यव�थापन दु��त र �भावकारी कायम रा�नु र �यस �कारको अव�था िव�मान छ 
भ�ने िव�ास र भरोसा आम नाग�रकमा िदलाउनु रा�यको कत��य हो । �हरी संगठनको 
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जनशि� �यव�थापन गदा� अ�यथा कुनै उिचत, पया�� र मनािसब कारण िव�मान नरहकेो 
ि�थितमा व�र�तालाई उपे�ा ग�रयो भने यसबाट Chain of Command मा असर पन� 
स�दछ भ�ने प�मा पिन पया�� �ि� िदनु वा�छनीय देिखने ।  

(�करण नं. १८) 
�रट िनवेदकको वैध अपे�ा (Legitimate expectation) अक� मह�वपूण� प� हो । 
लोकताि��क शासन �यव�थामा कानूनले तोकेका सत� र मापद�डको अधीनमा रही 
साव�जिनक जवाफदेिहताको कुनै पिन पद �ा� गन� हक नाग�रकमा रहकेो ह��छ । �यि�को 
चाहना, �मता र यो�यताका आधारमा कुन पद कसले �ा� गद�छ भ�ने कुराको िनधा�रण ह�ने 
गद�छ । खासगरी िनयुि� वा बढुवाबाट पूित� ह�ने साव�जिनक जवाफदेिहताको पद �ा� गन� 
कुरालाई कसैको कृपा, िनगाह वा अनुक�पाको िवषयको �पमा ह�ेरनु ह�ँदैन । यो स�भािवत 
उ�मेदवारको हक अिधकारको कुरा हो । मािनसले कुनै रोजगारी, पेसा वा �यवसायको 
सु�वात गदा�को अव�थामा नै भिव�यको ल� र ग�त�य�ित पिन �ि� िदएको ह��छ र 
तदनुसार आ�नो या�ाको �म ल� वा ग�त�यतफ�  अगािड बढाएको ह��छ । अनेक प�र�म, 
�याग, समप�णबाट वैध त�रकाले एउटा चरणमा पुगेको �यि�मा �वभावतः केही वैध अपे�ा 
पिन रह�छन । यस �कारका वैध अपे�ालाई अकारण हठात�पमा अ�वीकार गनु� उिचत र 
िववेकसङ्गत ठहन� नस�ने । 
व�र�ता, अ�ययन, तािलम, पुर�कार, िवभूषण, िज�मेवारी िनवा�ह र काय� स�पादन 
म�ूयाङ्कनसमेतका �ि�ले हदेा� िनजलाई �हरी महािनरी�क पदको िज�मेवारी िदन नह�ने 
कुनै कारण देिखन आउँदैन । यस अव�थामा िनजले �हरी संगठनको महािनरी�क ब�ने 
अपे�ा रा�नु �वाभािवक छ । यसलाई िनवेदकको “वैध अपे�ा” मा�नुपद�छ र साव�जिनक 
जवाफदेिहताको पदमा रहकेा �यि�को यस �कारको वैध अपे�ालाई �यायोिचत�पमा 
स�बोधन गनु� सरकारको कत��य ब�ने । 

(�करण नं. १९) 
197. िनण�य नं. ९७३१ - उ�पेषण 

व�तुतः कुनै �यि�को संिवधान तथा कानून �द� हकको कही ँकतैबाट अित�मण भएको र 
सोउपर उपचारको �यव�था नभएको वा उपचारको �यव�था भए पिन �य�तो उपचार अपया�� 
वा �भावहीन भएको अव�थामा मा� यस अदालतको �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�ने ह��छ । 
यस अथ�मा यस अदालतको �रट �े�ािधकार आकिष�त ह�न पिहलो सत�को �पमा कानून�ारा 
िसिज�त भएको �य�तो हक, अिधकार कानूनको अि�तयारी �योग गन� कोही कसैबाट 
अित�िमत भएको कुरा �थम�ि� (Prima facie) मा नै �थािपत ह�नुपद�छ । कानून�ारा हक 
नै िसज�ना नभएको अव�थामा आ�मगत�पमा हकको हनन् भएको भनी यस अदालतको �रट 
�े�मा �वेश गन� र उपचार �ा� ह�न नस�ने । 

(�करण नं. ६) 
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198. िनण�य नं. ९७३४ - उ��ेषण 
कानूनी �यव�थाले एक�कारको िबदा िलएकोमा सो िबदा नै उपभोग गनु�पन� र �य�तो िबदा 
�सुित र िक�रया िबदाबाहके अ� िबदामा प�रणत नह�ने �यव�था गरकेो स�दभ�लाई िवचार 
गदा� घरिबदा, िबरामी िबदा, पव�, भैपरी िबदा िलएकोलाई सो िबदा नै उपभोग गरकेो मा�नुपन� 
ह�दँा उ� िबदा अ�ययन �योजनमा खच� गरकेो भएपिन अ�ययन िबदा नै िलएसरहको सुिवधा 
उपभोग गन� पाउनु पछ� भ�ने िजिकर �यायसङ्गत नदेिखने । 
तोिकएको अविधमा पेस नभएको काय� स�पादन मू�याङ्कनको अंक गणनाका स�ब�धमा 
िनजामती सेवा िनयमावली, २०५० को िनयम ७८ख को उपिनयम ८ मा “कुनै िनजामती 
कम�चारीले कुनै वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कन फाराम नभरमेा �यस आिथ�क वष�को काय� 
स�पादन मू�याङ्कनबापत िनजलाई सो आिथ�क वष�को लािग पूणा�ङ्कको पचास �ितशत 
अङ्क िदइनेछ ।” भ�ने �यव�था भएको पाइ�छ । ��तुत िववाद स�ब�धमा हदेा� यी िनवेदकले 
उ� आ.व. को काय� स�पादन मू�याङ्कन  फाराम पेस नगरेको कुरा �वीकार गरकैे देिख�छ । 
यसरी पेस नगरेको काय� स�पादन मू�याङ्कनको अंकगणना स�ब�धमा भएको उि�लिखत 
�यव�थानुसार िनजको सो वष�को काय� स�पादन मू�याङ्कनबापत पचास �ितशतका दरले नै 
अंक गणना ह�न ेदेिखने ।  

(�करण नं. ४) 
कानूनबमोिजम �ा� ५ वष�को अ�ययन िबदा उपभोग ग�रसकेको अव�थामा 
घरिबदालगायतका थप िबदालाई अ�ययन िबदा अविध सरह नै अंक गणना ह�नुपछ� भ�ने 
िनवेदकको िजिकर मािथ िववेिचत िनजामती सेवा ऐन िनयमको उि�लिखत �यव�थाको 
स�दभ�मा मनािसब नदेिखँदा सो अविधको पचास �ितशत मा� अंक गणना गरी बढुवा 
सिमितको िनण�य बदर गन� गरकेो लोक सेवा आयोगको िमित २०७१।११।३ को िनण�य िमलेकै 
देिखँदा बदर गनु� नपन� ।  

(�करण नं. ५) 

१२. िविवध 
199. िनण�य नं. ९५३४ - कुटिपट 

कैदको सजाय ह�ने गरी फैसला भएकोमा कैदै गनु� पछ� भ�ने मुलुक� ऐन द�ड सजायको ११ नं 
को कानूनी �यव�था भए तापिन सोही महलको ११क नं. मा तीन वष�भ�दा कम कैदको सजाय 
ह�ने कुनै कसुर गन� �यि�लाई कैदको सजाय गरी पिहलो पटक कसुरदार ठहरी अड्डाले 
कैदमा रा�न मनािसब नठहराएमा एक िदनको पि�चस �पैयाँको दरले ह�न आउने रकम तोक� 
सो तोिकएको रकम बुझाएमा कसुरदारलाई कैदमा नरा�ने गरी अड्डाले फैसला गन� स�नेछ । 
सोबमोिजम कसुरदारले �पैया ँ बुझाएमा बुझी िलई कैदको लगत क�ा ग�रिदनु पछ� भ�ने 
कानूनी �यव�था रहकेोले अदालतले �यसरी कैदबापत �पैयाँ िलई छोिडिदन स�ने नै   
देिखने । 

(�करण नं.३) 
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कैदको सजायलाई रकममा प�रणत गन� पाउने हो होइन र यसरी कैदलाई रकममा प�रणत गदा� 
क�तो काय�िविध अवल�बन गनु� पन� हो भ�ने स�ब�धमा िवचार गदा� वत�मान नेपाल कानूनले 
गरकेो द�ड िनधा�रणस�ब�धी कानूनी �यव�था (Penology) द�डका िस�ा�तसमेतलाई 
�ि�गत गरी िनण�यमा पु�न वा�छनीय देिखने । 
फौजदारी कानूनले कसुरको �कृित र कसुरदारको �वृि�अनुसार द�ड िनधा�रणका िविभ�न 
िस�ा�तह�को अवल�बन गरकेो ह��छ । वत�मान नेपाल कानूनले पिन द�डका िविभ�न 
िस�ा�तह�लाई आ�मसात् गद� द�डको सुधारा�मक िस�ा�त (Reformative  theory) 
लाई पिन आ�मसात् गरकेो पाइ�छ । �यसैम�येको एउटा कानूनी �यव�थाको �पमा मुलुक� 
ऐन द�ड सजायको ११(क) को �यव�था रहकेो छ । कैदको सजाय ह�ने भए पिन केही खास 
�कृितको अपराधमा कसुरदारलाई कैद सजाय नतोक� कैदबापत सो कैदको सजायलाई 
नगदमा प�रणत गरी कैद ह�नबाट उ�मुि� �दान गद� कसुरदारको च�र� र �वृि�मा सुधार गन� 
यो कानूनी �यव�थाको उ�े�य रहकेो पाइने । 

(�करण नं.४) 
कसुरदारले गरकेो कसुरबापत कानूनबमोिजम कैदको सजाय गनु�पन� भए पिन कैदको 
सजायस�म उ�लेख गरी कुनै िनि�त अविधिभ� कसुरदारले आ�नो आचरणमा सुधार 
�याएमा �य�तो कैदको सजाय नगन� र कुनै खास अविधस�म उसलाई िनगरानीमा राखी 
उसको आचरणमा सुधार आए नआएको अनुगमन गरी सुधार आएमा कैदको सजाय नगरी 
समाजमा पुन�थापन गराउने �णाली (Parole system) को अ�यास धेरै पिहलेदेिख नै 
िव�का केही मुलुकले अवल�बन गरी आएका छन् । सु�मा बाल दुराचारमा �योग र परी�ण 
ग�रएको यो �यव�था हाल आएर केही खास अपराधमा पिन लागू ग�रएको र �यसको 
सफलतालाई अनुभूत ग�रएको पाइने । 

(�करण नं.५) 
३ वष� वा सोभ�दा कम कैदको सजाय ह�ने अपराधमा अदालतले य�तो सुिवधा �दान गन� 
स�छ । यसरी सजाय िनधारण गदा� कसुरदारलाई अब फे�र �यस िकिसमको कसुर अपराध 
नगन� र रा�ो आचरण पालन गन�छु भनी कागज गराउनु पन� अिनवाय� �यव�था गरकेो एकातफ�  
देिख�छ भने अक�तफ�  “कैदबापतको �पैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गदा� अड्डाले 
कसुरदारसँग फे�र �यस �कारको कुनै अपराध नगरी रा�ो आचरण पालन गन� छु भनी कागज 
गराउनेछ” भ�ने उि�लिखत कानूनी �यव�थाको बनोट र अिभ�यि�लाई िवचार गदा� य�तो 
कागज अदालतले फैसला ह�दँाकै अव�थामा गराउनु पन� अिनवाय� देिख�छ । यो कानूनी 
�यव�थाको उ�े�य भनेकै कसुरदारलाई सजाय िदलाउनेभ�दा उसको आचरणमा सुधार गराई 
समाजमा पुन�थािपत गराउने रहकेोले अदालतले उपयु� ठानेको कसुरदारलाई य�तो 
सुिवधा �दान गन� स�ने । 

(�करण नं.११) 
यो कानूनी �यव�थाको �योग मु�ा हेन� �यायाधीश वा अिधकारीबाहके अ�य कसैले गन� िम�ने 
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देिखँदैन । मु�ा हने� �यायाधीश वा अिधकारीको रोहबरमा कागज नगराई फैसलामा कैदबापत 
रकम िदए िलनु भनी उ�लेखमा� गदा� यो कानूनको �योगको अिधकार ��यायोजन ह�न पु�छ । 
तर यो अिधकार ��यायोजन ह�नेगरी �योग गन� िम�ने देिखँदैन । यो �याियक मनबाट �यायको 
रोहमा िवचार ग�रने िवषयव�तु हो न िक फैसला काया��वयनको चरणमा । उि�लिखत द.स.को 
११क(३) मा “कैदबापतको �पैयाँ बुझाउन पाउने गरी फैसला गदा� अड्डाले कसुरदारसँग 
फे�र �यस�कारको कुनै अपराध नगरी रा�ो आचरण पालन गन�छु भनी कागज गराउने छ” 
भ�ने उ�लेख भएको देिख�छ । तर पुनरावेदन अदालतबाट भएको ��तुत मु�ाको िमित 
२०६६।९।२० को फैसलामा �यस�कारको कागज गराएको र �ितवादीह�ले पिन रा�ो 
आचरण पालन गछु� भ�ने अिभ�य� गरकेो भ�ने नदेिखँदा द�ड सजायको ११क को 
उ�े�यमूलक �योग भएको देिखएन । तसथ� अब आइ�दा द�ड सजायको ११क को �योग गदा� 
देहायको काय�िविध अवल�बन गरी �योग गन� ��तुत म�ुा फैसला गन� अदालत र यस 
अदालत मातहतका अदालत तथा �याियक िनकायलाई िनद�श  गन� । 
उपयु�� कानूनबमोिजम कुनै प�लाई सुिवधा िदँदा �यायाधीशको रोहबरमा राय िकताबमा नै 
िनण�याधार उ�लेख गरी िदनुपन� । 
उ� कानूनको सुिवधा िलन चाहने प�ले आफँै इजलासमा उपि�थत भई फैसलालाई �वीकार 
गरी आ�नो अिभ�यि� वा िनवेदन इजलाससम� पेस गनु� ��तुत गनु�पन� । 
यसरी कैदबापत रकम बुझाउने सुिवधा �दान गदा� सो सुिवधा �दान गन� आधार कारण 
उ�लेख गनु�पन� र �य�तो िनण�यमा �ितवादीको सहमित भए नभएको खुलाउने । 
यो कानूनी �यव�थाको �योग गदा� �यायको रोहमा मु�ाको सुनुवाई ह�दँाकै अव�थामा 
�यायाधीश वा मु�ा हने� अिधकारीबाटै गनु�पन� । 
साधारणत: �ितवादीको िनवेदन वा फैसलाको ठहरलाई �वीकार नगरी उ� कानूनको �योग 
गरी कैद सजाय माफ� गन� काय� नगनू� नगराउनू । 

(�करण नं. १२ देिख १७) 
200. िनण�य नं. ९५३५ - उ��षेण / परमादेश 

फैसला काया��वयनको कारणबाट होस् वा अंशब�डा भएर होस् िनवेदक सहजरामले पाउने 
भनेको दुई भागको एक भागमा� हो । अतः तहिसलदारको पिछ�लो आदेशबाट िनवेदक 
सहजरामलाई कुनै मका� परकेो छैन । �रट अिधकार�े�को �ोत सम�याय हो । ��येक कानूनी 
�ुिटमा यो आदेश आफसेआफ जारी ह�दैँन । िनवेदकलाई कुनै अ�याय नै नपरकेो अव�थामा 
यो कानूनको �रत नपुगेको य�तो �ुिट भएको भनी िनवेदन िदने हकदैया िनवेदकसँग नह�ने । 

(�करण नं.१३) 
मुलुक� ऐन, अंशब�डाको महलको १० नं. मा “बाबुआमाको िजउ छउ�जेल अंश िदन 
छोराछोरीले बाबु आमालाई बा�य गराउन स�ने छैनन् । ...�वा�नीले पिन लो�नेको िजउ 
छउ�जेल लो�नेको म�जुरी िबना अंश िलई छु��न पाउँिदन ।...”, ऐ. को १९ नं मा “अंश 
निलएका �वा�नी, छोरा, अिववािहत छोरी वा िवधवा बुहारी ह�ने मािनसको चल अचल 
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स�पि�मा देहायमा लेिखएबमोिजम ह��छ ।” भ�ने �यहोरा र देहाय (१) देिख (४) स�मको 
�यव�था तथा लेनदेन �यवहारको महलको ८, ९ समेतका कानून र यस अदालतबाट िविभ�न 
फैसलामा �य� धारणाअनुसार स�तानको लािग बाबु-आमा र �वा�नीको लािग लो�नेको जुन 
हैिसयत �थान रह�छ एक भाइ अक� भाइको लािग सोसरहको हैिसयतमा रहकेो ह�ँदैन । 
लेनदेन �यवहारको ९ नं. ले बाबु आमा र लो�नेलाई �धानता िदएको हो । सो कानूनले बाबु 
आमा लो�नेको स�पि�मा छोरा �वा�नीको हक पुगेपिछमा� साह�ले िबगो भराउन पाउने भनी 
गरकेो �यव�था समान �तरको दाजु भाइले गरकेो �यवहारमा आकिष�त ह�ने नदेिखने । 

(�करण नं.१५) 
201. िनण�य नं. ९५३६ - वैदेिशक रोजगार ठगी 

�माण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार वादी दाबी �मािणत गन� दािय�व वादीको हो । वादी 
नपेाल सरकारले आ�नो अिभयोग दाबी पुि� गनु� पद�छ । तर ��तुत मु�ामा �ितवादीउपर 
कसुर गरेको भनी ले�ने लेखाउने जाहरेवालाह� ती आ�ना सा�ीलाई बकप� गराई दाबी 
खि�बर गन� नसकेको अ�य शङ्कारिहत सबुद �माणसमेत पेस गन� नसकेको देिखँदा 
�ितवादीलाई सफाई िदएको फैसला िमलेकै देिखने । 

(�करण नं.४) 
202. िनण�य नं. ९५३७ - कत��य �यान 

�ितवादीले मृतकलाई ल�य गरी मुङ्�ो �हार गरकेो नभए पिन मृतकका छोरा रािजनलाई 
िठक पान� मनसाय िलई क�मरमा छुरी बाँधी हातमा मुङ्�ो िलई गएको र रािजनलाई हा�ने 
मनसायले मुङ्�ो �हार गरकेोमा मृतकलाई ला�न गएको भ�ने िनज �ितवादीको बयानबाटै 
खु�न आएबाट �ितवादी दलबहादुरले रािजन िव.क.लाई मान� मनसाय िलई वारदात�थलमा 
गएकोमा रािजनलाई �हार गरकेो मुङ्�ोले िबचमा छुट्याउन आएका आसबहादुरलाई लागेर 
मृ�यु ह�न गएकोस�म देिख�छ । रािजन र दलबहादुरको िबचमा आसबहादुर नआएका भए सो 
मुङ्�ोको �हारबाट रािजनको मृ�यु ह�ने अव�था देिखएकाले �यहाँ �ितवादीको आपरािधक 
मनसाय िथएन भ�न सिकने अव�था पिन नदेिखने । 
एउटालाई लि�त गरी �हार गदा� अक� �यि�लाई ला�न गई मृ�यु ह��छ भने �य�तो अव�थामा 
मनसाय त�वको अभाव रहकेो भनी �या�या गन� िम�दैन । �य�तोलाई सरकेो मनसायबाट 
भएको आपरािधक काय� मा�नु पन� । 

(�करण नं.५) 
203. िनण�य नं. ९५५० - भरपाई िलखत दता� बदर दता� कायम 

पुनरावेदक वादी म�� नेपाल इ�टरनेसनल नामक फम�को स�चालक पिन भएको र िनजले सो 
फम�को नाममा नेपाल �ेिडट ए�ड कमश� ब�कबाट ज�गा िधतो राखी कजा� िलएकामा सो कजा� 
रकम वादीले आ�नै �ोतबाट ब�कलाई ितर े बुझाएको भ�न सकेको देिखँदैन । यसै िववािदत 
ज�गाको आधा िह�साबापत �ितवादी खड्ग कुमारी राणाले मोहीबाट बुझेको रकमबाट ितर े
बुझाएको देिख�छ । यसरी मोही हकबाट �ा� रकम वादीकै िहतमा �योग भएको अव�थामा 
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�ितवादी खड्गकुमारी राणाले मोही िह�साको रकम एकलौटी खाए मासेको भ�न िम�ने 
नदेिखने । 

(�करण नं.५) 
नेपाल सरकारले मोही हक लागेको ज�गा, ज�गावाला र मोहीिबच बाँडफाँडको काय� गन� 
गराउन समय तोक� सूचना �काशन भएपिछ ज�गाधनी र मोहीिबच ज�गा बाँडफाँड गन� वा 
ज�गाधनी र मोहीम�ये कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गन� काय� अंश मु�ा परकेो कारणले 
रोिकन स�दैन । �यो कानूनबमोिजम बाँडफाँड ह��छ । कानूनबमोिजम भएको काय�लाई लनेदेन 
�यवहारसरह मानी िलखत बदरको िफराद गन� पाउने भ�न निम�ने । 

(�करण नं.६) 
यस मु�ामा भूिमसुधार अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर िज�ला अदालतमा िफराद ला�ने 
नला�ने भ�ने �� उठाएको ह�दँा सो ��को िन�पण भूिमस�ब�धी ऐनमा भएको कानूनी 
�यव�थाबमोिजम ह�ने भई भूिमसुधार अिधकारीले गरकेो िनण�य नै ��तुत िववादमा अि�तम 
ह�ने ह�दँा पुनरावलोकनका लािग िन�सा �दान गदा� िलइएका आधार र िस�ा�तसँग सहमत 
ह�न नसिकने । 

(�करण नं.८) 
भूिमस�ब�धी ऐन, २०२१ को दफा २६च बमोिजम दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ२ र २६ङ 
बमोिजम भूिमसुधार अिधकारीले गरकेो िनण�यउपर कुनै पिन अदालतमा पुनरावेदन गन� 
नपाउने गरी िवधाियकाले सत� ब�देज राखेको देिखँदा सु� अदालतमा दायर भएको वादीको 
िफराद �े�ािधकारिवहीन देिखन आएको ह�दँा पुनरावेदन अदालत, पाटनको िमित 
२०६४।९।१० को फैसला उ�टी गरी यस अदालतको संयु� इजलासबाट िमित 
२०६९।१।२२ मा िफराद खारजे गन� गरी भएको फैसला िमलेकै देिखँदा सदर ह�ने ठहछ� । 
वादीको पुनरावेदन िजिकर पु�न नस�ने । 

(�करण नं.९) 
204. िनण�य नं. ९५६० - उ��षेण / परमादेश 

साव�जिनक सरोकारको िवषयमा िनवेदन िदने िनवेदकले िववादको िवषयव�तुसँग साथ�क 
स�ब�ध र ताि�वक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहकेो 
कुरा देखाउन स�नुपद�छ । अ�यथा िनवेदन गन� हकदैया �थािपत ह�न स�दैन । साव�जिनक 
सरोकारका िववादह�मा हकदैयाको िसमालाई बढाइएको ह��छ भ�दैमा सबैलाई सबै िवषयमा 
�वतः िनवेदन गन� हकदैया ह��छ भनी अथ� गन� निम�ने । 

(�करण नं.४) 
�यून आय भएका र आवास नभएका र सुकु�बासी जो जे भने तापिन घरबास नभएका ह�न् 
भ�ने ��ट ह�न आउँछ । सहरी िवकास म��ालयअ�तग�तको सहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण 
िवभाग भनेको सरकारी िनकाय हो र यसले बनाउने योजना जनमुखी ह��छ र ह�नु पिन पद�छ । 
सरकारको नीित (Policy) को आधारमा योजना बनेको ह��छ । य�तो योजना र नीितका 
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स�ब�धमा जबस�म �यसले जनताको मौिलक हकमािथ ठाडो ह�त�ेप गरकेो ह�दैँन अदालतले 
�य�तो नीित िव�� अ�यथा आदेश गन� िम�नेसमेत ह�दैँन । सुकु�बासी तथा आवास 
नह�नेह�को िहतका िनि�त तयार ग�रएको योजनाअनुसार ज�गा ख�रद गरी योजनाअनुसार 
घर िनमा�ण गन� लािगएको अव�था ह�दँा िवप�ीह�को उ� काय�बाट िनवेदकह�को हक 
अिधकारमा ह�त�ेप भएको वा कुनै हािन नो�सानी भएको पिन नदेिखने । 

(�करण नं.५) 
205. िनण�य नं. ९५६७ - कत��य �यान 

आजभोिल कुनै कारण वादी नेपाल सरकारले वतनको र िज�ला अदालतले िज�ला अदालत 
िनयमावली, २०५२ को िनयम १९क लाई िनह� ँबनाई कसुरदार �ितवादीह�को हकमा पिछ 
मु�ा चलाउने वा फैसला ह�ने भनी उ�लेख गन� गरकेो पाइ�छ । तर पिछबाट ती कसुरदार 
िव�� अिभयोगप� दायर वा फैसला ह�ने कुनै कामकुरा नह�दा कसुरदारले �यापक�पमा 
कसुरबाट उ�मुि� पाएको देिख�छ । ती सब कुरामा पुनरावेदन परकेो पिन पाइँदैन । वतन 
�प� नभएको वा फरार भएको �ितवादीउपर अिभयोगप� दायर ह�न कुनै कानूनी बाधा 
नदेिखने ।  
िज�ला अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम २२क अनुसार उि�लिखत मोबाइल न�बरमा 
वा राि��य दैिनक पि�कामा पिन �याद सूचना �कािशत गन� भ�ने कानून पिन रहभेएकै छ । 
इमानदार �यासका बाबजूद �ितवादीको अ�ोप�ो नलागेको अव�थाको लािग िज�ला 
अदालत िनयमावली, २०५२ को िनयम १९क को िनमा�ण भएको कुराको ह�ेका रहनु 
आव�यक ह�ने । 
अिभयोजनकता�ले �ितवादीको बाबु बाजेको नाम थर र �ितवादीह�को वतन खुली आएमा 
अिभयोगप� दायर ह�ने भ�ने कुरा उ�लेख गरी अिभयोगप� दायर गन� गरी कामकारवाही गन� 
पाउने कुराको कानूनी वा निजरगत आधार देिखँदैन । कानूनी िनकायले कानूनले तोकेको 
कुराबाहके आफुखुशी जथाभावी गदा� द�डहीनता र �वे�छाचा�रता मौलाउने कुराको ह�ेका 
रहनु आव�यक भएकोले यो फैसलाको जानकारी यस अदालतको अनुगमन शाखालाई र 
नेपाल सरकारको महा�यायािधव�ा र �हरी �धान काया�लयसमेतलाई उपल�ध गराउने । 

(�करण नं.२०) 
206. िनण�य नं. ९५६८ - उ��ेषण 

मुलुक� ऐन, अ.बं. १७ नं. एउटा उपचारा�मक कानूनी �यव�था हो र यसलाई पुनरावेदन सु�ने 
�े�ािधकार भएको अदालतले मा� �योग गन� स�छ । आ�नो मातहतको मु�ा हने� अड्डामा 
प�ररहकेो मु�ाको काम कारवाहीमा �याद नाघेको वा बेरीत भएको अव�थामा मा� यसको 
�योग गन� सिक�छ । मु�ाको काम कारवाहीमा �याद नाघेको वा बेरीतको देिखएकोमा �य�तो 
कुरालाई स�याई कानूनबमोिजम गनू� भनी भ�न सिकने । 
िज�ला अदालतले तायदाती फाँटवारी मा�ने गरी गरकेो आदेशलाई बदर गरी िज�ला 
अदालतले पिछ गन� अि�तम फैसलालाई नै �भािवत गन� गरी �माण मू�याङ्कन गरी िन�कष� 
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िनका�ने वा अ� कुनै िनद�शन िदने अिधकार यसले �दान गद�न । य�तो सीिमत दायरालाई 
पुनरावेदनप� हरे े ज�तो गरी हने� िम�दैन । यसले मु�ाको कामकारवाहीमा बेरीत भएमा वा 
�याद नाघेको देिखएमा �य�तो काम कारवाही बदर गरी कानूनबमोिजम गन� लगाउनस�म 
स�छ । �यसरी िवचाराधीन मु�ालाई असर पु� याउने देिखएमा �य�तो आदेश �रट �े�बाट 
बदर ह�न स�ने । 

(�करण नं.३) 
िज�ला अदालतबाट तायदाती मा�ने आदेशलाई पुनरावेदन तहको अदालतबाट बदर गदा� 
अंश पाउने स�बि�धत प�को नैसिग�क हकमा �ितकूल �भाव पन� देिख�छ । यस ि�थितमा 
अ.बं. १७ नं. बमोिजमको िनवेदनको रोहबाट �रत बेरीत स�म हरेी बेरीतको देिखन आए 
�रतपूव�कको काम कारवाही गन� गराउनको लािग आदेश िदनुपन�मा त�लो अदालतले गन� 
िनण�यमा �भाव पन� गरी अ.बं. १७ नं. बमोिजम आदेश गन� कानूनस�मत नह�ने । 

(�करण नं.४) 
207. िनण�य नं. ९५६९ - उ��षेण / परमादेश 

�रट िनवेदनमा िजिकर िलएको चार िक�लािभ�को ज�गा वन ऐन, २०४९ तथा िनयमावली, 
२०५१ मा भएको कानूनी �यव�थाबमोिजमको �ि�या पुरा गरी उपभो�ा समूहले ��ततु 
गरबेमोिजमको काय� योजनाअनुसार वनको संर�ण स�ब��न गन� समुदायलाई ह�ता�तरण 
गरकेो पाइँदा कानूनले िनिद�� गरकेो िविध र �ि�याअनुसार सामुदाियक वन उपभो�ा 
समूहलाई ह�ता�तरण गरकेो वन �े�िभ�को ज�गामा �रट िनवेदकह�को हक �वािम�व 
�थािपत भइसकेको देिखँदैन । आ�नो िविधवत हक �वािम�व नै �थािपत भई नसकेको 
राि��य वन �े�िभ� पन� ज�गा िनिद�� कानूनी �ि�या पुरा गरी समदुायलाई ह�ता�तरण गन� 
गरी भएको िज�ला वन काया�लय, बिद�याको िनण�यले �रट िनवेदकह�को कानूनी एवम ् 
संवैधािनक अिधकारमा बाधा पु� याएको नदेिखँदा �रट िनवेदन मागबमोिजमको आदेश जारी 
गन� निम�ने । 

(�करण नं.४) 
208. िनण�य नं. ९५८१ - उ��ेषण / परमादेश 

कुनै पिन �ित�पधा�मा उ�मेदवार ह�नुको उ�े�य िनयुि� पाउनु हो, हकको दाबी गनु� हो । 
िव�ापन भएको पदमा दरखा�त िदँदा �यससँग स�बि�धत सत�ह�को पालना अिनवाय��पमा 
ग�रएको ह�नुपछ� । िनयुि�का लािग यो�य अव�थामा रहकेो �यि� नै �य�तो पदको लािग 
उ�मेदवार ह�न स�छन् र �य�ता उ�मेदवारको नै उपयु�ताको परी�ण एवं मु�याङ्कन ग�रने 
ह��छ । िनयुि� ह�न अयो�य �यि� उ�मेदवार ह�नका लािग पिन अयो�य नै ह��छन् । अयो�य 
अविधिभ� उ�मेदवारको उपयु�ताको परी�ण एवं मु�याङ्कन चािह ँ गन� िम�छ भ�नु 
तक� सङ्गत एवं िवकेकपूण� ह�दैँन । स�चालक पदबाट हटेको एक वष�िभ�ै क�पनीको कम�चारी 
वा स�लाहकार पदमा उ�मेदवार ह�न चािह ँ पाउने तर िनयुि� ह�न नपाउने भ�ने हो भने 
यसबाट िवरोधाभाषपूण� अव�था सृजना ह�न जाने ।  

(�करण नं.४) 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

247 

क�पनीको काय�का�रणी अिधकार स�चालक सिमितमा रह�छ । स�चालक सिमितले 
क�पनीको �यव�थापनस�ब�धी स�पूण� काय� गद�छ । यसरी क�पनीको �यव�थापिकय तहको 
मह�वपूण� िज�मेवारी स�हा�ने स�चालकलाई सोझै कम�चारीको �पमा िनयु� ह�न नस�ने गरी 
एक वष� रो�नुको अथ� �वाथ� िवरचेन गन� चािहनँे समय (Cooling Period) िदनु हो । जसको 
उ�े�य स�चालकबाट हट्नासाथ कम�चारीको �पमा िनयु� ह�ने वा अ�य �वाथ� िस� गन� गरी 
काम गन� नसकुन् वा स�चालकको पद समा� भएपिछ स�चालक ह�दँाको अव�थामा रहकेा 
िनजको �वाथ�पूित� गन� कुनै काय� नहोस्, अनुिचत लाभ निलउन्, सं�थागत सुशासन कायम 
होस्, �व�छ र िन�प� िनण�य होस् भ�ने नै उ�े�य अ�तरिनिहत रह�छ । सं�थागत सुशासन 
कायम गन� एवं कसैको िनिहत �वाथ� पुरा नहोस् भ�नको लािग य�तो �यव�था गन� ग�र�छ । 
ब�क तथा िवि�य सं�थाको िनयमनकारी िनकायको �पमा रहेको नेपाल रा�� ब�कका गभन�र र 
डेपुटी गभन�रले आ�नो पदबाट हटेको एक वष�स�म कुनै पिन वािण�य ब�क तथा िवि�य 
सं�थामा काम गन� नपाउने गरी रोक लगाएको य�तै सा��य �यव�थासमेत नेपाल रा�� ब�क 
ऐन, २०५८ को दफा ३२(३) मा रहकेो देिखने ।  

(�करण नं.५) 
209. िनण�य नं. ९५८५ - उ��ेषण / परमादेश 

हा�ो कानून �णालीले मु�य भई अ�को म�जुरीबाट गरकेोमा बाहके आफूले �वत���पमा 
गरकेो �यवहारबाट सृिजत दािय�व �वयम ् �यवहारकता�ले नै िनवा�ह गनु�पन� भ�ने कानूनी 
�यव�था रहकेो देिख�छ । �ितवादी ल�मणबाट भराउनु पन� िबगो तथा हजा�ना िनजकै 
�ोतबाट मा� भराउनु पन� ह��छ । फैसला काया��वयन गराउने स�दभ�मा द�ड सजायको 
महलको २६ नं. समेतले �प��पमा उ�लखे गरकैे छ । फैसला काया��वयनको �ममा 
�ितवादीको िपताको नाममा दता� रहकेा िक.नं. ११३० र िक.नं. १२०२ ज�गाबाट 
जाहरेवालाह�ले िबगो र हजा�ना भराई िलँदा अ� अंिशयारको हकमा असर पारी उनीह�को 
स�पि� �ा� गन� नैसिग�क हकमा आघात पान� जाने देिख�छ । िज�ला अदालतको अ� 
अंिशयाराह�लाई असर पान� गरी भ�रभराउ गन� काय� गरउेपर अंश हकमा �भाव पन� जाने 
प�ले �यसको उपचार खोजी बदर गराउन पाउने नै ह�ने । 
वैकि�पक उपचारको िव�मानता रहकेो अव�थामा उ��ेषणको आदेश जारी गन� िम�दैन । 
फैसला काया��वयनको अव�थामा िज�ला अदालतले गरकेो आदेशलाई बदर गरी 
कानूनअनु�प गरकेो पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण �े�ािधकारअ�तग�त बदर 
गनु�पन� ��तुत मु�ामा कुनै आधार देिखँदैन । िवना आधार उ��ेषणको आदेश जारी गदा� �याय 
िन�पादन गन� िनकायह�मा अिनि�तता ह�नुका साथै फैसलाको अ�त ह�ने अव�थासमेत  
देिखँदैन । जसबाट िनवेदक �वयंसमेतलाई असर पन� जाने । 

(�करण नं.५) 
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210. िनण�य नं. ९५९३ - उ��ेषण / परमादेश 
िनवेदकह� मनोनयन ह�ँदाको अव�थामा बढीमा ४ वष�को अविधको लािग मा� िनयुि� भएको 
देिखएकाले िनयुि� गन� िनकायले जुनसुकै समयमा िनजह�को सेवा िलन इ�कार गन� स�ने 
भ�ने नै देिख�छ । बढीमा भनी वा अविध नतोक� िनयुि� वा मनोनयन गरकेोमा 
िनयुि�कता�बाट चाहकेो समयमा िनयु� वा मनोिनत पदािधकारीलाई पदबाट अवकाश िदन 
स�ने भ�न ेनै देिखने । 

(�करण नं.६) 
िनवेदकह�ले उ� सद�यको पदमा मनोनयन ह�ँदाका बखत ऐनले िनधा�रण गरकेो चार वष�को 
पदाविध िकटान नभई बढीमा चार वष�को लािग भनी रािखएको सत�यु� पदाविधलाई 
मनोनयन पाउँदाका बखत �वीकार ग�रसकेपिछ अिहले आएर िववाद गनु�लाई सा�दिभ�क 
मा�न नसिकने । 

(�करण नं.७) 
211. िनण�य नं. ९५९६ - उ��ेषण / परमादेश 

कानूनले �प��पमा कुनै िनकाय वा अिधकारीले गरकेो िनण�य वा िनण�य पचा� उपर अक� कुनै 
िनकायमा पुनरावेदन ला�नेछ भ�ने �यव�था गरकेो छ भने कानूनले गरकेो �यव�थालाई 
अदालतले सोहीबमोिजम अनुशरण गनु�पन� । 

(�करण नं.४) 
�रट �े�बाट अदालत �वेश गन�का लािग साधारण अिधकार�े�को माग� समा� भएको 
ह�नुपद�छ । साधारण अिधकार�े�को माग� कानूनले िदई रहकेो अव�थामा असाधारण 
अिधकार�े�बाट �याय िन�पण गन� िम�दैन । साधारण अिधकार�े�को माग� नै अवल�बन 
गनु�पद�छ । कानूनबमोिजम पुनरावेदकले ��यथ� िवभागको िनण�यउपर साधारण 
अिधकार�े�अ�तग�त राज�व �यायािधकरणमा पुनरावेदन गन� पाउने कानूनी हक ह�दँाह�दैँ 
असाधारण अिधकार�े�को वैकि�पक माग�बाट िनण�य गदा� आयकर ऐन, २०५८ को दफा 
११६ (१) मा भएको िवधाियक� �यव�था िन��भावी ह�ने त�य िविदतै छ । पुनरावेदकले 
उठाएका ��ह�को िन�पण राज�व �यायािधरणबाट पुनरावेदनको रोहमा ह�न स�ने 
अव�थामा अदालतबाट ह�त�ेप गरी बो�नु अिधकार�े�स�ब�धी मा�य िस�ा�त र 
�यायपािलकाले हालस�म अवल�बन गद� आएको अ�यासको समेत �ितकूल ह�ने । 

(�करण नं.५) 
212. िनण�य नं. ९६०५ - परमादेश 

ता�प�बाट पुजारी भएका हलेसी महादेव मि�दरका मनोहर िगरीको स�तान यी िनवेदकह� 
भएको कुरामा िववाद छैन । य�तो पुजारीको िश�य �िश�यबाट पूजाआजा गराउनु पन� गरी यो 
गुठीको �यव�था भई यसको लािग ज�गा आिद समेत �दान भएको रा�य �मुखको काम 
कारवाहीलाई गुठी सं�थानले स�मान र आदर गनु�पन� । 
मनोहर िगरीका िश�य �िश�य यी िनवेदक स�तान बाहके अ� देिखन आएका छैनन् । मनोहर 
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िगरीका हकवाला िनवेदकसमेतका स�तानले कुनै बेिहसाब गरमेा सफाइको मौका िदई 
पालोवालालाई िनका�न नसिकने होइन । �यसपिछ िनजह�का हकवाला भएमा हकवालाले र 
नभएमा मा� गुठी सं�थानले पुजारीसमेतको ब�दोब�त गदा� ता�प� र खड् गिनसानाको पिन 
स�मान ह��छ । सो नभई अचानक नयाँनयाँ पुजारी िनयु� ह�ँदा भ�जनले पिन कतैनकतै केही 
असिजलो महसुस गन� प�रणाम आउन स�छ । पूजाआजाको आ�नै गोपनीयता र िविधिवधान 
ह��छ जनु गो�य�पमा गाय�ी म�� ज�तै अ�ले थाहा नपाउने गरी िश�य �िश�य वा पु�ता 
दरपु�ता ह�ता�तरण ह��छ । यो खास कला र सीप पिन हो । यसकारण जबस�म मनोहर 
िगरीका िश�य �िश�य र स�तानबाट मि�दरको पूजाआजा िविधिवधानबमोिजम ह��छ �यसमा 
िबना मतलब खलल पानु� उिचत ह�दैँन । यस�कारको खललबाट धम�काय�को संर�ण भएको 
मा�न निम�ने । 
�यवहारबाट पिन िवप�ीह�ले मनोहर िगरीका स�तानको िवक�पमा अ� रा�ो र उपयु� 
पुजारी पाउन सकेको देिखँदैन । अतः िनवेदकह�लाई पुजारी भनी ५ वष�को लािग िवप�ी 
सं�थानले िनयुि� िदएको िमले पिन िनज पुजारीह�लाई अवरोध ह�ने गरी गुठी सं�थानले 
सिमित आिद गठन गरी कुनै काम कुरा गनु� फलदायी ह�ने नदेिखने । 
ता�प� आिदको स�मान गररे स�पि� आिदको िहसाबिकताब र �यव�थापन भने गुठी 
सं�थानले अव�य गन� स�छ । तर सनातनबाट चली आएको पर�पराअनुसार हलेसी 
महादेवको िन�य पूजाआजा स�चालन गन� मह�त मनोहर िगरीका िश�य �िश�य र 
स�तानम�ये यी �रट िनवेदकह�लाई पर�परागत पूजाआजा गन�बाट हलेसी महादेव 
�यव�थापन सिमितले रो�नु �यायोिचत नदेिखने । 

(�करण नं.१७) 
213. िनण�य नं. ९६४४ - उ��ेषण 

िव�ाथ�ह� आफू अ�ययन गन� सं�था�ित जवाफदेही ह�ने हो, िव�िव�ालयको िनयम 
कानूनभ�दा पिन महािव�ालयको सूचना र िनयमह� िव�ाथ�ह�को जानकारीमा िछटो 
स�चार ह�ने िवषय ह�न् । साव�जिनक�पमा सूचना �कािशत गरी महािव�ालयले �वेश 
परी�ामा सि�मिलत ह�न आ�ान गरपेिछ िनज १० जना �रट िनवेदक िव�ाथ� महािव�ालयमा 
�वेश पाएको देिखन आउँछ । िनज िव�ाथ�ह�को हकमा महािव�ालयको उ� सूचना वैध र 
िनयमसंगत िथयो भनी भ�नुपन� । 

(�करण नं.६) 
महािव�ालयको औपचा�रक िश�ा हािसल गरी दीि�त ह�नपुन� ज�तो संवेदनशील िवषयमा 
िव�ाथ�ह�को भिव�यमािथ खेलवाड ह�ने गरी समयमै िनण�य नगरी अिनण�यको ब�दी भई 
बसीरहन �यायको िहसाबले पिन उपयु� ह�दैँन । आफूले समयमा िनण�य गन� नसकेको कुराको 
प�रणाम िव�ाथ�ह�ले भो�नुपन� प�रि�थितको समथ�न गनु� �यायस�मत नह�ने । 

(�करण नं.७) 
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214. िनण�य नं. ९६५७ - अदालतको अवहेलना 
अदालतको आ�ा, आदेश वा फैसलाको अव�ा वा अनादर भएको छ छैन र अदालतबाट ह�ने 
�याय स�पादनको काय��ित अिव�ास वा अना�था ह�नेसमेतका काय� भएका छन्, छैनन् भ�ने 
कुराको पुि� यथोिचत ढङ्गल े ह�नुपन� ह��छ । अदालतको अवहलेनाको काय� भनेको 
जनसाधारणमा अदालत वा अदालतले स�पादन गन� काय��ित अिव�ास वा अना�था ह�ने वा 
ह�नस�ने काय� गनु� र अदालतको स�मान वा ग�रमामा आँच पु� याउने काय� नै हो । अवहलेनाको 
काय� भइसकेपिछ मा� नभइ ह�नस�ने स�भावनाको आधारमासमेत उ� काय��ित अदालतले 
दोषी करार गन�स�ने । अदालतको अवहलेनाको िवषय अदालत आ�नो ग�रमा तथा 
स�मानलाई उँचो बनाउँदै नाग�रकह�को मौिलक अिधकार, मानवअिधकार कानूनको शासन, 
नाग�रक �वत��ताको संर�ण गन� �यायपािलकालाई स�म बनाउने मह�वपूण� कडी पिन हो । 
�याियक गितशीलता र �याियक स�मताका लािगसमेत यो अप�रहाय� ह��छ । �वभावैले 
अदालतको आदेश कुनै �यि� वा िनकायलाई दु�पा�य ह�न स�दछ । य�पी �याियक 
�वत��ता र स�मताका लािग यो अप�रहाय� ह��छ । अदालतले कुनै �यि� वा िनकायको 
काय�ले यो असर प� यो वा पन� स�छ भ�ने अनुमानका आधारमा यिद अवहलेनाज�य काय� 
कसैबाट ह��छ भने दि�डत गन� काय�बाट अदालत पि�छन नस�ने । संिवधान�ारा 
�यायपािलकालाई संवैधािनक सव��चता र कानूनको सव��चता �थािपत गन� मह�वपूण� 
िज�मेवारी �दान ग�रएको छ । उ� िज�मेवारी पूरा गन� स�म बनाउन पिन अदालतले आ�नो 
अवहलेना भएको अव�थामा आफ�  पिन कारवाहीको उठान गरी दि�डत गन� स�दछ । 
अदालतको आदेश र फैसलाको स�मान गन� काय� असल नाग�रकसमेतको संवैधािनक कत��य 
ह�ने । नाग�रकले संिवधान�ारा �ा� गरकेा नाग�रक �वत��ताह�समेत िनि�त प�रिधिभ� 
रहरे उपभोग गन� पाउने हो भ�ने कुरा मौिलक हकमा ग�रएका यावत् �यव�थाह�ले उद् घोष 
गरकैे छ । �वत��ताको हकको आ�नै प�रिध र िसमासमेत संिवधानले िनधा�रण गरकेो छ । 
�यो िसमा र प�रिधिभ� अदालतको अवहलेना नह�ने गरी मा� �वत��ताको हक �योग गन� 
पाउने गरी �यव�था गरकेो छ । यस अथ�मा अदालतको फैसला र आदेशको स�मान गनु� 
��येक �यि� तथा नाग�रकको नाग�रक कत��य ह�न आउँछ भने रा�यको स�दभ�मा �यो प�रिध 
र िसमािभ� रहरे नाग�रक �वत��ताको उपभोग गन� िदनु रा�यको कानून काया��वयन गन� 
अिधकारी वग�को लािगसमेत दािय�व र कत��यकै िवषय ह�न जाने । �वत��ताको अिधकारमा 
Enjoy गदा�समेत अदालतको मया�दामा ठेस नपु�ने गरी गनु�पद�छ । यिद अदालतको 
वा�तिवक�पमा अवहलेना भएको छ भने आ�नो अवहलेनालाई �वीकार गरी ब�ने 
अिधकारसमेत अदालतलाई ह�दैँन । अदालतले आदेश िदँदै जाने र उ� आदेश र फैसलाको 
उ�लङ्घन गन� छुटसमेत िदँदै जाने हो भने द�डिहनता मौलाउँदै जाने र अ�ततः कानूनको 
शासन र संवैधािनक सव��चतासमेत खतरामा पन� जाने  ।  

(�करण नं. ५) 
कानूनको सफल काया��वयन भएको अव�थामा कानूनी रा�यको अनुभूित जनताले गन� स�ने 
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तथा �यायपूण� समाजको िसज�ना ह�न स�दछ । यसरी कानूनमा �प��पमा उि�लिखत 
काय�ह�को काया��वयन गन� काय� िवप�ी बनाइएको िनकायह�को भएकोमा सो 
अि�तयारीको पालना गन�बाट पि�छन िम�दैन । कानूनको प�रपालना गराउने िज�मेवारी 
िवप�ी िनकाय तथा पदािधकारीह�को भएको देिखएकोले अनुगमन, िनरी�ण, िनय��ण गन� 
काय�लाई �यवि�थत गद� सुत�ज�य पदाथ�को उ�पादन तथा िब�� िवतरण गन� �य�ता 
उ�पादनकता�ह�को पिहचान गरी िनवेदकको मागलाई स�बोधन ह�ने गरी स�बि�धत कानूनको 
उिचत काया��वयन गनु� गराउनु भनी िवप�ीह�को नाममा िनद�शना�मक आदेश जारी ह�ने ।  

(�करण नं. ८) 
215. िनण�य नं. ९६६० - उ��ेषण 

नाग�रकलाई कानून�ारा �दान ग�रएको हक हनन् भएको अव�थामा सोको �चलनको लािग 
कानून�ारा नै हद�यादको �यव�था ग�रएको ह��छ । हकमा असर पन� प�ल े आ�नो हक 
�थािपत गराउन कानूनल ेिनिद�� गरकेो �यादिभ� उपचार खो�नु पन� ह��छ । कानूनले तोकेको 
�यादिभ� उपचारको लािग दाबी िलएन भने �य�तो हनन् भएको हक �चलन गन� हक समा� 
ह��छ अथा�त् हद�याद नाघी दायर भएको मु�ामा अदालतबाट उपचार �ा� ह�न स�दैन । तर 
�रट िनवेदनबाट िदइने उपचारको लािग हद �याद ला�दैन । आ�नो अित�मण भएको हक 
�चलनको लािग िनवेदकले उिचत समयिभ� त�य नलुकाई सफा हातले उपचारको माग 
गरकेो ह�नुपछ� । उिचत समय भ�ने कुरा िववादको िवषय, िनवेदकको अव�था, आ�नो हक 
हनन् ह�न गएको िवषयको जानकारीसमेतका कुराह�मा िनभ�र ह�ने गद�छ ।  

(�करण नं.५) 
216. िनण�य नं. ९६७० - उ��ेषण 

कुनै पि�कामा �कािशत साम�ीले कसैको मान �ित�ा र �याितमा आँच आएमा सोको उिचत 
�ितपूित� ितनु� बुझाउनु पन� नै ह��छ । प�पि�का अित संवेदनशील �यवसाय हो । यसले 
जनताको सुसूिचत ह�ने अिधकारलाई सुिनि�त गद�छ । जनताको यो अिधकार कुि�ठत नहोस् 
भ�ने अिभ�ायबाट �यवसायलाई संिवधान र कानूनल ेसजगताका साथ सुरि�त गरकेो छ । 
तर यो अिधकारको �योग गदा� अनाव�यक तवरबाट आ�नो �यि�गत फाइदाको लािग वा 
बदला िलन आ�मस�तुि�को लािग कसैको मान मद�न गन� नह�ने । 
�काशनको �वत��ताको आडमा कुनैपिन प�कार �व�छ�द ह�न स�दैन । य�तो गै� 
िज�मेवारी ि�याकलाप ह�न गएमा �यो �काशनले पु� याएको �ितको �यायोिचत आँकलन गरी 
�ितपूित� भराउन अदालत स�म रहकेो छ । कसुर गन�ले सजायबाट उ�मुि� पाउन स�दैन । 
तर िवप�ी �ेस काउि�सल नेपालले िनवेदकको मानमद�न वा बेइ�जती गरकेो नदेिखई 
िनवेदकसँग बदला िलन कुनै पि�कालाई हितयारको �पमा िलइयो िक भ�नेस�मको िवचार 
उ� स��ेषणबाट गरी जनतालाई सुसूिचत गरकेो देिखएको अव�था छ । �ेस काउि�सलको 
�काशनबाट िनवेदकको बेइ�जती नभएको ह�ँदा �ेस काउि�सलले �ितपूित� बेहोनु� पन� भ�ने 
िनवेदक दाबीसँग सहमत ह�न नसिकने । 

(�करण नं. ७) 
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िनवेदकले आ�नो �ित�ामा आँच आएको र �ितपूित�मा आएको भ�ने िनवेदन दाबी छ । 
अदालतको साधारण अिधकार�े�को �योग नगरी असाधारण अिधकार�े�मा �वेश गरकेो 
देिख�छ । �ित�मा आँच आउने र �ितपूित� ज�ता िववादह� �चिलत कानूनबमोिजम 
अदालतको साधारण �े�ािधकारबाट नािलस िलई �वेश गनु�पन� । 
अदालतको असाधारण �े�ािधकारको मा�यमबाट उपचार खोजेको ह�दँा िनवेदकको �ित�ामा 
आँच आयो आएन, �ितपूित� कित ह�नु पन� हो आिद सबुत �माणको मू�याङ्कन ह�न स�ने 
अव�था रहने । तसथ� िनवेदकको मागबमोिजम �रट जारी ह�न स�ने अव�था नरहने । 

(�करण नं. ८) 
217. िनण�य नं. ९६८१ - िनद�शन बदर 

संयु� आवासको �वािम�वस�ब�धी ऐन, २०५४ िवशेष ऐन भएको र सो ऐनले स�झौता करार 
गनु�पन� भनी िकटान साथ छु�ै कानूनी �यव�था �प� गरकेो पाइयो । स�झौताअनुसारको 
संयु� आवास भवनको सुिवधा �दान गर ेनगरकेो, कानूनले स�झौतामा खुलाउनु पन� िवशेष 
सुिवधा खुलेको छ छैन सुिवधा िदनुपन�मा सो काय� भएको छ छैन, स�चालनको लािग �ेताल े
�यहोन� पन� के के आिथ�क दािय�व हो भ�ने स�ब�धमा अिधकार�ा� अिधकारीले उजुरीको 
आधारमा त�काल छानिबन गरी िनद�शनह� जारी गन�पन� । 

(�करण नं. ११) 
बा� िवकास भनेको यो यो काय�को लािग हो र सो काय�बापत यित शु�क ला�छ भनी ऐनको 
दफा १८ अनुसार स�झौतामा नै उ�लेख ह�नुपन� देिख�छ । व�तुतः स�झौतामा �प� उ�लेख 
नभएको गोलमटोल भाषामा बा� िवकासको शु�क बुझाउनेछु भनी ख�रदकता�ले स�झौता 
गरकेो छ भनी सं�थापकको �वइ�छाअनुसार बा� िवकासको प�रभाषाले स�झौताको �प 
धारण गन� स�दैन । स�झौतामा �प� खुलाएको खच�को हकमा स�झौताअनुसारको आिथ�क 
दािय�वको िवषय ब�न स�द�यो । सो नभएको र बा� िवकास शु�कको प�रभाषाले यो यो 
काय�ह� समेट् ने भनी स�झौतामा �प� नभएको ह�दँा यो िवषय शु� करारीय दािय�वअ�तग�त 
पन� �याियक अिधकार�े� �हण ह�नेस�मको अव�था पिन देिखएन । अतः संयु� आवासको 
�वािम�वस�ब�धी ऐन, २०५४ को दफा ३३ अनुसार सहरी िवकास तथा भवन िनमा�ण िवभाग 
िडिभजन काया�लयले यस िवषयमा िनद�शन िदन स�ने । 

(�करण नं. १३) 
संयु� आवासको �वािम�वस�ब�धी ऐन, २०५४ का िविभ�न दफाह�मा रहकेो कानूनी 
�यव�थामा स�झौता करार गन�पन� भनी कानूनी �यव�था रहकेो र यस ऐनमा लेिखएजित यसै 
ऐनबमोिजम ह�नेछ भनी दफा ३४ ले �यव�था गरकेो ह�दँा करार ऐन, २०५६ आकिष�त भई 
सोहीअनुसार मा� कानूनी कारवाही अघी बढाउनु पद�छ भ�ने ��यथ� तफ� का िव�ान्  कानून 
�यवसायीह�को बहससँग सहमत ह�न सिकएन । यस ऐनबमोिजम करारमा खुलाउन ु पन� 
‘खच�’ �प��पमा खुलेको ह�नुपन� भ�ने कानूनी �यव�थाको पालना ह�नै पद�छ । �यसरी 
करारमा उ�लेख नभएको खच�को हकमा करार ऐन, २०५६ ��तुत िवषयमा �वतः आकष�ण 
ह�ने । 

(�करण नं. १९) 
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218. िनण�य नं. ९६९९ - उ��ेषण 
िनवेदकको क�पनीको कम�चारी सेवा सत� िनयमावली, २०३९ को िनयम ६.२ अ�तग�तको 
अनुसूची १४ मा नेपाल सरकारका कम�चारीले पाएसरहको जीवन िबमा सुिवधा उपल�ध 
गराइनेछ भ�नुको ता�पय� िबमा �ा� गन�को लािग पिन सोही आधार र सत�को पालना ग�रएको 
ह�नुपछ� भ�ने हो । सरकारी कम�चारीले ज�तो िबमा कोषमा योगदान नगन� तर सरकारी 
कम�चारीसरह उपल�ध गराइनेछ भ�ने �यव�था लेिखएकै आधारमा जीवन िबमाको सुिवधाको 
दाबी गन� िम�दैन । िनवेदकको हकमा हदेा� क�पनीमा िबमा कोष खडा गन� तथा कम�चारीह�ले 
उ� कोषमा मािसक�पमा िनि�त रकम योगदान गन� �यव�था रहकेो देिखएन । यसरी कुनै 
पिन योगदान िबना िबमा रकम सुिवधा पाउनुपन� भ�ने िनवेदनको मागसँग सहमत ह�न 
नसिकने । 

(�करण नं. ३) 
िबमास�ब�धी अवधारणा योगदान (Insurance Premium) मा आधा�रत रहेको ह��छ । िबमा 
गदा� िबमकले िबिमतलाई िबमासुिवधा उपल�ध गराउँछ भने �यसको �ितफल 
(Consideration) �व�प िबिमतले पिन िनि�त रकम योगदानको �पमा  िबमकलाई 
उपल�ध गराउँछ । िबमास�ब�धी यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदान (Insurance 
Premium) िबना िबमा ह�न स�दैन । ��तुत िनवेदनमा िनवेदकलाई िबिमत तथा क�पनीलाई 
िबमक मानी हेदा� िनवेदकले कुनै योगदान नगरेको अव�थामा क�पनीबाट िबमाबापतको 
सुिवधाको दाबी गनु� िबमास�ब�धी आधारभूत अवधारणाको समेत िवपरीत रहेको देिखने । 

(�करण नं. ४) 
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मु�ाको पिहलो प� (पुनरावेदक / िनवेदक) को वणा�नु�िमक सूची 
 

�. 
सं. 

प� / िवप� 
िन.नं.  

इजलास 
िवषय फैसला िमित अंक पृ� 

अ 

१.  

अ�यतु�साद पौडेलसमेत 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, 
टंगालसमेत 

९६५० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।११।१० ८ १४५४ 

२.  
अिधव�ा अजु�न कुमार 
िव�� नेपाल सरकार 

९६८६ 
संय�ु 

परमादेश २०७३।०४।२० ९ १७९८ 

३.  

अिधव�ा उ�वकुमार के.सी. 
िव�� राज� अनसु�धान 

िवभाग, ह�रहर भवन 
प�ुचोकसमेत 

९६११ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध / 

अिधकारप�ृछा

२०७२।०९।२७ ६ १०३४ 

४.  

अिधव�ा ओम�काश अया�ल 
िव�� स�माननीय 

रा��पितको काया�लय, 
िसतलिनवास, काठमाड�समेत 

९७१० 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०९।२४ ११ २०३७ 

५.  
अिधव�ा �वु�साद चौलागाई 

िव�� नेपाल सरकार 
९५६१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।१२।१६ ३ ४८७ 

६.  

अिधव�ा पदमबहादरु �े� 
िव�� काठमाड� 

महानगरपािलकाको 
काया�लय, बागदरबार, 

काठमाड�समेत 

९५७७ 
संय�ु 

परमादेश २०७२।०५।१६ ४ ६८८ 

७.  

अिधव�ा पूण�च�� पौडेल 
िव�� िनवा�चन आयोग, 

िनवा�चन आयोगको काया�लय, 
बहादरुभनवसमेत 

९५२० 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।०५ १ १९ 

८.  
अिधव�ा �काशमिण 

शमा�समेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९५७५ 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०१।०३ ४ ६१२ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

255 

९.  
अिधव�ा �काशमिण 

शमा�समेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९६५७ 
संय�ु 

अदालतको 
अवहेलना 

२०७२।०२।२४ ८ १५३७ 

१०.  
अिधव�ा �मणकुमार �े� 

िव�� महानगरीय �हरी व�ृ, 
बौ� काठमाड�समेत 

९५५४ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।०४।२२ ३ ४२६ 

११.  

अिधव�ा िमिथलेशकुमार 
िसंहसमेत िव�� �धानम��ी 

तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

९५४४ 
संय�ु 

�ितषेध / 
उ��ेषण 

२०७२।०५।३१ २ २५३ 

१२.  

अिधव�ा िमरा ढुङ्गानासमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९५५१ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०१।०३ ३ ३८३ 

१३.  
अिधव�ा राजु�साद 

चापागाईसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९५४७ 
संय�ु 

परमादेश २०७२।०२।२७ २ ३३५ 

१४.  
अिधव�ा िव��काश 

भ�डारीसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९५५३ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७२।०६।०७ ३ ४१७ 

१५.  
अिधव�ा �यामकुमार 
िव�कमा�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 

९६३६ 
संय�ु 

परमादेश २०७३।०२।२६ ७ १३२० 

१६.  
अिधव�ा �ीकृ�ण 

सवुेदीसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९६५८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०३।२२ ८ १५५५ 

१७.  
अिधव�ा �ीकृ�ण 

सवुेदीसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९६७० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०९।०८ ९ १६६३ 

१८.  

अिधव�ा सषुमा गौतमसमेत 
िव�� �ी काय�रथी िवभाग, 
भना� छनौट िनद�शनालय, 

जङ्गी अड्डा भ�कालीसमेत 

९६६३ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।२१ ८ १५९५ 
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१९.  
अपूव� खितवडासमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५७६ 

पूण� 
परमादेश / 
�ितषेध 

२०७२।०६।०७ ४ ६७९ 

२०.  
अमरबहादरु बोगटी िव�� 

नेपाल सरकार 
९६२३ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७३।०१।१५ ६ ११९८ 

२१.  
अमरराज खैरेसमेत िव�� 

िवजय ढंुगाना 
९५५७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०९।१२ ३ ४४२ 

२२.  
अरिव�द मज�ुदार िव�� 

नेपाल सरकार अथ� म��ालय 
९५९१ 

पूण� 
उ��ेषण २०७२।१२।१८ ५ ८१५ 

२३.  
अशोककुमार बा�कोटासमेत 
िव�� पनुरावेदन अदालत 

पाटन, लिलतपरुसमेत 

९७२६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१२।०१ १२ २२७२ 

इ 

२४.  
इ���साद वा�ल ेिव�� गृह 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

९६५१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।२१ ८ १४६५ 

उ 

२५.  
उ�म िसलवाल िव�� 

सूचना तथा स�चार म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७३१ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०३।०५ १२ २३०७ 

ए 

२६.  
एभरे� ब�क िल. िव�� नेपाल 

चाट�ड� एकाउ�टे�टस् 
सं�थासमेत 

९७३६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०५।०१ १२ २३५८ 

क 

२७.  
क�रिसंह भलुसमेत िव�� 
लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लय, अनामनगरसमेत 

९५५८ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०८।१३ ३ ४५७ 

२८.  

कण�बहादरु च�द िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, टंगाल 
काठमाड�समेत 

९६६९ 
संय�ु 

दूिषत 
िनण�य बदर 

२०७०।०३।१९ ९ १६५५ 

२९.  
क�ल ुथा�समेत िव�� 

िज�ला वन काया�लय, मुकाम 
गुल�रया बिद�यासमेत 

९५७० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।११।०३ ३ ५७० 
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३०.  
क�ण राणासमेत िव�� 
िस�ा�तराज पा�डेसमेत 

९५५६ 
संय�ु 

अि�म 
भ�ुानीसिहत 
करारबमोिजम 

�ितपूित� 
िदलाई पाउ ँ

२०७२।०४।१८ ३ ४३७ 

३१.  
िकरण खेतान िव�� नेपाल 
िव�ुत् �ािधकरण के��ीय 
काया�लय, र�नपाक� समेत 

९६४८ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०३।२० ८ १४४२ 

३२.  
िकसनुदास कथविनया िव�� 
रामपित साह कलवारसमेत 

९६०३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०१।०५ ५ ९४७ 

३३.  
कुमार दज�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५७१ 
संय�ु 

गौवध २०७२।०९।३० ३ ५७६ 

३४.  
कुमार परुी िव�� वैदेिशक 

रोजगार िवभाग, 
काठमाड�समेत 

९६७१ 
संय�ु 

परमादेश २०७२।१२।२२ ९ १६७० 

३५.  
कृ�ण�साद ढकालसमेत 
िव�� नपेाल सरकार 

९५६० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०५।३१ ३ ४७९ 

३६.  

कृ�ण�साद ितिमि�सनासमेत 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, 
टंगालसमेत 

९६०७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०२।०४ ५ ९८१ 

३७.  

कृ�णबहादरु ब�नेत िव�� 
राि��य वािण�य ब�क के��ीय 

काया�लय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९५९५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।१० ५ ८६१ 

३८.  
कृ�णशरण मा�के िव�� 

नेपाल सरकार 
९६२८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१२।०१ ७ १२४५ 

३९.  

केशव �थािपत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, टंगाल, 
काठमाड� 

९५२६ 
संय�ु 

रकम 
असलुी 

२०७१।१०।०४ १ ७० 

४०.  
केशव�साद भ�राई िव�� 
�ा.डा.रामकुमार िसंहसमेत 

९५८४ 
संय�ु 

��ाचार २०७२।०६।१७ ४ ७४२ 
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४१.  
केशवराज भ�राई िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डासमेत 

९६४१ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।३० ७ १३८० 

४२.  
कैलाश िम� िव�� �म 
अदालत काठमाड�समेत 

९६७९ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।१८ ९ १७३४ 

४३.  
कौश�या देवी िव�� 
पनुरावेदन अदालत 

राजिवराजसमेत 

९५८७ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०४।२८ ४ ७८२ 

ख 

४४.  
खगे�� के.सी. (खड्का) समेत 

िव�� िज�ला �शासन 
काया�लय, उदयपरुसमेत 

९७११ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।११ ११ २१०३ 

४५.  
खड्कमान रानामगर िव�� 

नेपाल सरकार 
९६५५ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।११।१२ ८ १५२३ 

ग 

४६.  
गंगा के.सी.समेत िव�� 

राज के.सी. 
९६९४ 
संय�ु 

ज�गा हक 
कायम 

िखचोला 
मेटाई चलन 
चलाई पाउँ 

२०७२।०९।२२ १० १८९६ 

४७.  
गंगाधर साहसमेत िव�� 

��दी खंग ख�व 
९५४३ 
संय�ु 

साव�जिनक 
पोखरी 
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

साव�जिनक 
दता� 

कायमसमेत 

२०७१।१०।२० २ २४६ 

४८.  
गणेशबहादरु दरुासमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५७९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०४।१८ ४ ७०८ 

४९.  
गौरीमाया िघिमरे िव�� 

िवशेष अदालत, 
बबरमहलसमेत 

९५८२ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।११।१८ ४ ७२८ 
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घ 

५०.  
घन�याम देव िव�� नेपाल 

सरकार 
९६९९ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।२५ १० १९४२ 

च 

५१.  
च��बहादरु चौधरीसमेत 

िव�� िज�ला वन काया�लय, 
मकुाम गलु�रया बिद�यासमेत 

९५६९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।११।०३ ३ ५६६ 

५२.  

चा�स� गु�मखु शोभराज 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७२२ 
संय�ु 

परमादेश २०७३।०४।२६ ११ २२०४ 

५३.  
िच�बहादरु िज.सी. िव�� 

नेपाल सरकार 
९७१२ 
संय�ु 

ठगी २०७२।१२।१२ ११ २११४ 

ज 

५४.  
ज�गे भ�ने जगतबहादरु 
भ�डारी िव�� नेपाल 

सरकार 

९५४८ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।०८।२४ २ ३५८ 

५५.  
जनक �े� िव�� नेपाल 

सरकार 
९६९६ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७२।११।०४ १० १९१८ 

५६.  
जनि�या बह�मखुी �या�पस 

स�चालक सिमितसमेत 
िव�� माधव�साद िघिमरे 

९६०४ 
संय�ु 

परमादेश / 
उ��ेषण 

२०७३।०१।१२ ५ ९५० 

५७.  

जयराम अिधकारी िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७३४ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०५।२९ १२ २३३५ 

झ 

५८.  

िझ�मी पलवर िव�समेत 
िव�� िडक� डोलकर पलवर 

िव�को मु.स. गन� कसा�ङ 
लवाङ 

९६२४ 
पूण� 

अंश २०७२।११।०६ ७ १२०७ 
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ट 

५९.  
टंकह�र दाहाल िव�� नेपाल 

सरकार 
९६०१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०५।२३ ५ ९०७ 

ड 

६०.  

डा.बस�तकुमार ता�ाकार 
िव�� लोक सेवा आयोग, 

के��ीय काया�लय, 
अनामनगरसमेत 

९५६५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
उ��ेषण 

२०७२।०३।०९ ३ ५२१ 

६१.  
डा.रामकृ�ण ितम�सेनासमेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९५२१ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०५।२४ १ २८ 

६२.  
िड�लीशेर राईसमेत िव�� 
मालपोत काया�लय, खोटाङ, 

िद�ेलसमेत 

९६१७ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।१२।२६ ६ ११०४ 

त 

६३.  
ितथ�र�न तलुाधर िव�� 

मंगलमान �जापित 
९६२५ 

पूण� 
िलखत दता� 

बदर 
२०७२।०९।०९ ७ १२२० 

६४.  
ते�जीङ शेपा� िव�� 

काठमाड� िज�ला अदालत 
९६६१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७३।०४।२४ ८ १५८० 

थ 

६५.  
थोमस एरे�स�प िव�� 

पनुरावेदन अदालत पाटन, 
लिलतपरुसमेत 

९७२१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७३।०४।२५ ११ २१९७ 

द 

६६.  
दशनलाल चौधरी िव�� 
राधा देवी चौधरीसमेत 

९५३३ 
संय�ु 

िलखत दता� 
बदर 

२०७१।११।२० १ १२७ 

६७.  
दानिव�म थापासमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६७२ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७३।०३।२० ९ १६७६ 

६८.  
दानुवु� शेपा�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६३९ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७३।०२।२४ ७ १३४९ 

६९.  िदपक िसंह िव�� िदने िसंह 
९७१५ 
संय�ु 

अंश चलन २०७३।०३।२९ ११ २१४२ 

७०.  
िदवाकर ��ेीसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६७३ 
संय�ु 

परमादेश २०७३।०१।३० ९ १६८२ 
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७१.  

दीप�योित एजकेुसन 
फाउ�डेसन �ा.िल.समेत 

िव�� �म अदालत, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

९६६० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।१८ ८ १५७४ 

७२.  
दीपे��नाथ शमा� िव�� 

महेश जाज ु
९६६५ 

पूण� 
उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।२१ ९ १६१७ 

७३.  
दलुारी देवी िव�� स�पि� 

श�ुीकरण िवभाग केशरमहल, 
काठमाड�समेत 

९६८० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०७।०४ ९ १७४१ 

ध 

७४.  
धने�र शाह िव�� �म 
अदालत, काठमाड�समेत 

९५२२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०३।०१ १ ३९ 

न 

७५.  
नवराज िसलवाल िव�� 

नेपाल सरकार 
९७२३ 
बृहत् पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।१२।०८ १२ २२१३ 

७६.  

िनलम�साद गौतम िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, 

टंगालसमेत 

९७०१ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०५।२४ १० १९५५ 

७७.  
नेपाल सरकार िव�� 

�वुबहादरु अिधकारीसमेत 
९५३६ 
संय�ु 

वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

२०७२।०६।१३ १ १५२ 

७८.  
नेपाल सरकार िव�� 
यामबहादरु कामीसमेत 

९५३७ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।१०।०७ १ १७२ 

७९.  
नेपाल सरकार िव�� 
स�रता िगरी राईसमेत 

९५४१ 
संय�ु 

स�पि� 
श�ुीकरण 

२०७२।१०।११ २ २२१ 

८०.  
नेपाल सरकार िव�� 

र�नमाया थपिलयासमेत 
९५४६ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।०७।३० २ ३२७ 

८१.  
नेपाल सरकार िव�� 

गणेशबहादरु काक�समेत 
९५५२ 

पूण� 
चोरी २०७१।११।१४ ३ ४०४ 

८२.  
नेपाल सरकार िव�� 

�ेमबहादरु जी कँुवर भ�ने 
�ेमबहादरु कँुवर 

९६३२ 
संय�ु 

��ाचार २०७२।१०।१० ७ १२९१ 
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८३.  
नेपाल सरकार िव�� 
वीरबहादरु लहुारसमेत 

९६७६ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७३।०२।२४ ९ १७०९ 

८४.  
नेपाल सरकार िव�� 

�ेमबहादरु खड्का �े�ीसमेत 
९६९३ 
संय�ु 

गौवध २०७२।११।२७ १० १८८९ 

८५.  
नेपाल सरकार िव�� 
अरिव�दकुमार पि�डत 

९६३१ 
संय�ु 

हातहितयार 
खरखजाना 

२०७२।०५।३१ ७ १२८७ 

८६.  
नेपाल सरकार िव�� 
इ��राज ह�मागाईसंमेत 

९६४५ 
संय�ु 

ब�िकङ कसरु २०७३।०४।१८ ७ १४०६ 

८७.  
नेपाल सरकार िव�� िकरण 

�भात नेपालीसमेत 
९६९२ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

२०७२।१२।२२ १० १८७८ 

८८.  
नेपाल सरकार िव�� 

कुलमान घले ग�ुङसमेत 
९६०२ 
संय�ु 

संरि�त 
�े�िभ� 

संरि�त िहउ ँ
िचतुवा मारी 

छाला िनकासी 
ओसारपसार 

२०७२।०६।०७ ५ ९३५ 

८९.  
नेपाल सरकार िव�� 

च��का�त राउत 
९५६३ 
संय�ु 

रा�य 
िव��को 
अपराध  
(रा�य 

िव�लव) 

२०७२।१०।०३ ३ ५०५ 

९०.  
नेपाल सरकार िव�� टिस 

िव.क.समेत 
९५१९ 

पूण� 
जबरज�ती 

करणी 
२०७२।०८।०३ १ १ 

९१.  
नेपाल सरकार िव�� 
तुलबहादरु रोकाया 

९६९१ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।१२।२८ १० १८६९ 

९२.  
नेपाल सरकार िव�� 

तुलसी�साद िगरी 
९६७४ 
संय�ु 

वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

२०७३।०४।१९ ९ १६८७ 

९३.  
नेपाल सरकार िव�� 
ने�बहादरु िल�बूसमेत 

९६३० 
संय�ु 

��ाचार २०७२।१०।१८ ७ १२५७ 

९४.  
नेपाल सरकार िव�� 

प�रवत�न नाम दीपक सदा 
९५८० 
संय�ु 

बाल िब�याई 
(जबरज�ती 

करणी) 
२०७२।०३।२७ ४ ७१४ 
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९५.  
नेपाल सरकार िव�� प�ुपा 

तामाङसमेत 
९६४३ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

२०७३।०५।१६ ७ १३९३ 

९६.  
नेपाल सरकार िव�� �काश 

ओझा 
९६२१ 
संय�ु 

िजउ मा�ने 
बे�न े

२०७२।१०।०४ ६ ११४९ 

९७.  
नेपाल सरकार िव�� �भ ु

माझी 
९५८८ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।१२।१२ ४ ७८९ 

९८.  
नेपाल सरकार िव�� िफ�चु 

भ�ने राम कुमार राई 
९७३० 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।११।०९ १२ २३०० 

९९.  
नेपाल सरकार िव�� 

भरत�साद िघिमरेसमेत 
९५४५ 
संय�ु 

��ाचार २०७२।०३।१३ २ २७७ 

१००. 
नपेाल सरकार िव�� 
म�साराम भजु�समेत 

९६२६ 
संय�ु 

नाग�रकता २०७२।०५।१४ ७ १२२९ 

१०१. 
नेपाल सरकार िव�� म�ुसी 

भ�ने सहाब�ुीन शेष 
९५९८ 
संय�ु 

अपहरण गरी 
ब�धक 

बनाएको 
२०७२।०६।११ ५ ८८३ 

१०२. 
नेपाल सरकार िव�� राज ु

थापासमेत 
९७०७ 

पूण� 
बह�िववाह २०७२।०४।२८ ११ २०११ 

१०३. 
नेपाल सरकार िव�� राज ु

सरदार 
९६३३ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७२।०६।१२ ७ १२९७ 

१०४. 
नेपाल सरकार िव�� �बी 

जोशीसमेत 
९६०८ 
संय�ु 

ब�िकङ कसरु २०७२।१२।३० ५ ९९१ 

१०५. 
नेपाल सरकार िव�� िवकाउ 

भ�ने राम�व�प मिुखया 
िवनसमेत 

९६७५ 
संय�ु 

कत��य �यान 
र अपहरण 

२०७३।०२।२४ ९ १६९४ 

१०६. 
नेपाल सरकार िव�� 

िवनोदकुमार राय यादवसमेत 
९६२२ 
संय�ु 

कत��य 
�यान / 

�यान मान� 
उ�ोग 

२०७३।०१।१५ ६ ११७३ 

१०७. 
नेपाल सरकार िव�� 
िव�ण�ुसाद शमा�समेत 

९६५३ 
संय�ु 

��ाचार २०७२।११।१८ ८ १४८३ 

१०८. 
नेपाल सरकार िव�� 
स�झना �े�ी बोहरा 

९५६२ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।१०।२८ ३ ४९२ 
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१०९. 
नेपाल सरकार िव�� सीता 

लािमछानेसमेत 
९६१८ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।११।२० ६ १११० 

११०. 
नेपाल सरकार िव�� 
सोमबहादरु तामाङ 

९६७७ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

ओसारपसार 
२०७३।०२।२४ ९ १७१९ 

प 

१११. 

प�कुमार मेघासी शाह िव�� 
यिुनभस�ल फाइना�स 

िलिमटेड, �धान 
काया�लयसमेत 

९५७८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०३।२८ ४ ७०२ 

११२. 
पशपुितनाथ शमा� िव�� 

पनुरावेदन अदालत, हेट�डा 
मकवानपरसमेत 

९७१८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०४।२७ ११ २१६७ 

११३. 
पाचँक�या �जापितसमेत 

िव�� ह�रच�� 
�जापतीसमेत 

९७२५ 
पूण� 

अंश २०७३।०६।१३ १२ २२५९ 

११४. 
प�ुय�साद लइुटेलसमेत 
िव�� सिुम�ादेवी पा�डे 

९५७२ 
पूण� 

लटुिपट हक 
कायम 

२०७१।०९।२४ ४ ५८३ 

११५. 
परुण शमशेर ज.ब.रा. िव�� 

खड्गकुमारी राणासमेत 
९५५० 

पूण� 

भरपाई िलखत 
दता� बदर दता� 

कायम 
२०७२।०१।१० ३ ३७६ 

११६. 
परुण शमशेर ज.ब.रा. िव�� 

खड्गकुमारी राणासमेत 
९५७३ 

पूण� 

भरपाई 
िलखत दता� 
बदर दता� 
कायम 

२०७२।०१।१० ४ ५९५ 

११७. 
प�ुषो�मभ� �धानाङ्ग 
िव�� केशव �े�समेत 

९७१३ 
संय�ु 

लेनदेन २०७३।०२।२७ ११ २१२० 

११८. 
प�ृवीबहादरु पाडेँसमेत िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

९६६७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०४।२३ ९ १६३३ 

११९. 
�िदपकुमार �साद साह 

कलवार िव�� रामभजन राय 
यादवसमेत 

९६९० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०५।०९ १० १८६४ 
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१२०. 

�वेश भ�डारीसमेत िव�� 
सङ्घीय मािमला, 

संिवधानसभा, संसदीय 
�यव�था तथा सं�कृित 

म��ालय, िसहंदरबारसमेत 

९५९३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१२।०१ ५ ८५० 

१२१. 
�ेम ढकाल कामी िव�� 

नेपाल सरकार 
९६५९ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७३।०४।१९ ८ १५६३ 

१२२. 
�ेमबहादरु बलामी िव�� 

�ा�रका बािनया 
९७०९ 

पूण� 
जालसाजी २०७३।०६।०६ ११ २०३१ 

फ 

१२३. 
फूलोदेवी यादव िव�� नेपाल 

सरकार 
९५२३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०३।०३ १ ४८ 

ब 

१२४. 
बम�साद िगरीसमेत िव�� 

गठुी सं�थान के��ीय 
काया�लय, िड�लीबजारसमेत 

९६०५ 
संय�ु 

परमादेश २०७२।११।०२ ५ ९५८ 

१२५. 
बलराम यादव िव�� 
पनुरावेदन अदालत, 

राजिवराजसमेत 

९६२९ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०६।०७ ७ १२५२ 

१२६. 
बोधराज िनरौला िव�� 

िनम�लादेवी गोय�का 
९५२८ 
संय�ु 

भ�सार 
मू�याङ्कन 
धरौट िफता� 

२०७१।११।१५ १ ८९ 

भ 

१२७. 
भ�े कामी िव�� नेपाल 

सरकार 
९७२८ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७३।०२।०४ १२ २२८७ 

१२८. 
भरतमिण जंगम िव�� 

�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

९७३३ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।१७ १२ २३२३ 

१२९. 
भरतमिण जङ्गम िव�� 

नेपाल सरकार 
९५३० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०६।२२ १ १०४ 

१३०. 
भवानीकुमारी पौडेल िव�� 

श�भु�साद उपा�याय 
पौडेलसमेत 

९५६८ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।१२।२१ ३ ५६१ 
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१३१. 

भीम�काश रो�का िव�� 
वैदेिशक रोजगार 

�यायािधकरण, बबरमहल, 
काठमाड� 

९५९४ 
संय�ु 

परमादेश / 
�ितषेध 

२०७२।१०।२८ ५ ८५५ 

१३२. 
भोलानाथ चौधरीसमेत िव�� 

साधु दास चौधरी 
९६९७ 
संय�ु 

अंश भरपाई 
िलखत बदर 
दता� बदर 

अंश 
फाटँसमेत 

२०७३।०३।०५ १० १९२६ 

म 

१३३. 
मिनकलाल यादव िव�� 

िसिक�� यादवसमेत 
९५३४ 
संय�ु 

कुटिपट २०७२।०२।२५ १ १३२ 

१३४. 
मह�तलाल �े�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९७३५ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०५।२७ १२ २३४४ 

१३५. 
महावीर साह�समेत िव�� 

झवरीदेवी साह� 
९५९२ 

पूण� 
अंश चलन २०७२।११।०६ ५ ८३३ 

१३६. 
मिह�� ठाकुर लोहार िव�� 
लालबाब ु�साद यादवसमेत 

९५४० 
संय�ु 

ब�डा बदर 
दता� बदर 
कायम 

२०७२।०८।२० २ २१४ 

१३७. 
महेश�साद भ�राई िव�� 
सहरी िवकास म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

९५८१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०६।२० ४ ७२० 

१३८. 
माधवकुमार भगत िव�� 

नेपाल सरकार 
९७०८ 

पूण� 
स�पि� 

श�ुीकरण 
२०७३।०४।२७ ११ २०१८ 

१३९. 
माधवराज िघिमरे िव�� 

काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत 

९६१० 
बहृत् 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।१५ ६ १०१९ 

१४०. 
माधवराज िघिमरे िव�� 

काठमाड� िज�ला 
अदालतसमेत 

९६०९ 
बहृत् 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।१५ ६ १००७ 

१४१. 
िमलन ग�ुङ िव�� मोहन 

शाहनी 
९५२७ 
संय�ु 

स�झौता 
बमोिजमको 
रकम िदलाई 

पाउँ 

२०७१।१२।०२ १ ८२ 
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१४२. 
िम�ादेवी भ�डारी िव�� 

नेपाल सरकार 
९५८३ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
(अिफम) 

२०७२।११।१२ ४ ७३४ 

१४३. 
मनुक�देवी साह सडुी िव�� 

पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुसमेत 

९५९९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०७।२९ ५ ८८९ 

१४४. 
म�ुना �जासमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९७१४ 
संय�ु 

ग�डा मारी  
खाग िब�� 
�यवसाय 

गरेको 

२०७३।०१।१६ ११ २१२६ 

१४५. 
मैया रि�जतकार िव�� 

पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत 
९६५६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।१४ ८ १५२९ 

१४६. 
मैया रि�जतकार िव�� 

पनुरावेदन अदालत पाटनसमेत 
९६३५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।१४ ७ १३१३ 

१४७. 

मोहनकुमार उपा�याय िव�� 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 

काठमाड� �े� न.ं१ 
बबरमहलसमेत 

९५९६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।११।११ ५ ८६५ 

१४८. 
मोह�मद जावेद मसुलमान 

िव�� नेपाल सरकार 
९७०४ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

२०७३।०५।१६ १० १९८३ 

य 

१४९. 
यगुलिकशोर िसंहसमेत 

िव�� िव�दे�र साह हलवुाई 
९५७४ 

पूण� 
िमलाप� बदर २०७२।११।१३ ४ ६०२ 

१५०. 
योगबहादरु लामासमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५२५ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

२०७२।०४।२९ १ ५८ 

१५१. 
यो�यर�न ता�ाकार िव�� 
प�ुयर�न ता�ाकारसमेत 

९६८८ 
पूण� 

गठुी धम�लोप 
गठुी कायम 

२०७३।०६।०६ १० १८४१ 

र 

१५२. 

रमेश पराजलुीसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७३२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०४।१७ १२ २३१४ 
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१५३. 
रमेशकाजी यंगोल �े� िव�� 
आशामाया �य�जनकारसमेत 

९५९० 
पूण� 

मोही  
नामसारी 

२०७२।१०।१४ ५ ८०७ 

१५४. 
रमेश�साद पडुासैनी िव�� 
�ानदेुवी राय यादवसमेत 

९६६४ 
पूण� 

लटुिपट २०७२।०९।०९ ९ १६०९ 

१५५. 
रमेश�साद पौडेल िव�� 

शारदा पौडेल 
९५४९ 

पूण� 

नापी दता�  
बदर दता� 
कायम 

२०७२।०५।१७ ३ ३६९ 

१५६. 
रिवन �े� िव�� काठमाड� 

िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत 

९६६८ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।०६।२० ९ १६५० 

१५७. 
रिव�� �े�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५३८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०६।०७ २ १३८ 

१५८. 
राजदेव म�डल िव�� नेपाल 

सरकार 
९५८९ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।०९।१६ ४ ७९७ 

१५९. 
राधा नकम�समेत िव�� 

कमला नकम�समेत 
९६२० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०९।२३ ६ ११४२ 

१६०. 
रामकृ�ण राई िव�� नेपाल 

सरकार 
९६९८ 
संय�ु 

अङ्ग भङ्ग २०७३।०५।१४ १० १९३४ 

१६१. 
रामखेलावन बाह�न िव�� 
च��िकशोर बाह�नसमेत 

९५३२ 
संय�ु 

बाली २०७२।०३।२८ १ १२१ 

१६२. 
रामदेव मिुखया िव�� नेपाल 

सरकार 
९५५५ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।०७।१६ ३ ४३१ 

१६३. 
रामबहादरु िघिमरे िव�� 

नेपाल सरकार 
९६८३ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०५।२७ ९ १७६५ 

१६४. 
रामबहादरु था�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५३१ 
संय�ु 

अपहरण तथा 
शरीर ब�धक 

२०७२।११।०५ १ ११० 

१६५. 
�का�ती यादवसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६९५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१२।०४ १० १९०९ 

१६६. 

�पक �यौपानेसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७०३ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०५।२७ १० १९७३ 
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ल 

१६७. 
ल�मीकुमारी िम� (�े�) 

िव�� मखमली िम�समेत 
९७२४ 

पूण� 
अंश चलन २०७३।१०।०६ १२ २२४१ 

१६८. 
ल�मी�काश स�सेनासमेत 

िव�� नेपाल सरकार 
९५८६ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।०५।२१ ४ ७६८ 

१६९. 
ल�मी�साद ख�ीसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९६०० 
संय�ु 

आगलागी २०७२।०६।१२ ५ ८९६ 

१७०. 
ला�पा तामाङ िव�� 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, काठमाड�समेत 

९७०६ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।२५ १० २००२ 

१७१. 
ला�पा शेपा�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६८४ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 
जबरज�ती 

करणी 

२०७३।०५।१६ ९ १७७३ 

१७२. 

लेखनाथ बा�तोला िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९६१३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।२५ ६ १०६१ 

१७३. 
लोके�� िसंह िव� िव�� 

नेपाल सरकार 
९६१४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।१०।२५ ६ १०६८ 

व 

१७४. 
िवकास खड्का िव�� नेपाल 

सरकार 
९६४० 
संय�ु 

कत��य �यान २०७३।०१।१५ ७ १३६२ 

१७५. 
िवनोद भ�डारी िव�� 

महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु 
काठमाड�समेत 

९६७८ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७३।०४।१९ ९ १७२९ 

१७६. 
िवनोद �े� िव�� �म 

अदालत अनामनगरसमेत 
९७०२ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।१८ १० १९६१ 

१७७. 

िववेक राणा िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
काठमाड�समेत 

९५९७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७१।११।०६ ५ ८७० 
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१७८. 
िवशाल प�रयारसमेत िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

९५२९ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।११।१७ १ ९६ 

१७९. 
िव�न लावतीसमेत िव�� 
पूवा��चल िव�िव�ालय, 

िवराटनगरसमेत 

९६४४ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।३१ ७ १४०० 

१८०. 

िव�ण�ुसाद पौडेलसमेत 
िव�� नेपाल िव�तु् 

�ािधकरण के��ीय काया�लय, 
र�नपाक� समेत 

९६४९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०३।२० ८ १४४७ 

१८१. 
िव�ण�ुसाद पौडेलसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९६३४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०९।०८ ७ १३०५ 

१८२. 
िव�णमुाया मगन�समेत िव�� 

डुकुमाया �यापछाक� 
९६६६ 
संय�ु 

अंश दता� 
चलन 

२०७२।०८।१६ ९ १६२६ 

१८३. 
वीरभ� िव�म शाह िव�� 
अ�सल चौधरी डेभलपस� 

�ा.िल. 

९६८१ 
संय�ु 

िनद�शन 
बदर 

२०७३।०४।३२ ९ १७४६ 

श 

१८४. 
शंखर �े�समेत िव�� नेपाल 

औ�ोिगक िवकास 
िनगमसमेत 

९७२७ 
संय�ु 

साव�जिनक 
बाटो खलुाई 

पाउँ 
२०७२।११।३० १२ २२७९ 

१८५. 
श�ूघन कुमार नेपाल िव�� 

�ृजना नेपाल 
९६०६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७२।०३।०६ ५ ९७३ 

१८६. 
शारदा देवी पौडेल िव�� 

नेपाल सरकार 
९६८२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०५।२१ ९ १७५९ 

१८७. 
िशवकुमार अ�वालसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९५५९ 
संय�ु 

��ाचार २०७१।१०।०४ ३ ४६२ 

१८८. 
शोभनदेव प�त िव�� संिगता 

ि�पाठी 
९६४६ 

पूण� 
उ��ेषण २०७२।०९।१६ ८ १४१९ 

१८९. 
�यामकृ�ण शाह िव�� 

पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुसमेत 

९७२० 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०६।३० ११ २१८१ 
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१९०. 

�ीमती स�रता के.सी.समेत 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, 
काठमाड�समेत 

९७०५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०५।०१ १० १९९५ 

१९१. 
�ीराम ि�पाठी िव�� नेपाल 

सरकार 
९६१९ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

(हाडनाता) 
२०७२।११।०३ ६ ११२० 

स 

१९२. 

संगमलाल खंग ख�व ेिव�� 
�ी राि��य �ाथिमक 
िव�ालय, को�रयानी 

स�रीसमेत 

९५६४ 
संय�ु 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

२०७२।०४।३२ ३ ५१५ 

१९३. 
संजयकुमार साह िव�� 

नेपाल सरकार 
९५३९ 

पूण� 

हातहितयार 
तथा 

खरखजाना 
२०७२।०५।३१ २ २०३ 

१९४. 
संिजव भ�ने संिजभ 

ग�ुङसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९५६७ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।०९।१३ ३ ५४० 

१९५. 
संजीव तुलाधर िव�� 
श�भूलालदेव �धान 

९५४२ 
संय�ु 

लेनदेन २०७२।०२।३२ २ २४१ 

१९६. 
संजीवकुमार राय िव�� 

नेपाल सरकार 
९६५४ 
संय�ु 

��ाचार २०७२।१०।१० ८ १५१७ 

१९७. 
स�दा सापकोटासमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६२७ 
संय�ु 

परमादेश २०७२।१२।०२ ७ १२३७ 

१९८. 
सनतकुमार �े�समेत िव�� 

�रना िम� �े� 
९६४२ 
संय�ु 

अंश चलन २०७३।०५।०८ ७ १३८७ 

१९९. 
सिनराम चौधरीसमेत िव�� 
भ�परु िज�ला अदालतसमेत 

९७२९ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७३।०४।१२ १२ २२९४ 

२००. 
स�जयकुमार के.सी.समेत 
िव�� पनुरावेदन अदालत 

सखु�तसमेत 

९५८५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०४।२८ ४ ७५८ 

२०१. 
सर�वती �े� िव�� �रता 

खितवडासमेत 
९७१७ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०४।२७ ११ २१६० 
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२०२. 
सहजराम कुम�समेत िव�� 

रामान�द कुम�समेत 
९५३५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०८।१० १ १४० 

२०३. 
साढेँ भ�ने कैलाशकुमार िसंह 
िव�� कारागार काया�लय, 

िड�लीबजार, काठमाड�समेत 

९६६२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०५।१९ ८ १५८६ 

२०४. 
िसतीया देवी अमातनी िव�� 

योगे�� भ�ने जोगे�� 
म�डलसमेत 

९७१९ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०८।२९ ११ २१७२ 

२०५. 
िसरलामा तामाङ िव�� 

नेपाल सरकार 
९६३७ 
संय�ु 

कत��य �यान २०७२।११।०३ ७ १३३२ 

२०६. 

सुकमेल बराल िव�� 
�वा��य तथा जनसङ्�या 

म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९६३८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।११।०२ ७ १३४२ 

२०७. 
समुन अिधकारीसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६१२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०५।०९ ६ १०५१ 

२०८. 
समुन अिधकारीसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६८९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।०५।०९ १० १८५५ 

२०९. 
समुनकुमार �धानसमेत 

िव�� सरेु��कुमार 
�धानसमेत 

९६५२ 
संय�ु 

अंश चलन २०७२।०९।२२ ८ १४७६ 

२१०. 
सवुास थापासमेत िव�� 
नेपाल रा�� ब�क, के��ीय 

काया�लय, बालवुाटारसमेत 

९६८५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।०४।३० ९ १७९२ 

२११. 
सवुासकुमार सरा�फ िव�� 

�टेिफन डुिजङ्क (Mr. 
Steffen Duzink) समेत 

९५६६ 
संय�ु 

�ितपूित� रकम 
िदलाई पाउ ँ

२०७१।१२।२६ ३ ५३१ 

२१२. 
सूय��साद �े�समेत िव�� 

िदलबहादरु कोज ु
९७१६ 
संय�ु 

अंश चलन २०७२।०५।०१ ११ २१५० 

२१३. 

सूय�बहादरु के.सी. िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९६१५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।११।१६ ६ १०८० 
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२१४. 
सजृन खरेल िव�� नेपाल 

सरकार 
९६८७ 
संय�ु 

परमादेश २०७३।०५।१३ ९ १८३३ 

ह 

२१५. 
हंसरिजयादेवी तेिलन िव�� 

िशवदलुारी तेिलनसमेत 
९७०० 
संय�ु 

अंश दता�  २०७३।०५।१५ १० १९४७ 

२१६. 

ह�रमान �े�समेत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, 

टंगालसमेत 

९७३७ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७३।०६।३० १२ २३६९ 

२१७. 
हरे��कुमार चौधरी िव�� 

नारायण�साद था� 
९६१६ 
संय�ु 

अपतुाली हक 
कायम 

२०७२।१२।२३ ६ १०९६ 

२१८. 
िहरामाया �ीससमेत िव�� 
बागलङु िज�ला, बागलङु 

न.पा.काया�लय, बागलङुसमेत 

९५२४ 
संय�ु 

उ��ेषण २०७२।०३।०३ १ ५२ 

२१९. 
हेरामाया भ�ने माया 
महज�नसमेत िव�� 

उ�मदेवी महज�नसमेत 

९६४७ 
पूण� 

अंश चलन २०७३।११।१३ ८ १४३३ 
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मु�ा / िवषयह�को वणा�नु�िमक सूची 
 

�. 
सं. 

िवषय प� / िवप� 
िन.नं.  

इजलास 
फैसला िमित अंक पृ� 

अ 

१.  

अि�म 
भ�ुानीसिहत 
करारबमोिजम 

�ितपूित� 
िदलाई पाउ ँ

क�ण राणासमेत िव�� 
िस�ा�तराज पा�डेसमेत 

९५५६ 
संय�ु 

२०७२।०४।१८ ३ ४३७ 

२.  अङ्ग भङ्ग 
रामकृ�ण राई िव�� नेपाल 

सरकार 
९६९८ 
संय�ु 

२०७३।०५।१४ १० १९३४ 

३.  
अदालतको 
अवहेलना 

अिधव�ा �काशमिण शमा�समेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९६५७ 
संय�ु 

२०७२।०२।२४ ८ १५३७ 

४.  
अपहरण गरी 

ब�धक 
बनाएको 

नेपाल सरकार िव�� म�ुसी 
भ�ने सहाब�ुीन शेष 

९५९८ 
संय�ु 

२०७२।०६।११ ५ ८८३ 

५.  
अपहरण तथा 
शरीर ब�धक 

रामबहादरु था�समेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९५३१ 
संय�ु 

२०७२।११।०५ १ ११० 

६.  
अपतुाली हक 

कायम 
हरे��कुमार चौधरी िव�� 

नारायण�साद था� 
९६१६ 
संय�ु 

२०७२।१२।२३ ६ १०९६ 

आ 

७.  आगलागी 
ल�मी�साद ख�ीसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९६०० 
संय�ु 

२०७२।०६।१२ ५ ८९६ 

उ 

८.  उ��ेषण 
िहरामाया �ीससमेत िव�� 
बागलङु िज�ला, बागलङु 

न.पा.काया�लय, बागलङुसमेत 

९५२४ 
संय�ु 

२०७२।०३।०३ १ ५२ 

९.  उ��ेषण 
भरतमिण जङ्गम िव�� 

नेपाल सरकार 
९५३० 
संय�ु 

२०७२।०६।२२ १ १०४ 

१०.  उ��षेण 
क�रिसंह भलुसमेत िव�� 
लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लय, अनामनगरसमेत 

९५५८ 
संय�ु 

२०७२।०८।१३ ३ ४५७ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

275 

११.  उ��ेषण 
भवानीकुमारी पौडेल िव�� 

श�भ�ुसाद उपा�याय 
पौडेलसमेत 

९५६८ 
संय�ु 

२०७२।१२।२१ ३ ५६१ 

१२.  उ��षेण 
कौश�या देवी िव�� 
पनुरावेदन अदालत 

राजिवराजसमेत 

९५८७ 
संय�ु 

२०७२।०४।२८ ४ ७८२ 

१३.  उ��ेषण 
अरिव�द मज�ुदार िव�� 

नेपाल सरकार अथ� म��ालय 
९५९१ 

पूण� 
२०७२।१२।१८ ५ ८१५ 

१४.  उ��ेषण 
िड�लीशेर राईसमेत िव�� 
मालपोत काया�लय, खोटाङ, 

िद�ेलसमेत 

९६१७ 
संय�ु 

२०७२।१२।२६ ६ ११०४ 

१५.  उ��ेषण 
राधा नकम�समेत िव�� 

कमला नकम�समेत 
९६२० 
संय�ु 

२०७२।०९।२३ ६ ११४२ 

१६.  उ��ेषण 
बलराम यादव िव�� 
पनुरावेदन अदालत, 

राजिवराजसमेत 

९६२९ 
संय�ु 

२०७२।०६।०७ ७ १२५२ 

१७.  उ��षेण 
केशवराज भ�राई िव�� 

पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डासमेत 

९६४१ 
संय�ु 

२०७३।०४।३० ७ १३८० 

१८.  उ��ेषण 
िव�न लावतीसमेत िव�� 
पूवा��चल िव�िव�ालय, 

िवराटनगरसमेत 

९६४४ 
संय�ु 

२०७३।०४।३१ ७ १४०० 

१९.  उ��ेषण 
शोभनदेव प�त िव�� संिगता 

ि�पाठी 
९६४६ 

पूण� 
२०७२।०९।१६ ८ १४१९ 

२०.  उ��ेषण 
िकरण खेतान िव�� नेपाल 
िव�तु् �ािधकरण के��ीय 
काया�लय, र�नपाक� समेत 

९६४८ 
संय�ु 

२०७३।०३।२० ८ १४४२ 

२१.  उ��ेषण 

दीप�योित एजकेुसन 
फाउ�डेसन �ा.िल.समेत 

िव�� �म अदालत, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

९६६० 
संय�ु 

२०७३।०४।१८ ८ १५७४ 
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२२.  उ��ेषण 

अिधव�ा सषुमा गौतमसमेत 
िव�� �ी काय�रथी िवभाग, 
भना� छनौट िनद�शनालय, 

जङ्गी अड्डा भ�कालीसमेत 

९६६३ 
संय�ु 

२०७३।०४।२१ ८ १५९५ 

२३.  उ��षेण 
अिधव�ा �ीकृ�ण 

सवुेदीसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९६७० 
संय�ु 

२०७२।०९।०८ ९ १६६३ 

२४.  उ��षेण 
कैलाश िम� िव�� �म 
अदालत काठमाड�समेत 

९६७९ 
संय�ु 

२०७३।०४।१८ ९ १७३४ 

२५.  उ��षेण 
दलुारी देवी िव�� स�पि� 

श�ुीकरण िवभाग केशरमहल, 
काठमाड�समेत 

९६८० 
संय�ु 

२०७३।०७।०४ ९ १७४१ 

२६.  उ��ेषण 
रामबहादरु िघिमरे िव�� 

नेपाल सरकार 
९६८३ 
संय�ु 

२०७३।०५।२७ ९ १७६५ 

२७.  उ��ेषण 
�िदपकुमार �साद साह 

कलवार िव�� रामभजन राय 
यादवसमेत 

९६९० 
संय�ु 

२०७२।०५।०९ १० १८६४ 

२८.  उ��ेषण 
घन�याम देव िव�� नेपाल 

सरकार 
९६९९ 
संय�ु 

२०७३।०४।२५ १० १९४२ 

२९.  उ��ेषण 
िनलम�साद गौतम िव�� 

अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगालसमेत 

९७०१ 
संय�ु 

२०७३।०५।२४ १० १९५५ 

३०.  उ��ेषण 
िवनोद �े� िव�� �म 

अदालत अनामनगरसमेत 
९७०२ 
संय�ु 

२०७३।०४।१८ १० १९६१ 

३१.  उ��ेषण 

�पक �यौपानेसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७०३ 
संय�ु 

२०७३।०५।२७ १० १९७३ 

३२.  उ��ेषण 

ला�पा तामाङ िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, 

काठमाड�समेत 

९७०६ 
संय�ु 

२०७३।०४।२५ १० २००२ 

३३.  उ��ेषण 
सर�वती ��े िव�� �रता 

खितवडासमेत 
९७१७ 
संय�ु 

२०७३।०४।२७ ११ २१६० 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

277 

३४.  उ��ेषण 
िसतीया देवी अमातनी िव�� 

योगे�� भ�ने जोगे�� 
म�डलसमेत 

९७१९ 
संय�ु 

२०७३।०८।२९ ११ २१७२ 

३५.  उ��ेषण 
�यामकृ�ण शाह िव�� 

पनुरावेदन अदालत 
जनकपरुसमेत 

९७२० 
संय�ु 

२०७३।०६।३० ११ २१८१ 

३६.  उ��ेषण 
उ�म िसलवाल िव�� 

सूचना तथा स�चार म��ालय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७३१ 
संय�ु 

२०७३।०३।०५ १२ २३०७ 

३७.  उ��ेषण 

भरतमिण जंगम िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७३३ 
संय�ु 

२०७३।०४।१७ १२ २३२३ 

३८.  उ��ेषण 

जयराम अिधकारी िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७३४ 
संय�ु 

२०७२।०५।२९ १२ २३३५ 

३९.  उ��ेषण 
मह�तलाल �े�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९७३५ 
संय�ु 

२०७३।०५।२७ १२ २३४४ 

४०.  उ��ेषण 

ह�रमान �े�समेत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, 

टंगालसमेत 

९७३७ 
संय�ु 

२०७३।०६।३० १२ २३६९ 

४१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

क�ल ुथा�समेत िव�� 
िज�ला वन काया�लय, मकुाम 

गलु�रया बिद�यासमेत 

९५७० 
संय�ु 

२०७२।११।०३ ३ ५७० 

४२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सवुास थापासमेत िव�� 
नेपाल रा�� ब�क, के��ीय 

काया�लय, बालवुाटारसमेत 

९६८५ 
संय�ु 

२०७३।०४।३० ९ १७९२ 

४३.  
उ��ेषण / 
उ��ेषण 

डा.बस�तकुमार ता�ाकार 
िव�� लोक सेवा आयोग, 

के��ीय काया�लय, 
अनामनगरसमेत 

९५६५ 
संय�ु 

२०७२।०३।०९ ३ ५२१ 
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४४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा पूण�च�� पौडेल 
िव�� िनवा�चन आयोग, 

िनवा�चन आयोगको काया�लय, 
बहादरुभनवसमेत 

९५२० 
िवशेष 

२०७२।१०।०५ १ १९ 

४५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा.रामकृ�ण ितम�सेनासमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९५२१ 
िवशेष 

२०७२।०५।२४ १ २८ 

४६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

धने�र शाह िव�� �म 
अदालत, काठमाड�समेत 

९५२२ 
संय�ु 

२०७२।०३।०१ १ ३९ 

४७.  
उ��षेण / 
परमादेश 

फूलोदेवी यादव िव�� नेपाल 
सरकार 

९५२३ 
संय�ु 

२०७२।०३।०३ १ ४८ 

४८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सहजराम कुम�समेत िव�� 
रामान�द कुम�समेत 

९५३५ 
संय�ु 

२०७२।०८।१० १ १४० 

४९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रिव�� �े�समेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९५३८ 
िवशेष 

२०७२।०६।०७ २ १३८ 

५०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा िमरा ढुङ्गानासमेत 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९५५१ 
िवशेष 

२०७२।०१।०३ ३ ३८३ 

५१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अमरराज खैरेसमेत िव�� 
िवजय ढंुगाना 

९५५७ 
संय�ु 

२०७२।०९।१२ ३ ४४२ 

५२.  
उ��षेण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद ढकालसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९५६० 
संय�ु 

२०७२।०५।३१ ३ ४७९ 

५३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा �वु�साद चौलागाई 
िव�� नेपाल सरकार 

९५६१ 
संय�ु 

२०७१।१२।१६ ३ ४८७ 

५४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

च��बहादरु चौधरीसमेत 
िव�� िज�ला वन काया�लय, 
मकुाम गलु�रया बिद�यासमेत 

९५६९ 
संय�ु 

२०७२।११।०३ ३ ५६६ 

५५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा �काशमिण 
शमा�समेत िव�� नेपाल 

सरकार 

९५७५ 
पूण� 

२०७२।०१।०३ ४ ६१२ 

५६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

प�कुमार मेघासी शाह िव�� 
यिुनभस�ल फाइना�स 

िलिमटेड, �धान 
काया�लयसमेत 

९५७८ 
संय�ु 

२०७२।०३।२८ ४ ७०२ 
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५७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गणेशबहादरु दरुासमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९५७९ 
संय�ु 

२०७२।०४।१८ ४ ७०८ 

५८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

महेश�साद भ�राई िव�� 
सहरी िवकास म��ालय, 

िसंहदरबारसमेत 

९५८१ 
संय�ु 

२०७२।०६।२० ४ ७२० 

५९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

स�जयकुमार के.सी.समेत 
िव�� पनुरावेदन अदालत 

सखु�तसमेत 

९५८५ 
संय�ु 

२०७२।०४।२८ ४ ७५८ 

६०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�वेश भ�डारीसमेत िव�� 
सङ्घीय मािमला, 

संिवधानसभा, संसदीय 
�यव�था तथा सं�कृित 

म��ालय, िसहंदरबारसमेत 

९५९३ 
संय�ु 

२०७२।१२।०१ ५ ८५० 

६१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�णबहादरु ब�नेत िव�� 
राि��य वािण�य ब�क के��ीय 

काया�लय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९५९५ 
संय�ु 

२०७१।११।१० ५ ८६१ 

६२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मोहनकुमार उपा�याय िव�� 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 

काठमाड� �े� नं.१ 
बबरमहलसमेत 

९५९६ 
संय�ु 

२०७१।११।११ ५ ८६५ 

६३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मनुक�देवी साह सडुी िव�� 
पनुरावेदन अदालत 

जनकपरुसमेत 

९५९९ 
संय�ु 

२०७२।०७।२९ ५ ८८९ 

६४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

टंकह�र दाहाल िव�� नेपाल 
सरकार 

९६०१ 
संय�ु 

२०७२।०५।२३ ५ ९०७ 

६५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िकसनुदास कथविनया िव�� 
रामपित साह कलवारसमेत 

९६०३ 
संय�ु 

२०७३।०१।०५ ५ ९४७ 

६६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद ितिमि�सनासमेत 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, 
टंगालसमेत 

९६०७ 
संय�ु 

२०७३।०२।०४ ५ ९८१ 

६७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

माधवराज िघिमरे िव�� 
काठमाड� िज�ला 

अदालतसमेत 

९६०९ 
बहृत् 
पूण� 

२०७२।१०।१५ ६ १००७ 
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६८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

माधवराज िघिमरे िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 

बबरमहलसमेत 

९६१० 
बहृत् 
पूण� 

२०७२।१०।१५ ६ १०१९ 

६९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

समुन अिधकारीसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९६१२ 
संय�ु 

२०७२।०५।०९ ६ १०५१ 

७०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

लेखनाथ बा�तोला िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९६१३ 
संय�ु 

२०७२।१०।२५ ६ १०६१ 

७१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

लोके�� िसंह िव� िव�� 
नेपाल सरकार 

९६१४ 
संय�ु 

२०७२।१०।२५ ६ १०६८ 

७२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सूय�बहादरु के.सी. िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९६१५ 
संय�ु 

२०७२।११।१६ ६ १०८० 

७३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�णशरण मा�के िव�� 
नेपाल सरकार 

९६२८ 
संय�ु 

२०७२।१२।०१ ७ १२४५ 

७४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िव�ण�ुसाद पौडेलसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९६३४ 
संय�ु 

२०७२।०९।०८ ७ १३०५ 

७५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मैया रि�जतकार िव�� 
पनुरावेदन अदालत 

पाटनसमेत 

९६३५ 
संय�ु 

२०७२।१०।१४ ७ १३१३ 

७६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सकुमेल बराल िव�� 
�वा��य तथा जनसङ्�या 

म��ालय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

९६३८ 
संय�ु 

२०७२।११।०२ ७ १३४२ 

७७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िव�ण�ुसाद पौडेलसमेत 
िव�� नेपाल िव�तु् 

�ािधकरण के��ीय काया�लय, 
र�नपाक� समेत 

९६४९ 
संय�ु 

२०७३।०३।२० ८ १४४७ 

७८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अ�यतु�साद पौडेलसमेत 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, 
टंगालसमेत 

९६५० 
संय�ु 

२०७२।११।१० ८ १४५४ 
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७९.  
उ��षेण / 
परमादेश 

इ���साद वा�ले िव�� गृह 
म��ालय, िसंहदरबारसमेत 

९६५१ 
संय�ु 

२०७२।१०।२१ ८ १४६५ 

८०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मैया रि�जतकार िव�� 
पनुरावेदन अदालत 

पाटनसमेत 

९६५६ 
संय�ु 

२०७२।१०।१४ ८ १५२९ 

८१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा �ीकृ�ण 
सवुेदीसमेत िव�� नेपाल 

सरकार 

९६५८ 
संय�ु 

२०७३।०३।२२ ८ १५५५ 

८२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

साँढे भ�ने कैलाशकुमार िसंह 
िव�� कारागार काया�लय, 

िड�लीबजार, काठमाड�समेत 

९६६२ 
संय�ु 

२०७३।०५।१९ ८ १५८६ 

८३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दीपे��नाथ शमा� िव�� 
महेश जाज ु

९६६५ 
पूण� 

२०७२।१०।२१ ९ १६१७ 

८४.  
उ��षेण / 
परमादेश 

प�ृवीबहादरु पाडेँसमेत िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

९६६७ 
संय�ु 

२०७३।०४।२३ ९ १६३३ 

८५.  
उ��षेण / 
परमादेश 

शारदा देवी पौडेल िव�� 
नेपाल सरकार 

९६८२ 
संय�ु 

२०७३।०५।२१ ९ १७५९ 

८६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

समुन अिधकारीसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९६८९ 
संय�ु 

२०७२।०५।०९ १० १८५५ 

८७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�का�ती यादवसमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९६९५ 
संय�ु 

२०७२।१२।०४ १० १९०९ 

८८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ीमती स�रता के.सी.समेत 
िव�� अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, 
काठमाड�समेत 

९७०५ 
संय�ु 

२०७३।०५।०१ १० १९९५ 

८९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा ओम�काश अया�ल 
िव�� स�माननीय 

रा��पितको काया�लय, 
िसतलिनवास, काठमाड�समेत 

९७१० 
पूण� 

२०७३।०९।२४ ११ २०३७ 

९०.  
उ��षेण / 
परमादेश 

खगे�� के.सी. (खड्का) समेत 
िव�� िज�ला �शासन 
काया�लय, उदयपरुसमेत 

९७११ 
संय�ु 

२०७१।११।११ ११ २१०३ 
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९१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

पशपुितनाथ शमा� िव�� 
पनुरावेदन अदालत, हेट�डा 

मकवानपरसमेत 

९७१८ 
संय�ु 

२०७३।०४।२७ ११ २१६७ 

९२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नवराज िसलवाल िव�� 
नेपाल सरकार 

९७२३ 
बहृत ्पूण� 

२०७३।१२।०८ १२ २२१३ 

९३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अशोककुमार बा�कोटासमेत 
िव�� पनुरावेदन अदालत 

पाटन, लिलतपरुसमेत 

९७२६ 
संय�ु 

२०७२।१२।०१ १२ २२७२ 

९४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रमेश पराजलुीसमेत िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७३२ 
संय�ु 

२०७३।०४।१७ १२ २३१४ 

९५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

एभरे� ब�क िल. िव�� नेपाल 
चाट�ड� एकाउ�टे�टस् 

सं�थासमेत 

९७३६ 
संय�ु 

२०७३।०५।०१ १२ २३५८ 

९६.  

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध / 

अिधकारप�ृछा

अिधव�ा उ�वकुमार के.सी. 
िव�� राज� अनसु�धान 

िवभाग, ह�रहर भवन 
प�ुचोकसमेत 

९६११ 
संय�ु 

२०७२।०९।२७ ६ १०३४ 

९७.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

अिधव�ा िव��काश 
भ�डारीसमेत िव�� नेपाल 

सरकार 

९५५३ 
िवशेष 

२०७२।०६।०७ ३ ४१७ 

९८.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

िववेक राणा िव�� 
�धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
काठमाड�समेत 

९५९७ 
संय�ु 

२०७१।११।०६ ५ ८७० 

९९.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

श�ूघन कुमार नेपाल िव�� 
�जृना नेपाल 

९६०६ 
संय�ु 

२०७२।०३।०६ ५ ९७३ 

अं 

१००. अंश 

िझ�मी पलवर िव�समेत 
िव�� िडक� डोलकर पलवर 

िव�को म.ुस. गन� कसा�ङ 
लवाङ 

९६२४ 
पूण� 

२०७२।११।०६ ७ १२०७ 
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१०१. अंश 
पाचँक�या �जापितसमेत 

िव�� ह�रच�� 
�जापतीसमेत 

९७२५ 
पूण� 

२०७३।०६।१३ १२ २२५९ 

१०२. अंश चलन 
महावीर साह�समेत िव�� 

झवरीदेवी साह� 
९५९२ 

पूण� 
२०७२।११।०६ ५ ८३३ 

१०३. अंश चलन 
सनतकुमार �े�समेत िव�� 

�रना िम� �े� 
९६४२ 
संय�ु 

२०७३।०५।०८ ७ १३८७ 

१०४. अंश चलन 
हेरामाया भ�ने माया 
महज�नसमेत िव�� 

उ�मदेवी महज�नसमेत 

९६४७ 
पूण� 

२०७३।११।१३ ८ १४३३ 

१०५. अंश चलन 
समुनकुमार �धानसमेत 

िव�� सरेु��कुमार 
�धानसमेत 

९६५२ 
संय�ु 

२०७२।०९।२२ ८ १४७६ 

१०६. अंश चलन िदपक िसंह िव�� िदने िसंह 
९७१५ 
संय�ु 

२०७३।०३।२९ ११ २१४२ 

१०७. अंश चलन 
सूय��साद �े�समेत िव�� 

िदलबहादरु कोज ु
९७१६ 
संय�ु 

२०७२।०५।०१ ११ २१५० 

१०८. अंश चलन 
ल�मीकुमारी िम� (�े�) 

िव�� मखमली िम�समेत 
९७२४ 

पूण� 
२०७३।१०।०६ १२ २२४१ 

१०९. अंश दता� 
हंसरिजयादेवी तेिलन िव�� 

िशवदलुारी तेिलनसमेत 
९७०० 
संय�ु 

२०७३।०५।१५ १० १९४७ 

११०. 
अंश दता� 

चलन 
िव�णमुाया मगन�समेत िव�� 

डुकुमाया �यापछाक� 
९६६६ 
संय�ु 

२०७२।०८।१६ ९ १६२६ 

१११. 

अंश भरपाई 
िलखत बदर 
दता� बदर 

अंश 
फाटँसमेत 

भोलानाथ चौधरीसमेत िव�� 
साध ुदास चौधरी 

९६९७ 
संय�ु 

२०७३।०३।०५ १० १९२६ 

क 

११२. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� 
यामबहादरु कामीसमेत 

९५३७ 
संय�ु 

२०७२।१०।०७ १ १७२ 

११३. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� 

र�नमाया थपिलयासमेत 
९५४६ 
संय�ु 

२०७२।०७।३० २ ३२७ 
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११४. कत��य �यान 
ज�गे भ�ने जगतबहादरु 
भ�डारी िव�� नेपाल 

सरकार 

९५४८ 
संय�ु 

२०७२।०८।२४ २ ३५८ 

११५. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव�� 
स�झना �े�ी बोहरा 

९५६२ 
संय�ु 

२०७२।१०।२८ ३ ४९२ 

११६. 
कत��य 
�यान 

संिजव भ�ने संिजभ 
ग�ुङसमेत िव�� नेपाल 

सरकार 

९५६७ 
संय�ु 

२०७२।०९।१३ ३ ५४० 

११७. 
कत��य    
�यान 

ल�मी�काश स�सेनासमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९५८६ 
संय�ु 

२०७२।०५।२१ ४ ७६८ 

११८. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव�� �भ ु
माझी 

९५८८ 
संय�ु 

२०७२।१२।१२ ४ ७८९ 

११९. कत��य �यान 
राजदेव म�डल िव�� नेपाल 

सरकार 
९५८९ 
संय�ु 

२०७२।०९।१६ ४ ७९७ 

१२०. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� सीता 

लािमछानेसमेत 
९६१८ 
संय�ु 

२०७२।११।२० ६ १११० 

१२१. कत��य �यान 
िसरलामा तामाङ िव�� 

नेपाल सरकार 
९६३७ 
संय�ु 

२०७२।११।०३ ७ १३३२ 

१२२. कत��य �यान 
दानवुु�  शेपा�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६३९ 
संय�ु 

२०७३।०२।२४ ७ १३४९ 

१२३. कत��य �यान 
िवकास खड्का िव�� नेपाल 

सरकार 
९६४० 
संय�ु 

२०७३।०१।१५ ७ १३६२ 

१२४. कत��य �यान 
खड्कमान रानामगर िव�� 

नेपाल सरकार 
९६५५ 
संय�ु 

२०७२।११।१२ ८ १५२३ 

१२५. कत��य �यान 
�ेम ढकाल कामी िव�� 

नेपाल सरकार 
९६५९ 
संय�ु 

२०७३।०४।१९ ८ १५६३ 

१२६. कत��य �यान 
दानिव�म थापासमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६७२ 
संय�ु 

२०७३।०३।२० ९ १६७६ 

१२७. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� 
वीरबहादरु लहुारसमेत 

९६७६ 
संय�ु 

२०७३।०२।२४ ९ १७०९ 

१२८. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव�� 
तुलबहादरु रोकाया 

९६९१ 
संय�ु 

२०७२।१२।२८ १० १८६९ 

१२९. कत��य �यान 
भ�े कामी िव�� नेपाल 

सरकार 
९७२८ 
संय�ु 

२०७३।०२।०४ १२ २२८७ 
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१३०. कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव�� िफ�च ु

भ�ने राम कुमार राई 
९७३० 
संय�ु 

२०७२।११।०९ १२ २३०० 

१३१. 

कत��य 
�यान / 

�यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव�� 
िवनोदकुमार राय यादवसमेत 

९६२२ 
संय�ु 

२०७३।०१।१५ ६ ११७३ 

१३२. 
कत��य �यान 
र अपहरण 

नेपाल सरकार िव�� िवकाउ 
भ�ने राम�व�प मिुखया 

िवनसमेत 

९६७५ 
संय�ु 

२०७३।०२।२४ ९ १६९४ 

१३३. कुटिपट 
मिनकलाल यादव िव�� 

िसिक�� यादवसमेत 
९५३४ 
संय�ु 

२०७२।०२।२५ १ १३२ 

१३४. 
�ितपूित� रकम 
िदलाई पाउ ँ

सवुासकुमार सरा�फ िव�� 
�टेिफन डुिजङ्क (Mr. 

Steffen Duzink) समेत 

९५६६ 
संय�ु 

२०७१।१२।२६ ३ ५३१ 

ग 

१३५. 
गठुी धम�लोप 
गठुी कायम 

यो�यर�न ता�ाकार िव�� 
प�ुयर�न ता�ाकारसमेत 

९६८८ 
पूण� 

२०७३।०६।०६ १० १८४१ 

१३६. 

ग�डा मारी  
खाग िब�� 
�यवसाय 

गरेको 

मु�ना �जासमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९७१४ 
संय�ु 

२०७३।०१।१६ ११ २१२६ 

१३७. गौवध 
कुमार दज�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९५७१ 
संय�ु 

२०७२।०९।३० ३ ५७६ 

१३८. गौवध 
नेपाल सरकार िव�� 

�ेमबहादरु खड्का �े�ीसमेत 
९६९३ 
संय�ु 

२०७२।११।२७ १० १८८९ 

च 

१३९. चोरी 
नेपाल सरकार िव�� 

गणेशबहादरु काक�समेत 
९५५२ 

पूण� 
२०७१।११।१४ ३ ४०४ 

ज 

१४०. 

ज�गा हक 
कायम 

िखचोला 
मेटाई चलन 
चलाई पाउ ँ

गंगा के.सी.समेत िव�� 
राज के.सी. 

९६९४ 
संय�ु 

२०७२।०९।२२ १० १८९६ 
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१४१. 
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव�� टिस 

िव.क.समेत 
९५१९ 

पूण� 
२०७२।०८।०३ १ १ 

१४२. 
जबरज�ती 

करणी 
अमरबहादरु बोगटी िव�� 

नेपाल सरकार 
९६२३ 
संय�ु 

२०७३।०१।१५ ६ ११९८ 

१४३. 
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव�� राज ु

सरदार 
९६३३ 
संय�ु 

२०७२।०६।१२ ७ १२९७ 

१४४. 
जबरज�ती 

करणी 
जनक �े� िव�� नेपाल 

सरकार 
९६९६ 
संय�ु 

२०७२।११।०४ १० १९१८ 

१४५. 
जबरज�ती 

करणी 
(हाडनाता) 

�ीराम ि�पाठी िव�� नेपाल 
सरकार 

९६१९ 
संय�ु 

२०७२।११।०३ ६ ११२० 

१४६. जालसाजी 
�ेमबहादरु बलामी िव�� 

�ा�रका बािनया 
९७०९ 

पूण� 
२०७३।०६।०६ ११ २०३१ 

१४७. 
िजउ मा�ने 

बे�ने 
नेपाल सरकार िव�� �काश 

ओझा 
९६२१ 
संय�ु 

२०७२।१०।०४ ६ ११४९ 

ठ 

१४८. ठगी 
िच�बहादरु िज.सी. िव�� 

नेपाल सरकार 
९७१२ 
संय�ु 

२०७२।१२।१२ ११ २११४ 

द 

१४९. 
दूिषत 

िनण�य बदर 

कण�बहादरु च�द िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, टंगाल 
काठमाड�समेत 

९६६९ 
संय�ु 

२०७०।०३।१९ ९ १६५५ 

न 

१५०. नाग�रकता 
नेपाल सरकार िव�� 
म�साराम भजु�समेत 

९६२६ 
संय�ु 

२०७२।०५।१४ ७ १२२९ 

१५१. 
नापी दता�  
बदर दता� 
कायम 

रमेश�साद पौडेल िव�� 
शारदा पौडेल 

९५४९ 
पूण� 

२०७२।०५।१७ ३ ३६९ 

१५२. 
िनद�शन 

बदर 

वीरभ� िव�म शाह िव�� 
अ�सल चौधरी डेभलपस� 

�ा.िल. 

९६८१ 
संय�ु 

२०७३।०४।३२ ९ १७४६ 
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१५३. 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

संगमलाल खंग ख�व ेिव�� 
�ी राि��य �ाथिमक 
िव�ालय, को�रयानी 

स�रीसमेत 

९५६४ 
संय�ु 

२०७२।०४।३२ ३ ५१५ 

प 

१५४. परमादेश 
अिधव�ा राज�ुसाद 

चापागाईसमेत िव�� नेपाल 
सरकार 

९५४७ 
संय�ु 

२०७२।०२।२७ २ ३३५ 

१५५. परमादेश 

अिधव�ा पदमबहादरु �े� 
िव�� काठमाड� 

महानगरपािलकाको 
काया�लय, बागदरबार, 

काठमाड�समेत 

९५७७ 
संय�ु 

२०७२।०५।१६ ४ ६८८ 

१५६. परमादेश 
बम�साद िगरीसमेत िव�� 

गठुी सं�थान के��ीय 
काया�लय, िड�लीबजारसमेत 

९६०५ 
संय�ु 

२०७२।११।०२ ५ ९५८ 

१५७. परमादेश 
स�दा सापकोटासमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६२७ 
संय�ु 

२०७२।१२।०२ ७ १२३७ 

१५८. परमादेश 
अिधव�ा �यामकुमार 
िव�कमा�समेत िव�� 

नेपाल सरकार 

९६३६ 
संय�ु 

२०७३।०२।२६ ७ १३२० 

१५९. परमादेश 
कुमार परुी िव�� वैदेिशक 

रोजगार िवभाग, 
काठमाड�समेत 

९६७१ 
संय�ु 

२०७२।१२।२२ ९ १६७० 

१६०. परमादेश 
िदवाकर �े�ीसमेत िव�� 

नेपाल सरकार 
९६७३ 
संय�ु 

२०७३।०१।३० ९ १६८२ 

१६१. परमादेश 
अिधव�ा अजु�न कुमार 
िव�� नेपाल सरकार 

९६८६ 
संय�ु 

२०७३।०४।२० ९ १७९८ 

१६२. परमादेश 
सजृन खरेल िव�� नेपाल 

सरकार 
९६८७ 
संय�ु 

२०७३।०५।१३ ९ १८३३ 

१६३. परमादेश 

चा�स� गु�मखु शोभराज 
िव�� �धानम��ी तथा 

मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

९७२२ 
संय�ु 

२०७३।०४।२६ ११ २२०४ 
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१६४. 
परमादेश / 
उ��ेषण 

जनि�या बह�मखुी �या�पस 
स�चालक सिमितसमेत 

िव�� माधव�साद िघिमरे 

९६०४ 
संय�ु 

२०७३।०१।१२ ५ ९५० 

१६५. 
परमादेश / 
�ितषेध 

अपूव� खितवडासमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९५७६ 
पूण� 

२०७२।०६।०७ ४ ६७९ 

१६६. 
परमादेश / 
�ितषेध 

भीम�काश रो�का िव�� 
वैदेिशक रोजगार 

�यायािधकरण, बबरमहल, 
काठमाड� 

९५९४ 
संय�ु 

२०७२।१०।२८ ५ ८५५ 

१६७. 
�ितषेध / 
उ��ेषण 

अिधव�ा िमिथलेशकुमार 
िसंहसमेत िव�� �धानम��ी 

तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

९५४४ 
संय�ु 

२०७२।०५।३१ २ २५३ 

ब 

१६८. 
ब�डा बदर 
दता� बदर 
कायम 

मिह�� ठाकुर लोहार िव�� 
लालबाब ु�साद यादवसमेत 

९५४० 
संय�ु 

२०७२।०८।२० २ २१४ 

१६९. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

िवशाल प�रयारसमेत िव�� 
काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 

९५२९ 
संय�ु 

२०७२।११।१७ १ ९६ 

१७०. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा �मणकुमार �े� 
िव�� महानगरीय �हरी व�ृ, 

बौ� काठमाड�समेत 

९५५४ 
संय�ु 

२०७२।०४।२२ ३ ४२६ 

१७१. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
रामदेव मुिखया िव�� नेपाल 

सरकार 
९५५५ 
संय�ु 

२०७२।०७।१६ ३ ४३१ 

१७२. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

गौरीमाया िघिमर ेिव�� 
िवशेष अदालत, 
बबरमहलसमेत 

९५८२ 
संय�ु 

२०७२।११।१८ ४ ७२८ 

१७३. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
ते�जीङ शेपा� िव�� 

काठमाड� िज�ला अदालत 
९६६१ 
संय�ु 

२०७३।०४।२४ ८ १५८० 

१७४. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

रिवन �े� िव�� काठमाड� 
िज�ला अदालत, 
बबरमहलसमेत 

९६६८ 
संय�ु 

२०७२।०६।२० ९ १६५० 
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१७५. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

िवनोद भ�डारी िव�� 
महानगरीय �हरी प�रसर, टेकु 

काठमाड�समेत 

९६७८ 
संय�ु 

२०७३।०४।१९ ९ १७२९ 

१७६. 
ब�दी 

��य�ीकरण 

थोमस एरे�स�प िव�� 
पनुरावेदन अदालत पाटन, 

लिलतपरुसमेत 

९७२१ 
संय�ु 

२०७३।०४।२५ ११ २१९७ 

१७७. 
ब�दी 

��य�ीकरण 
सिनराम चौधरीसमेत िव�� 
भ�परु िज�ला अदालतसमेत 

९७२९ 
संय�ु 

२०७३।०४।१२ १२ २२९४ 

१७८. बह�िववाह 
नेपाल सरकार िव�� राज ु

थापासमेत 
९७०७ 

पूण� 
२०७२।०४।२८ ११ २०११ 

१७९. 

बाल 
िब�याई 

(जबरज�ती 
करणी) 

नेपाल सरकार िव�� 
प�रवत�न नाम दीपक सदा 

९५८० 
संय�ु 

२०७२।०३।२७ ४ ७१४ 

१८०. बाली 
रामखेलावन बाह�न िव�� 
च��िकशोर बाह�नसमेत 

९५३२ 
संय�ु 

२०७२।०३।२८ १ १२१ 

१८१. ब�िकङ कसरु 
नेपाल सरकार िव�� �बी 

जोशीसमेत 
९६०८ 
संय�ु 

२०७२।१२।३० ५ ९९१ 

१८२. ब�िकङ कसरु 
नेपाल सरकार िव�� 
इ��राज ह�मागाईसंमेत 

९६४५ 
संय�ु 

२०७३।०४।१८ ७ १४०६ 

भ 

१८३. 
भ�सार 

मू�याङ्कन 
धरौट िफता�  

बोधराज िनरौला िव�� 
िनम�लादेवी गोय�का 

९५२८ 
संय�ु 

२०७१।११।१५ १ ८९ 

१८४. 
भरपाई िलखत 
दता� बदर दता� 

कायम 

परुण शमशेर ज.ब.रा. िव�� 
खड्गकुमारी राणासमेत 

९५५० 
पूण� 

२०७२।०१।१० ३ ३७६ 

१८५. 

भरपाई 
िलखत दता� 
बदर दता� 
कायम 

परुण शमशेर ज.ब.रा. िव�� 
खड्गकुमारी राणासमेत 

९५७३ 
पूण� 

२०७२।०१।१० ४ ५९५ 

१८६. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 

भरत�साद िघिमरेसमेत 
९५४५ 
संय�ु 

२०७२।०३।१३ २ २७७ 
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१८७. ��ाचार 
िशवकुमार अ�वालसमेत 
िव�� नेपाल सरकार 

९५५९ 
संय�ु 

२०७१।१०।०४ ३ ४६२ 

१८८. ��ाचार 
केशव�साद भ�राई िव�� 
�ा.डा.रामकुमार िसंहसमेत 

९५८४ 
संय�ु 

२०७२।०६।१७ ४ ७४२ 

१८९. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 
ने�बहादरु िल�बूसमेत 

९६३० 
संय�ु 

२०७२।१०।१८ ७ १२५७ 

१९०. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 

�ेमबहादरु जी कँुवर भ�ने 
�ेमबहादरु कँुवर 

९६३२ 
संय�ु 

२०७२।१०।१० ७ १२९१ 

१९१. ��ाचार 
नेपाल सरकार िव�� 
िव�ण�ुसाद शमा�समेत 

९६५३ 
संय�ु 

२०७२।११।१८ ८ १४८३ 

१९२. ��ाचार 
संजीवकुमार राय िव�� 

नेपाल सरकार 
९६५४ 
संय�ु 

२०७२।१०।१० ८ १५१७ 

म 

१९३. 
मानव 

बेचिबखन 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव�� 
सोमबहादरु तामाङ 

९६७७ 
संय�ु 

२०७३।०२।२४ ९ १७१९ 

१९४. 

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

नेपाल सरकार िव�� प�ुपा 
तामाङसमेत 

९६४३ 
संय�ु 

२०७३।०५।१६ ७ १३९३ 

१९५. 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

योगबहादरु लामासमेत िव�� 
नेपाल सरकार 

९५२५ 
संय�ु 

२०७२।०४।२९ १ ५८ 

१९६. 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 
जबरज�ती 

करणी 

ला�पा शेपा�समेत िव�� 
नपेाल सरकार 

९६८४ 
संय�ु 

२०७३।०५।१६ ९ १७७३ 

१९७. िमलाप� बदर 
यगुलिकशोर िसंहसमेत 

िव�� िव�दे�र साह हलवुाई 
९५७४ 

पूण� 
२०७२।११।१३ ४ ६०२ 
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१९८. 
मोही  

नामसारी 
रमेशकाजी यंगोल �े� िव�� 
आशामाया �य�जनकारसमेत 

९५९० 
पूण� 

२०७२।१०।१४ ५ ८०७ 

र 

१९९. 
रकम 

असलुी 

केशव �थािपत िव�� 
अि�तयार द�ुपयोग 

अनसु�धान आयोग, टंगाल, 
काठमाड� 

९५२६ 
संय�ु 

२०७१।१०।०४ १ ७० 

२००. 

रा�य 
िव��को 
अपराध  
(रा�य 
िव�लव) 

नेपाल सरकार िव�� 
च��का�त राउत 

९५६३ 
संय�ु 

२०७२।१०।०३ ३ ५०५ 

ल 

२०१. 
लाग ुऔषध 
(अिफम) 

िम�ादेवी भ�डारी िव�� 
नेपाल सरकार 

९५८३ 
संय�ु 

२०७२।११।१२ ४ ७३४ 

२०२. 
लाग ुऔषध 
खरैो हेरोइन 

नेपाल सरकार िव�� िकरण 
�भात नेपालीसमेत 

९६९२ 
संय�ु 

२०७२।१२।२२ १० १८७८ 

२०३. 
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

मोह�मद जावेद मुसलमान 
िव�� नेपाल सरकार 

९७०४ 
संय�ु 

२०७३।०५।१६ १० १९८३ 

२०४. 
िलखत दता� 

बदर 
दशनलाल चौधरी िव�� 
राधा देवी चौधरीसमेत 

९५३३ 
संय�ु 

२०७१।११।२० १ १२७ 

२०५. 
िलखत दता� 

बदर 
ितथ�र�न तुलाधर िव�� 

मंगलमान �जापित 
९६२५ 

पूण� 
२०७२।०९।०९ ७ १२२० 

२०६. लटुिपट 
रमेश�साद पुडासैनी िव�� 
�ानुदेवी राय यादवसमेत 

९६६४ 
पूण� 

२०७२।०९।०९ ९ १६०९ 

२०७. 
लुटिपट हक 

कायम 
प�ुय�साद लइुटेलसमेत 
िव�� सुिम�ादेवी पा�डे 

९५७२ 
पूण� 

२०७१।०९।२४ ४ ५८३ 

२०८. लनेदेन 
संजीव तुलाधर िव�� 
श�भूलालदेव �धान 

९५४२ 
संय�ु 

२०७२।०२।३२ २ २४१ 

२०९. लेनदेन 
प�ुषो�मभ� �धानाङ्ग 
िव�� केशव �े�समेत 

९७१३ 
संय�ु 

२०७३।०२।२७ ११ २१२० 
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व 

२१०. 
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव�� 
तुलसी�साद िगरी 

९६७४ 
संय�ु 

२०७३।०४।१९ ९ १६८७ 

२११. 
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव�� 

�वुबहादरु अिधकारीसमेत 
९५३६ 
संय�ु 

२०७२।०६।१३ १ १५२ 

स 

२१२. 

संरि�त 
�े�िभ� 

सरंि�त िहउ ँ
िचतुवा मारी 

छाला िनकासी 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव�� 
कुलमान घले ग�ुङसमेत 

९६०२ 
संय�ु 

२०७२।०६।०७ ५ ९३५ 

२१३. 

स�झौता 
बमोिजमको 
रकम िदलाई 

पाउँ 

िमलन गु�ङ िव�� मोहन 
शाहनी 

९५२७ 
संय�ु 

२०७१।१२।०२ १ ८२ 

२१४. 
स�पि� 

श�ुीकरण 
नेपाल सरकार िव�� 
स�रता िगरी राईसमेत 

९५४१ 
संय�ु 

२०७२।१०।११ २ २२१ 

२१५. 
स�पि� 

श�ुीकरण 
माधवकुमार भगत िव�� 

नपेाल सरकार 
९७०८ 

पूण� 
२०७३।०४।२७ ११ २०१८ 

२१६. 

साव�जिनक 
पोखरी 
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

साव�जिनक 
दता� 

कायमसमेत 

गंगाधर साहसमेत िव�� 
��दी खगं ख�व 

९५४३ 
संय�ु 

२०७१।१०।२० २ २४६ 

२१७. 
साव�जिनक 
बाटो खलुाई 

पाउँ 

शंखर �े�समेत िव�� नेपाल 
औ�ोिगक िवकास 

िनगमसमेत 

९७२७ 
संय�ु 

२०७२।११।३० १२ २२७९ 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

293 

ह 

२१८. 
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव�� 
अरिव�दकुमार पि�डत 

९६३१ 
संय�ु 

२०७२।०५।३१ ७ १२८७ 

२१९. 
हातहितयार 

तथा 
खरखजाना 

संजयकुमार साह िव�� 
नेपाल सरकार 

९५३९ 
पूण� 

२०७२।०५।३१ २ २०३ 
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िनण�यकता�को आधारमा िनण�यह�को सूची (व�रयता�म अनुसार) 
 

�. 
सं. 

�यायाधीश 
िन.नं.  

इजलास 
िवषय 

फैसला 
िमित 

अंक पृ� 

 

१.  

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९६०९ 
बहृत् 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।१५ 

६ १००७ 

२.  

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९६१० 
बहृत् 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।१५ 

६ १०१९ 

 

३.  

स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 

९७२३ 
बृहत् पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
१२।०८ 

१२ २२१३ 

 

४.  
स.�धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९५७२ 
पूण� 

लटुिपट हक 
कायम 

२०७१।
०९।२४ 

४ ५८३ 

 

५.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५१९ 
पूण� 

जबरज�ती 
करणी 

२०७२।
०८।०३ 

१ १ 

६.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९५४९ 
पूण� 

नापी दता�  
बदर दता� 
कायम 

२०७२।
०५।१७ 

३ ३६९ 

७.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९५९० 
पूण� 

मोही  
नामसारी 

२०७२।
१०।१४ 

५ ८०७ 
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८.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

९६२४ 
पूण� 

अंश 
२०७२।
११।०६ 

७ १२०७ 

९.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९६२५ 
पूण� 

िलखत दता� 
बदर 

२०७२।
०९।०९ 

७ १२२० 

१०.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९६४६ 
पूण� 

उ��ेषण 
२०७२।
०९।१६ 

८ १४१९ 

११.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९६४७ 
पूण� 

अंश चलन 
२०७३।
११।१३ 

८ १४३३ 

१२.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९७०७ 
पूण� 

बह�िववाह 
२०७२।
०४।२८ 

११ २०११ 

 

१३.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५५० 
पूण� 

भरपाई िलखत 
दता� बदर दता� 

कायम 

२०७२।
०१।१० 

३ ३७६ 

१४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९५५१ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०१।०३ 

३ ३८३ 

१५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५७३ 
पूण� 

भरपाई 
िलखत दता� 
बदर दता� 
कायम 

२०७२।
०१।१० 

४ ५९५ 

 

१६.  
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५९१ 
पूण� 

उ��ेषण 
२०७२।
१२।१८ 

५ ८१५ 

१७.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५३८ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०६।०७ 

२ १३८ 

१८.  
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५५३ 
िवशेष 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७२।
०६।०७ 

३ ४१७ 
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१९.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९५७४ 
पूण� 

िमलाप� बदर 
२०७२।
११।१३ 

४ ६०२ 

२०.  
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५७५ 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०१।०३ 

४ ६१२ 

२१.  
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५७६ 
पूण� 

परमादेश / 
�ितषेध 

२०७२।
०६।०७ 

४ ६७९ 

२२.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९६६४ 
पूण� 

लटुिपट 
२०७२।
०९।०९ 

९ १६०९ 

 

२३.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९५२० 
िवशेष 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।०५ 

१ १९ 

२४.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

९५२१ 
िवशेष 

उ��षेण / 
परमादेश 

२०७२।
०५।२४ 

१ २८ 

२५.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

९५५२ 
पूण� 

चोरी 
२०७१।
११।१४ 

३ ४०४ 

 

२६.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९५३९ 
पूण� 

हातहितयार 
तथा 

खरखजाना 

२०७२।
०५।३१ 

२ २०३ 

२७.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९६६५ 
पूण� 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।२१ 

९ १६१७ 

 

२८.  
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५९२ 
पूण� 

अंश चलन 
२०७२।
११।०६ 

५ ८३३ 
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२९.  
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का 
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 

९७०८ 
पूण� 

स�पि� 
श�ुीकरण 

२०७३।
०४।२७ 

११ २०१८ 

 

३०.  
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े

९७२४ 
पूण� 

अंश चलन 
२०७३।
१०।०६ 

१२ २२४१ 

 

३१.  
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

९६८८ 
पूण� 

गठुी धम�लोप 
गठुी कायम 

२०७३।
०६।०६ 

१० १८४१ 

३२.  
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

९७०९ 
पूण� 

जालसाजी 
२०७३।
०६।०६ 

११ २०३१ 

३३.  
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 

९७२५ 
पूण� 

अंश 
२०७३।
०६।१३ 

१२ २२५९ 

 

३४.  
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 

९७१० 
पूण� 

उ��षेण / 
परमादेश 

२०७३।
०९।२४ 

११ २०३७ 

 

३५.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकरजा जोशी 
९५२२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०३।०१ 

१ ३९ 

३६.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९५२३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०३।०३ 

१ ४८ 

३७.  
स. �धान�यायाधीश �ी रामकुमार �साद शाह 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९५२४ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०३।०३ 

१ ५२ 

 

३८.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५२५ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

२०७२।
०४।२९ 

१ ५८ 
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३९.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९५४० 
संय�ु 

ब�डा बदर 
दता� बदर 
कायम 

२०७२।
०८।२० 

२ २१४ 

४०.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५४१ 
संय�ु 

स�पि� 
श�ुीकरण 

२०७२।
१०।११ 

२ २२१ 

४१.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५५४ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।
०४।२२ 

३ ४२६ 

४२.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५५५ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।
०७।१६ 

३ ४३१ 

४३.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५५६ 
संय�ु 

अि�म 
भ�ुानीसिहत 
करारबमोिजम 

�ितपूित� 
िदलाई पाउ ँ

२०७२।
०४।१८ 

३ ४३७ 

४४.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९५५७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०९।१२ 

३ ४४२ 

४५.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९५५८ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०८।१३ 

३ ४५७ 

४६.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५७७ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७२।
०५।१६ 

४ ६८८ 

४७.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५७८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०३।२८ 

४ ७०२ 

४८.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५७९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०४।१८ 

४ ७०८ 

४९.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५८० 
संय�ु 

बाल 
िब�याई 

(जबरज�ती 
करणी) 

२०७२।
०३।२७ 

४ ७१४ 

५०.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५८१ 
संय�ु 

उ��षेण / 
परमादेश 

२०७२।
०६।२० 

४ ७२० 

५१.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५९३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१२।०१ 

५ ८५० 
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५२.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९५९४
संय�ु 

परमादेश / 
�ितषेध 

२०७२।
१०।२८ 

५ ८५५ 

५३.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 
९६११ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादशे / 
�ितषेध / 

अिधकारप�ृछा

२०७२।
०९।२७ 

६ १०३४ 

५४.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९६१२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०५।०९ 

६ १०५१ 

५५.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९६१३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।२५ 

६ १०६१ 

५६.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९६१४ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।२५ 

६ १०६८ 

५७.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९६१५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
११।१६ 

६ १०८० 

५८.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६६६ 
संय�ु 

अंश दता� 
चलन 

२०७२।
०८।१६ 

९ १६२६ 

५९.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९६८९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादशे 

२०७२।
०५।०९ 

१० १८५५ 

६०.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९७२६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१२।०१ 

१२ २२७२ 

६१.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९७२७ 
संय�ु 

साव�जिनक 
बाटो खलुाई 

पाउ ँ

२०७२।
११।३० 

१२ २२७९ 

६२.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
९६२६ 
संय�ु 

नाग�रकता 
२०७२।
०५।१४ 

७ १२२९ 

६३.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९६२७ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७२।
१२।०२ 

७ १२३७ 

६४.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९६२८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१२।०१ 

७ १२४५ 

६५.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९६२९ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०६।०७ 

७ १२५२ 

६६.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६३० 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
१०।१८ 

७ १२५७ 
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६७.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 

९६३१ 
संय�ु 

हातहितयार 
खरखजाना 

२०७२।
०५।३१ 

७ १२८७ 

 

६८.  
स�माननीय �धान�यायाधीश �ी सशुीला काक� 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 

९६६७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०४।२३ 

९ १६३३ 

 

६९.  
स. का.म.ु�धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९५९५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
११।१० 

५ ८६१ 

७०.  
स. का.म.ु�धान�यायाधीश �ी क�याण �े� 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५९६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
११।११ 

५ ८६५ 

७१.  
स. का.म.ु�धान�यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९६४८ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०३।२० 

८ १४४२ 

७२.  
स. का.म.ु�धान�यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९६४९ 
संय�ु 

उ��षेण / 
परमादेश 

२०७३।
०३।२० 

८ १४४७ 

७३.  
स. का.म.ु�धान�यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९७२८ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७३।
०२।०४ 

१२ २२८७ 

 

७४.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५२६ 
संय�ु 

रकम 
असलुी 

२०७१।
१०।०४ 

१ ७० 

७५.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५४२ 
संय�ु 

लेनदेन 
२०७२।
०२।३२ 

२ २४१ 

७६.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९५४३ 
संय�ु 

साव�जिनक 
पोखरी 
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

साव�जिनक 
दता� 

कायमसमेत 

२०७१।
१०।२० 

२ २४६ 

७७.  
माननीय �यायाधीश �ी क�याण �े� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५५९ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७१।
१०।०४ 

३ ४६२ 

 

७८.  
माननीय �यायाधीश �ी िगरीश च�� लाल 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९६६८ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।
०६।२० 

९ १६५० 
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७९.  
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९५२७ 
संय�ु 

स�झौता 
बमोिजमको 
रकम िदलाई 

पाउ ँ

२०७१।
१२।०२ 

१ ८२ 

८०.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९५२८ 
संय�ु 

भ�सार 
मू�याङ्कन 
धरौट िफता� 

२०७१।
११।१५ 

१ ८९ 

८१.  
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९५४४ 
संय�ु 

�ितषेध / 
उ��ेषण 

२०७२।
०५।३१ 

२ २५३ 

८२.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९५६० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०५।३१ 

३ ४७९ 

८३.  
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५६१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
१२।१६ 

३ ४८७ 

८४.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५८२ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।
११।१८ 

४ ७२८ 

८५.  
माननीय �यायाधीश �ी सुशीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९५९७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७१।
११।०६ 

५ ८७० 

८६.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९६५० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
११।१० 

८ १४५४ 

८७.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
९६५१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।२१ 

८ १४६५ 

८८.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६५२ 
संय�ु 

अंश चलन 
२०७२।
०९।२२ 

८ १४७६ 

८९.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९६९० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०५।०९ 

१० १८६४ 

९०.  
माननीय �यायाधीश �ी सशुीला काक� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९७११ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७१।
११।११ 

११ २१०३ 

 

९१.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५२९ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७२।
११।१७ 

१ ९६ 

९२.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५३० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०६।२२ 

१ १०४ 
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९३.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५३१ 
संय�ु 

अपहरण तथा 
शरीर ब�धक 

२०७२।
११।०५ 

१ ११० 

९४.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५६२ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।
१०।२८ 

३ ४९२ 

९५.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५६३ 
संय�ु 

रा�य 
िव��को 
अपराध  
(रा�य 

िव�लव) 

२०७२।
१०।०३ 

३ ५०५ 

९६.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५८३ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
(अिफम) 

२०७२।
११।१२ 

४ ७३४ 

९७.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५९८ 
संय�ु 

अपहरण गरी 
ब�धक 

बनाएको 

२०७२।
०६।११ 

५ ८८३ 

९८.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९५९९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०७।२९ 

५ ८८९ 

९९.  
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६०० 
संय�ु 

आगलागी 
२०७२।
०६।१२ 

५ ८९६ 

१००. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
९६१६ 
संय�ु 

अपतुाली हक 
कायम 

२०७२।
१२।२३ 

६ १०९६ 

१०१. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९६३२ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
१०।१० 

७ १२९१ 

१०२. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६३३ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७२।
०६।१२ 

७ १२९७ 

१०३. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६३४ 
संय�ु 

उ��षेण / 
परमादेश 

२०७२।
०९।०८ 

७ १३०५ 

१०४. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९६५३ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
११।१८ 

८ १४८३ 

१०५. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९६५४ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
१०।१० 

८ १५१७ 

१०६. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६५५ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
११।१२ 

८ १५२३ 
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१०७. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९६६९ 
संय�ु 

दूिषत 
िनण�य बदर 

२०७०।
०३।१९ 

९ १६५५ 

१०८. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६७० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०९।०८ 

९ १६६३ 

१०९. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६९१ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।
१२।२८ 

१० १८६९ 

११०. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६९२ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

२०७२।
१२।२२ 

१० १८७८ 

१११. 
माननीय �यायाधीश �ी बै�नाथ उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९७२९ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७३।
०४।१२ 

१२ २२९४ 

 

११२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५३२ 
संय�ु 

बाली 
२०७२।
०३।२८ 

१ १२१ 

११३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५३३ 
संय�ु 

िलखत दता� 
बदर 

२०७१।
११।२० 

१ १२७ 

११४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५३४ 
संय�ु 

कुटिपट 
२०७२।
०२।२५ 

१ १३२ 

११५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

९५४५ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
०३।१३ 

२ २७७ 

११६. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५४६ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
०७।३० 

२ ३२७ 

११७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५४७ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७२।
०२।२७ 

२ ३३५ 

११८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९५६४ 
संय�ु 

िनषेधा�ा / 
परमादेश 

२०७२।
०४।३२ 

३ ५१५ 

११९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५६५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
उ��ेषण 

२०७२।
०३।०९ 

३ ५२१ 

१२०. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५६६ 
संय�ु 

�ितपूित� रकम 
िदलाई पाउ ँ

२०७१।
१२।२६ 

३ ५३१ 

१२१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५८४ 
संय�ु 

��ाचार 
२०७२।
०६।१७ 

४ ७४२ 

१२२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५८५ 
संय�ु 

उ��षेण / 
परमादेश 

२०७२।
०४।२८ 

४ ७५८ 
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१२३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५८६ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
०५।२१ 

४ ७६८ 

१२४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९५८७ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०४।२८ 

४ ७८२ 

१२५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६०१ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०५।२३ 

५ ९०७ 

१२६. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

९६०२ 
संय�ु 

संरि�त 
�े�िभ� 

संरि�त िहउ ँ
िचतुवा मारी 

छाला िनकासी 
ओसारपसार 

२०७२।
०६।०७ 

५ ९३५ 

१२७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६५६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।१४ 

८ १५२९ 

१२८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९६५७ 
संय�ु 

अदालतको 
अवहेलना 

२०७२।
०२।२४ 

८ १५३७ 

१२९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६७१ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७२।
१२।२२ 

९ १६७० 

१३०. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 
९६७२ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७३।
०३।२० 

९ १६७६ 

१३१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६९३ 
संय�ु 

गौवध 
२०७२।
११।२७ 

१० १८८९ 

१३२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६९४ 
संय�ु 

ज�गा हक 
कायम 

िखचोला 
मेटाई चलन 
चलाई पाउँ 

२०७२।
०९।२२ 

१० १८९६ 

१३३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६९५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१२।०४ 

१० १९०९ 

१३४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९७३० 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
११।०९ 

१२ २३०० 

१३५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९७३१ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०३।०५ 

१२ २३०७ 
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१३६. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६३५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
१०।१४ 

७ १३१३ 

१३७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोपाल पराजलुी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९७१२ 
संय�ु 

ठगी 
२०७२।
१२।१२ 

११ २११४ 

 

१३८. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६०४ 
संय�ु 

परमादेश / 
उ��ेषण 

२०७३।
०१।१२ 

५ ९५० 

१३९. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९६०३ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०१।०५ 

५ ९४७ 

१४०. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६५८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०३।२२ 

८ १५५५ 

१४१. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६९६ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७२।
११।०४ 

१० १९१८ 

१४२. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९७१३ 
संय�ु 

लेनदेन 
२०७३।
०२।२७ 

११ २१२० 

१४३. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
९७३२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०४।१७ 

१२ २३१४ 

१४४. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
९७३३ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।१७ 

१२ २३२३ 

१४५. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९६१७ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
१२।२६ 

६ ११०४ 

१४६. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९६३६ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७३।
०२।२६ 

७ १३२० 

१४७. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपकराज जोशी 

माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
९५८८ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।
१२।१२ 

४ ७८९ 

 

१४८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५३५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
०८।१० 

१ १४० 

१४९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
९५४८ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
०८।२४ 

२ ३५८ 

१५०. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९५६७ 
संय�ु 

कत��य 
�यान 

२०७२।
०९।१३ 

३ ५४० 

१५१. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९६०५ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७२।
११।०२ 

५ ९५८ 
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१५२. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९६१८ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
११।२० 

६ १११० 

१५३. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९६१९ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

(हाडनाता) 

२०७२।
११।०३ 

६ ११२० 

१५४. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९६२० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०९।२३ 

६ ११४२ 

१५५. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६२१ 
संय�ु 

िजउ मा�ने 
बे�न े

२०७२।
१०।०४ 

६ ११४९ 

१५६. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९६३७ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
११।०३ 

७ १३३२ 

१५७. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९६३८ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
११।०२ 

७ १३४२ 

१५८. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६७३ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७३।
०१।३० 

९ १६८२ 

१५९. 
माननीय �यायाधीश �ी गोिव�दकुमार उपा�याय 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

९७१४ 
संय�ु 

ग�डा मारी  
खाग िब�� 
�यवसाय 

गरेको 

२०७३।
०१।१६ 

११ २१२६ 

 

१६०. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९५६८ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
१२।२१ 

३ ५६१ 

१६१. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५६९ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
११।०३ 

३ ५६६ 

१६२. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५७० 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७२।
११।०३ 

३ ५७० 

१६३. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५८९ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
०९।१६ 

४ ७९७ 

१६४. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६०६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
�ितषेध 

२०७२।
०३।०६ 

५ ९७३ 

१६५. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 
९६७४ 
संय�ु 

वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

२०७३।
०४।१९ 

९ १६८७ 
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१६६. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

९६९७ 
संय�ु 

अंश भरपाई 
िलखत बदर 
दता� बदर 

अंश 
फाटँसमते 

२०७३।
०३।०५ 

१० १९२६ 

१६७. 
माननीय �यायाधीश �ी ओम�काश िम� 

माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 
९६९८ 
संय�ु 

अङ्ग भङ्ग 
२०७३।
०५।१४ 

१० १९३४ 

 

१६८. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९५३६ 
संय�ु 

वैदेिशक 
रोजगार ठगी 

२०७२।
०६।१३ 

१ १५२ 

१६९. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६०७ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०२।०४ 

५ ९८१ 

१७०. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९६०८ 
संय�ु 

ब�िकङ कसरु 
२०७२।
१२।३० 

५ ९९१ 

१७१. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६२२ 
संय�ु 

कत��य 
�यान / 

�यान मान� 
उ�ोग 

२०७३।
०१।१५ 

६ ११७३ 

१७२. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६२३ 
संय�ु 

जबरज�ती 
करणी 

२०७३।
०१।१५ 

६ ११९८ 

१७३. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६३९ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७३।
०२।२४ 

७ १३४९ 

१७४. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६४० 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७३।
०१।१५ 

७ १३६२ 

१७५. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 
९६५९ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७३।
०४।१९ 

८ १५६३ 

१७६. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६७५ 
सयं�ु 

कत��य �यान 
र अपहरण 

२०७३।
०२।२४ 

९ १६९४ 

१७७. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६७६ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७३।
०२।२४ 

९ १७०९ 

१७८. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९६७७ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

ओसारपसार 

२०७३।
०२।२४ 

९ १७१९ 
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१७९. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 
९६७८ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७३।
०४।१९ 

९ १७२९ 

१८०. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
९७१५ 
संय�ु 

अंश चलन 
२०७३।
०३।२९ 

११ २१४२ 

१८१. 
माननीय �यायाधीश �ी देव�े� गोपाल �े� 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९७३४ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७२।
०५।२९ 

१२ २३३५ 

 

१८२. 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५३७ 
संय�ु 

कत��य �यान 
२०७२।
१०।०७ 

१ १७२ 

१८३. 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 

माननीय �यायाधीश �ी जगदीश शमा� पौडेल 
९५७१ 
संय�ु 

गौवध 
२०७२।
०९।३० 

३ ५७६ 

१८४. 
माननीय �यायाधीश �ी चोले�� शमशेर ज.ब.रा. 
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 

९७३५ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०५।२७ 

१२ २३४४ 

 

१८५. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी मीरा खड्का 
९६४१ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।३० 

७ १३८० 

१८६. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 
९६६० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।१८ 

८ १५७४ 

१८७. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 

९६६१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७३।
०४।२४ 

८ १५८० 

१८८. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलस े
९६७९ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।१८ 

९ १७३४ 

१८९. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 
९६८० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०७।०४ 

९ १७४१ 

१९०. 
माननीय �यायाधीश �ी दीपककुमार काक� 

माननीय �यायाधीश �ी केदार�साद चािलसे 
९६९९ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।२५ 

१० १९४२ 

 

१९१. 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 

९६४२ 
संय�ु 

अंश चलन 
२०७३।
०५।०८ 

७ १३८७ 

१९२. 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 

९६६२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०५।१९ 

८ १५८६ 

१९३. 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 

९६८१ 
संय�ु 

िनद�शन 
बदर 

२०७३।
०४।३२ 

९ १७४६ 
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१९४. 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 

९७०० 
संय�ु 

अंश दता�  
२०७३।
०५।१५ 

१० १९४७ 

१९५. 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 

९७०१ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०५।२४ 

१० १९५५ 

१९६. 
माननीय �यायाधीश �ी सारदा�साद िघिमर े
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 

९७१६ 
संय�ु 

अंश चलन 
२०७२।
०५।०१ 

११ २१५० 

 

१९७. 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
९६८२ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०५।२१ 

९ १७५९ 

१९८. 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 
९६८३ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०५।२७ 

९ १७६५ 

१९९. 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
९७०२ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।१८ 

१० १९६१ 

२००. 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 
९७०३ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०५।२७ 

१० १९७३ 

२०१. 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
९७१७ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।२७ 

११ २१६० 

२०२. 
माननीय �यायाधीश �ी ह�रकृ�ण काक� 

माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
९७१८ 
सयं�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०४।२७ 

११ २१६७ 

 

२०३. 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

९६४३ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा ओसार 
पसार 

२०७३।
०५।१६ 

७ १३९३ 

२०४. 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 

९६६३ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।२१ 

८ १५९५ 

२०५. 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

९६८४ 
संय�ु 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 
जबरज�ती 

करणी 

२०७३।
०५।१६ 

९ १७७३ 

२०६. 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

९६८५ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०४।३० 

९ १७९२ 
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२०७. 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

९७०४ 
संय�ु 

लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

२०७३।
०५।१६ 

१० १९८३ 

२०८. 
माननीय �यायाधीश �ी िव��भर�साद �े� 

माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 
९७१९ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०८।२९ 

११ २१७२ 

 

२०९. 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 

९६८६ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७३।
०४।२० 

९ १७९८ 

२१०. 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
९७०५ 
संय�ु 

उ��षेण / 
परमादेश 

२०७३।
०५।०१ 

१० १९९५ 

२११. 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 

९७२० 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०६।३० 

११ २१८१ 

२१२. 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 

माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
९७३६ 
संय�ु 

उ��ेषण / 
परमादेश 

२०७३।
०५।०१ 

१२ २३५८ 

२१३. 
माननीय �यायाधीश �ी ई�र�साद खितवडा 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 

९७३७ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०६।३० 

१२ २३६९ 

 

२१४. 
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 

९६४४ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।३१ 

७ १४०० 

२१५. 
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 
माननीय �यायाधीश �ी �काशमान िसंह राउत 

९६८७ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७३।
०५।१३ 

९ १८३३ 

२१६. 
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
९७०६ 
संय�ु 

उ��ेषण 
२०७३।
०४।२५ 

१० २००२ 

२१७. 
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
९७२१ 
संय�ु 

ब�दी 
��य�ीकरण 

२०७३।
०४।२५ 

११ २१९७ 

२१८. 
माननीय �यायाधीश डा.�ी आन�दमोहन भ�राई 

माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
९७२२ 
संय�ु 

परमादेश 
२०७३।
०४।२६ 

११ २२०४ 

 

२१९. 
माननीय �यायाधीश �ी अिनलकुमार िस�हा 
माननीय �यायाधीश �ी सपना �धान म�ल 

९६४५ 
संय�ु 

ब�िकङ कसरु 
२०७३।
०४।१८ 

७ १४०६ 
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सव��च अदालत बुलेिटन २०७३ मा �कािशत 
िनण�यह�को सूची 

 

वैशाख पिहलो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

सयंु� इजलास १-१२ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िजफोरएस से�य�ुरटी सिभ�सेज 
नपेाल �ा.िल.समेत 

2.  

फैसला 
बदर अंश 
नामसारी 

म.ुस. गन� रामदवन चमार िव. 
बेलास चमारसमेत 

3.  परमादेश 
ह�रशङ्कर कण�समेत िव. नेपाल 
वायसेुवा िनगमसमेत 

4.  उ��ेषण 
सिुधरकुमार झासमेत िव. 
अशोककुमार चौधरीसमेत 

5.  उ��ेषण 
िहरामाया �ीससमेत िव. बागलङु 
िज�ला बागलङु न.पा. काया�लय, 
बागलङुसमेत 

6.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

पाव�ती देवी सनुार िव. मालपोत 
काया�लय, �प�देहीसमेत 

7.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. निवन प�रयार 
भ�ने निवनकुमार प�रयार 

8.  
कत��य 
�यान 

गंगा भ�ने किवता बजगाई ं
(अिधकारी) िव. नेपाल सरकार 

9.  िनण�य बदर 
तेज�साद चौलागाई िव. गुठी 
सं�थान, के��ीय काया�लय, 
िड�लीबजारसमेत 

10.  

ब�डा बदर, 
दता� बदर 

दता� कायम 

मिह�� ठाकुर लोहार िव. 
लालबाब�ुसाद यादवसमेत 

11.  

मानव 
बेचिबिखन 

तथा 
ओसारपसार 

योगबहादरु लामासमेत िव. नेपाल 
सरकार 
 

12.  
कत��य 
�यान 

�ेमजंग के�ङ िव. नेपाल सरकार 

13.  
जबरज�ती 

करणी 
अजु�न भ�न े प�ुप िव�कमा� िव. 
नेपाल सरकार 

14.  
कत��य 
�यान 

तिमजो िमयासँमेत िव. नेपाल 
सरकार 

15.  

जबरज�ती 
करणी र 
कत��य 
�यान 

रामबहादरु चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

16.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

ते�बा शेपा� िव. नेपाल सरकार 

17.  परमादेश 
मोहन बािनयासँमेत िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

इजलास नं. १ १२-१५ 

18.  लेनदेन 
संजीव तुलाधर िव. श�भलुालदेव 
�धान 

19.  
रकम  

िदलाई पाउ ँ
राजन भ�डारी िव. जय�काश 
शाह तेली 

20.  उ��षेण 
िमलनकुमार िव� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

21.  

साव�जिनक 
पोखरी  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

साव�जिनक 
दता� 

कायमसमेत 

गंगाधर साहसमेत िव. मसु गन� 
��दी खंग ख�वे 
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इजलास नं. ३ १५-२२ 

22.  

स�झौता 
बमोिजमको 
रकम िदलाई 

पाउ ँ

िमलन ग�ुङ िव. मोहन सहनी 

23.  िनषेधा�ा बैसु� यादव िव. उमेश यादवसमेत 

24.  िनषेधा�ा 
िगरीजा�साद भ� िव. तारा�साद 
भ�समेत 

25.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िदनेशकुमार �े� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

26.  डाकँा चोरी 
नेपाल सरकार िव. रवी 
ग�ुङसमेत  

27.  
भ�सार 

मू�याङ्कन 
धरौट िफता�  

बोधराज िनरौला िव. िनम�लादेवी 
गोय�का 

28.  अंश चलन 
महग ु झागड िव. अजु�नकुमार 
उरावसमेत 

29.  
कत��य 
�यान 

रामच�� सनुार भ�ने रामशरण 
सनुार िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ५ २२-२८ 

30.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
सलुोक लामा िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

31.  बाली 
रामखेलावन बाह�न िव. 
च��िकशोर बाह�नसमेत 

32.  

करकाप 
गरेको 
कागज 
अमा�य 
ग�रपाउ ँ

भानी च�द िव. ल�मण च�द 

33.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तेतरी देवी महतो कोइरीसमेत िव. 
ह�रका�त झासमेत 

34.  उ��ेषण 
अिधव�ा बौधकृ�ण भगत िव. 
मालपोत काया�लय, स�रीसमेत 

35.  जालसाजी 
दशनलाल चौधरी िव. राधादेवी 
चौधरीसमेत 

36.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. खटर मिुखया 

37.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

शेख न�ुल होदा िव. गौर 
नगरपािलका काया�लय, रौतहट, 
गौरसमेत 

38.  बह�िववाह 
नेपाल सरकार िव. मेराज 
खासँमेत 

39.  
जारी 

धनमाल 
क�हैया यादव िव. भपेु�� यादव 

40.  परमादेश 
डा. भाईकाजी ितवारी िव. ल�मी 
महज�न (देवकोटा) 

इजलास नं.६ २८-३० 

41.  उ��ेषण 
कौशलकुमार िसंह (कुशवाहा) िव. 
गहृ सिचव, गहृ म��ालयसमेत 

इजलास नं.७ ३०-३१ 

42.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सहजराम कुम�समेत िव. 
रामान�द कुम�समेत 

43.  
िलखत दता� 

बदर 
रमेश लािछम�य ु िव. पनुमाया 
कासलुासमेत 

इजलास नं.८ ३१-३२ 

44. 
कत��य 
�यान 

कमलबहादरु जा�ी िव. नेपाल 
सरकार 

45.  
अपहरण 
र शरीर 
ब�धक 

धावा लामासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

46.  
कत��य 
�यान 

मनोज चम�कार िव. नेपाल 
सरकार 
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इजलास नं. ९ ३३ 

47.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

परश ु राम श�ुला िव. िनजामती 
िकताबखाना, ह�रहरभवन, 
लिलतपरुसमेत 

एकल इजलास ३३-३४ 

48. उ��ेषण 
गोमा ग�ुङ िव. ह�रकुमार 
ग�ुङसमेत 

49.  उ��ेषण 
डा. लालबाब ु साह िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

50.  
�ितषेध / 
परमादेश 

ई�री�साद पौडेल िव. धनबहादरु 
कँुवरसमेत 

अ�त�रम आदेश ३४-३५ 

51.  उ��ेषण 
रामलोचन साह िव. पश ु सेवा 
िवभाग, ह�रहरभवन, 
लिलतपरुसमेत 

52.  उ��ेषण 
सािव�ीदेवी ईनाणी िव. ऋण 
असलुी �यायािधकरण, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

53.  उ��ेषण 
िदपकजङ्ग शाह िव. सङ्घीय 
मािमला तथा �थािनय िवकास 
म��ालयसमेत 

�रत / बेरीत आदेश ३५-३६ 

54.  िनषेधा�ा 
�यामदेव चौधरीसमेत िव. 
ह�रनारायण शाह वण�वाल 

55.  
ज�रवाना 
गन� िनण�य 

बदर 

ल�मीबहादरु �े� िव. नेपाल रा�� 
ब�क, के��ीय काया�लयसमेत 

वैशाख दो�ो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

िवशेष इजलास १-२ 

१.  उ��ेषण 
िकरण ग�ुासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा पूण�च�� पौडेल िव. 
िनवा�चन आयोग, िनवा�चन 
आयोगको काया�लय, बहादरु 
भवन, काठमाड�समेत 

३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा. रामकृ�ण ितम�सनेासमेत िव 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं. १ २-९ 

४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा िव�ण�ुसाद 
ितिमि�सना िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

५.  ��ाचार 
िशवकुमार अ�वालसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

६.  
रकम  
असलु 

केशव �थािपत िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग 

७.  
कत��य 
�यान 

दोज� तामाङ िव. नेपाल सरकार 

८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

संजय भ�ने टेकबहादरु ख�ी िव. 
कारागार काया�लय, बाकेँ 
नेपालग�जसमेत 

इजलास नं. २ ९-१० 

९.  
स�ब�ध 
िव�छेद 

िववस खवाससमेत िव. थान�ी 
खवास 

इजलास नं. ३ १०-१६ 

१०.  
पखा�ल 
भ�काई 
िखचोला 

यमकुमारी ग�ुङ िव. ब�दना 
पा�डे 

११.  
कत��य 
�यान 

थापाजी भ�न ेलाल मोह�मद िव. 
नेपाल सरकार 

१२.  खोटा चलन रोिजत िसंह िव. नेपाल सरकार 

१३.  परमादेश 
जमनुा �साद म�डल िव. नेपाल 
वाय ु सेवा िनगम, नया ँ सडक, 
काठमाड�समेत 
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१४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

केदार�साद (के.पी.) पाठक िव. 
सूचना तथा स�चार 
म��ालयसमेत 

१५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अ�य�, हेमिब�म थापा िव. 
िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, क�चनपरुसमेत 

१६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

च��का�त झा िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल काठमाड�समेत 

१७.  ��ाचार 
ई�री�साद �यौपाने िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ४ १६-१७ 

१८.  
कत��य 
�यान 

िव�फोटक पदाथ�, सान ु भ�न े
�याम थापा िव. नेपाल सरकार  

१९.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. अजु�न 
थपिलया 

इजलास नं. ५ १८-२७ 

२०.  उ��ेषण 
जीतबहादरु महत िव. �ी िज�ला 
सरकारी विकलको काया�लय, 
रामेछापसमेत  

२१.  
कत��य 
�यान 

लोकबहादरु लामा तामाङ िव. 
नेपाल सरकार 

२२.  
कत��य 
�यान 

िव�णबुहादरु सोमैसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२३.  
जबरज�ती 

करणी 
मानबहादरु िव.क. िव. नेपाल 
सरकार 

२४.  
कत��य 
�यान 

धम�बहादरु �े�समेत िव. नेपाल 
सरकार 

२५.  
कत��य 
�यान 

मनह�र प�रयार िव. नेपाल 
सरकार 

२६.  

फैसला 
बमोिजम 
ज�गा दता� 
ग�रपाउँ 

बलराम अिधकारी िव. 
�पाकुमारी अिधकारी 

२७.  
मोटरसाइकल

चोरी 
नेपाल सरकार िव. िव� तामाङ 
 

२८.  
कत��य 
�यान 

भूपे��बहादरु िसंहसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

२९.  लेनदेन 
ितल�साद ितवारी िव. 
कृ�णबहादरु राजभ�डारी 

३०.  कुटिपट 
मिनकलाल यादव िव. िसिक�� 
यादवसमेत 

३१.  
कत��य 
�यान 

�िमता िव.क. िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं.७ २७-३० 

३२.  
कत��य 
�यान 

ज�गे भ�न े जगतबहादरु भ�डारी 
िव. नेपाल सरकार 

३३.  
जबरज�ती 

करणी 
ई�री�साद प�थी उपा�याय िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं.८ ३०-३१ 

३४.  
कत��य 
�यान 

इमानिसंह वली िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ९ ३१-३४ 

३५.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. �बुबहादरु 
अिधकारीसमेत 

३६.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. भपुत पौडेल 

३७.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. शेरबहादरु 
िव.क. 
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इजलास नं.१० ३४-३६ 

३८.  
कत��य 
�यान र 
डाकँा 

ब�ल ु वीरे��कुमार (राज) 
उपा�यायसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

३९.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. यामबहादरु 
कामीसमेत 

रायबाझी फैसला ३६-३८ 

४०.  
िनण�य पचा� 
दता� बदर 

मह�मद खिलल िमया ँिव. आसमा 
बेगम  

�रत / बेरीत आदेश ३८-३९ 

४१.  ठगी 
सािगर िमया ँ गदी िव. नेपाल 
सरकार 

४२.  
ब�िकङ 
कसरु 

सशुील �थािपत िव. नेपाल 
सरकार 

४३.  
अंश 
दपोट 

दीपकबहादरु ब�नेत िव. 
तोपबहादरु ब�नेतसमेत 

अदालत गितिविध ४०-४४ 
जेठ पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १-३ 

१.  

भरपाई 
िलखत दता� 
बदर दता� 
कायम 

परुण शमशेर ज.ब.रा. िव. 
खड्गकुमारी राणासमेत 

२.  
नापी दता� 
बदर, दता� 

कायम 

रमेश�साद पौडेल िव. शारदा 
पौडेल 

३.  चोरी 
नेपाल सरकार िव. गणेशबहादरु 
काक�समेत 

सयंु� इजलास ४-१६ 

४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

अिधव�ा �मणकुमार �े� िव. 
महानगरीय �हरी व�ृ, बौ�, 
काठमाड�समेत 

५.  
ब�िकङ  
कसरु 

नेपाल सरकार िव. काले 
लामासमेत 

६.  
ब�िकङ  
कसरु 

नेपाल सरकार िव. मनोज�साद 
िचम�रया 

७.  

अि�म 
भ�ुानी 

सिहत करार 
बमोिजमको 
�ितपूित� 
िदलाई  

भराइ पाउँ 

कृ�ण राणा िव. िस�ा�तराज 
पा�डेसमेत 

८.  उ��ेषण 

प�ुषो�म गौतम िव. त�कालीन 
ब�क अफ एिसया हाल एनआईसी 
एिशया ब�क िलिमटेड, के��ीय 
काया�लय, ि�परुे�र, 
काठमाड�समेत 

९.  उ��ेषण 
अिलअ�तर िमयाँ िव. �हरी 
�धान काया�लय, न�साल 
काठमाड�समेत 

१०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गणेशबहादरु दरुासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

११.  
जबरज�ती 

करणी 
�काश भ� िव. नेपाल सरकार 

१२.  उ��षेण 
भावना िनरौला िव. कम�चारी 
स�चयकोष, प�ुचोक 
लिलतपरुसमेत 

१३.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. िमनभा�  
अिधकारीसमेत 

१४.  
स�पि� 

श�ुीकरण 
नेपाल सरकार िव. स�रता िगरी 
राईसमेत 
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१५.  परमादेश 

िहरामाया �ीससमेत िव. बागलङु 
नगरपािलका नगरका िविभ�न 
सडकह� कालोप�े गन� काय�को 
उपभो�ा सिमित २०६८, 
बागलङु नगरपािलकाको 
काया�लय, बागलङुसमेत 

इजलास नं. १ १६-३० 

१६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�दल�साद चौहान िव. िज�ला 
काया�लय, गोरखासमेत 

१७.  उ��ेषण 
िजतबहादरु आले मगर िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

१८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद ढकालसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

१९.  
कत��य 
�यान 

िदनेश िल�बू िव. नेपाल सरकार 

२०.  
खत दता� 

बदर 
राम आ�े साह कलवार िव.  
सागरवाल कलवारसमेत 

२१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�वु�साद चौलागाई ं िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२२.  
कत��य 
�यान, 

साधक दता�  

नेपाल सरकार िव. कमल थापा 
मगरसमेत 

२३.  
कत��य 
�यान 

िवजय लामासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

धनबहादरु कँुवर िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, बागलङुसमेत 

२५.  ��ाचार 
चोकटदास त�वा िव. नेपाल 
सरकार 

२६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रिव�� यादवसमेत िव. गौर 
नगरपािलका काया�लयका पदपूित� 
सिमित, मकुाम गौर 
नगरपािलकासमेत 

२७.  
��ाचार 
न.�.प. 

नेपाल सरकार िव. राज ुब�नेत 

२८.  परमादेश 
िज�ला �हरी काया�लय, 
क�चनपरु तथा ऐ. काया�लयका 
काया�लय �मखु िव. सधुा झा 

२९.  उ��षेण 
पवनकुमार संघाई िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, पसा�समेत 

३०.  िनषेधा�ा 
दावा नोबु� शेपा�को अ.वा. िमङ्वा 
दोज� शेपा� िव. फिण�� 
काक�समेत 

३१.  ��ाचार 
क�पना भ�डारी (िघिमरे) िव. 
नेपाल सरकार 

३२.  
अदालतको 
अपहेलना 

ई�री�साद पौडेल िव. धनबहादरु 
कँुवर 

३३.  ��ाचार नेपाल सरकार िव. धम�देव फुलारा 
इजलास नं. २ ३०-३५ 

३४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िवशाल प�रयारसमेत िव. 
काठमाड� िज�ला अदालत, 
बबरमहल काठमाड�समेत 

३५.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
िजरे भ�ने सरोज लामा िव. नेपाल 
सरकारसमेत 

३६.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. कुमार 
�े�समेत 

३७.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. रामगोपाल 
लागेज ु 

इजलास नं. ३ ३५-५१ 

३८.  करकाप 
मोहन िजसीसमेत िव. मोतीराम 
सनुारसमेत 

३९.  
कत��य 
�यान 

िवकास अिधकारीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

४०.  
कत��य 
�यान 

तुलबहादरु बढुा िव. नेपाल 
सरकार 
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४१.  
लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

िवनोद चौधरी िव. नेपाल सरकार 

४२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ताराकुमार 
नपेाल 

४३.  परमादेश 
प�नाबहादरु रि�जतसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

४४.  िनषेधा�ा सभुाष िगरी िव. देवी�साद परुी 

४५.  
दता� 

बदरसमेत 
अङ्कबहादरु बढुथापासमेत िव. 
मयालाल बोहरा 

४६.  अंश 
भाजमुनुी गभुाजसुमेत िव. 
चडुामिण गभुाजु 

४७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िशि�का गीता कटुवालसमेत िव. 
िज�ला ते�थुम नगरपािलका 
ि�थत िश�ा काया�लय ते�थुम र 
सोका �मखु 

४८.  
कत��य 
�यान 

िनमा�ला भ�न े मिहमा (िव.क.)  
िव. नेपाल सरकार 

४९.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. र�नमाया 
थपिलयासमेत 

५०.  परमादेश 

दीपे�� कुमार �यौपाने िव. 
म�यमा�चल �ामीण िवकास ब�क 
िलिमटेड के��ीय काया�लय, 
जनकपरु 

५१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नम�दा ब�नेत िव. भूिमसधुार 
काया�लय, मोरङ, 
िवराटनगरसमेत 

५२.  िनषेधा�ा 
वीणाकुमारी यादव िव. उषादेवी 
िम� 

५३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नागे�� राउत कुम� िव. िवनोद 
म�डलसमेत 

५४.  परमादेश 
नागे�� राउत कुम� िव. िवनोद 
म�डलसमेत 

५५.  िनषेधा�ा 
कामे�र त�मासमेत िव. केशो 
दाससमेत 

५६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

शहेरा बान ु खातुनसमेत िव. 
इलाका �हरी काया�लय, िसजुवा 
मोरङसमेत 

५७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िनम नारायण चौधरी िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, 
नवलपरासीसमेत 

५८.  िनषेधा�ा 
जगरनाथ साह� हलवुाई िव. 
वाले�र मिुखया 

५९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िव�णमुाया कुमारी राय था� िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
नवलपरासीसमेत 

६०.  जालसाजी 
धम� नारायण महज�न िव. 
प�चनारायण महज�नसमेत 

इजलास नं. ५ ५१-५५ 

६१.  
कत��य 
�यान 

फुलोदेवी ख�वे िव. नेपाल 
सरकार 

६२.  
जबरज�ती 

करणी 
रिव सोरेन िव. नेपाल सरकार 

६३.  
मोिहयानी 
हकको 

�माणप� 

म.ुस. गन� स�ुमा �याकुरेल िव. 
म.ुस. गन� मिहमा �याकुरेल 

६४.  
जबरज�ती 

करणी 
मनोज आचाय� िव. नेपाल सरकार 

६५.  
कत��य 
�यान 

योगे�� भ�ने योगराज िशवाकोटी 
िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं.८ ५५ 

६६.  गौबध 
कुमार दज�समेत िव. नेपाल 
सरकार 
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�रत / बेरीत आदेश ५५-५६ 

६७.  परमादेश 
िमलन भ�डारी िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

अदालत गितिविध ५६-६० 
जेठ दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पणू� इजलास १-३ 

१.  उ��ेषण 

�हरी �धान काया�लय, न�साल 
र ऐजनको कानून शाखाको 
तफ� बाट �हरी महािनरी�क िव. 
र�जनच�� �े� 

२.  
हातहितयार 
खरखजाना 

संजयकुमार साह िव. नेपाल 
सरकार 

िवशेष इजलास ३-९ 

३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा मीरा ढुङ्गानासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रिव�� �े�समेत िव. �वा��य 
तथा जनसङ्या म��ालयसमेत 

५.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

अिधव�ा िव��काश 
भ�डारीसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास १०-१९ 

६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िस�ा�त म�लको हकमा आमा 
सधुा �े� िव. िवनोद म�लसमेत 

७.  उ��ेषण 
िनरजकुमार बाह�न िव. 
गणेशबहादरु ऐरसमेत 

८.  

अ�ाकृितक 
मैथुन 

(जबरज�ती 
करणी) 

गोिव�द राउत िव. नेपाल सरकार 

९.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

नैतु�लाह भ�न े शेष अनाय 
तु�लाह िव. नेपाल सरकार 

१०.  
जबरज�ती 

करणी 
हितराम पनुमगर िव. नेपाल 
सरकार 

११.  उ��ेषण 
भवुन�साद जोशीसमेत िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

१२.  उ��ेषण 
क�रिसंह भलुसमेत िव. लोक सेवा 
आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

१३.  
कत��य 
�यान 

अिनता ग�ुङसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

१४.  

सश�  
�हरी ऐन, 
२०५८ को 
दफा २७ 

अ�तग�तको 
कसरु 

अपराध 
गरेको 

नेपाल सरकार िव. �हरी जवान 
भेषराज �े� 

१५.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नारायणकाजी 
�े�समेत 

१६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मानबहादरु िब� िव. तुलिसंह 
िव�समेत 

इजलास नं. १ २०-२९ 

१७.  उ��षेण 
उमाका�त जोशीसमेत िव. सश� 
�हरी बल �धान काया�लय, 
हलचोक, काठमाड�समेत 

१८.  
�ितषेध / 
उ��ेषण 

अिधव�ा िमिथले�रकुमार 
िसंहसमेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��ष�रषद्को काया�लयसमेत 

१९.  
वैदेिशक 
रोजगार 

नेपाल सरकार िव. िनलेश 
पा�डेसमेत 
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२०.  
कुटिपट 

अङ्गभङ्ग 
नेपाल सरकार िव. रामपकुार 
ठाकुरसमेत 

२१.  
अदालतको 
अपहेलना 

सैदा खातुन िव. मह�मद आलम 
िमयासँमेत 

२२.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. उमानाथ 
लइुटेलसमेत 

२३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

जय�काश चौरिसया िव.  
राजपितदेवी बरैनी 

२४.  
जबरज�ती 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. आकाश 
बढुाथोक� 

२५.  
अपतुाली 

हक कायम 
दता�  

�यामिकशोर �साद काय�त िव. 
रामिकशोर�साद काय�त 

२६.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

िकशोर थापा िव. �यामभ� 
थापा, डा. भाइकाजी ितवारी िव. 
�यामभ� थापा 

२७.  
नापी िनण�य 

बदर 
परशरुाम जोशी िव. देवराज जोशी 

२८.  िनषेधा�ा 
दयाराम अिहरसमेत िव. सीताराम 
अिहरसमेत 

इजलास नं. २ २९-३२ 

२९.  
छुट ज�गा 

दता�  
मालपोत काया�लय, उदयपरु िव. 
दानबहादरु घले 

३०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मानबहादरु 
सनुार, मानबहादरु सनुार िव. 
नेपाल सरकार 

३१.  
कत��य 
�यान 

धनबहादरु चौहान िव. नेपाल 
सरकार 

३२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. संगीता भ�न े
स�झना �े�ी बोहरासमेत 

इजलास नं. ३ ३२-४२ 

३३.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. भरत �साद 
िघिमरेसमेत 

३४.  परमादेश 
शेषका�त परुी िव. वैदेिशक 
रोजगार िवभागसमेत 

३५.  
कत��य 
�यान 

बिजरिसंह खड्का िव. नेपाल 
सरकार 

३६.  

कत��य 
�यान / 

जबरज�ती 
चोरी / 

जबरज�ती 
करणी 

च�बहादरु रावल िव. नेपाल 
सरकार 

३७.  
हाडनाता 

जबरज�ती 
करणी 

भ�बहादरु खितवडा िव. नेपाल 
सरकार 

३८.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

सीता भ�न े सरीता िथङ्ग िव. 
नेपाल सरकार 

३९.  िनषेधा�ा 

िभ�ममान �े� िव. कप�रेट 
काया�लय, कानून िवभाग 
नारायणचौर न�साल 
काठमाड�ि�थत लिु�बनी िवकास 
ब�क िलिमटेडसमेत 

४०.  
करार 

यथावत 
रािखपाउँ 

बौकु मलाह िव. �ी जनता शंकर 
उ�च मा�यिमक िव�ालय, 
राजगढ नघ�समेत 

४१.  परमादेश 

अिधव�ा राज�ुसाद 
चापागाईसंमेत िव. नेपाल 
रा�यका महा�यायािधव�ाको 
काया�लयसमेत 

४२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा. बस�तकुमार ता�ाकार िव. 
लोक सेवा आयोग के��ीय 
काया�लयसमेत 
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४३.  

बैना रकम र 
सो  

बराबरको 
रकम िफता� 

पाउ ँ

बस�तकुमार िसलवाल िव. 
िकरण�साद िघिमरे 

इजलास नं. ४ ४३-४५ 

४४.  
कत��य 
�यान 

साइलँी भ�ने जङ्गलीमाया पहरी 
िव. नेपाल सरकार 

४५.  
कत��य 
�यान 

तलुसीदेवी च�द िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ५ ४५-५३ 

४६.  
कत��य 
�यान 

संिजव भ�ने संजीभ ग�ुङसमेत 
िव. नेपाल सरकार 

४७.  
जबरज�ती 

करणी 
लालबहादरु प�रयार िव. नेपाल 
सरकार 

४८.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. अि�मता 
िजआर (गहतराज) समेत 

४९.  
सवारी  
�यान 

नेपाल सरकार िव. लखेनाथ भ�ने 
कृ�ण परुी 

५०.  
जबरज�ती 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. लालबहादरु 
काक� 

इजलास नं.८ ५३-५४ 

५१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. धनबहादरु 
या�सो िल�बू 

५२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. इमबहादरु 
खड्का पा�पाली 

एकल इजलास ५४-५५ 

५३.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
वेगबहादरु तामाङ िव. िज�ला 
कारागार काया�लय,धािदङसमेत 

अदालत गितिविध ५६-६० 

असार पिहलो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

सवैंधािनक इजलास १-१५ 

१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गणेशराज राईसमेत २८ जना िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत  

२.  उ��ेषण 
सािव�ी �े� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा डा. च��का�त 
�वालीसमेत िव. रा��पितको 
काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास १६-२९ 

४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. हक� बहादरु 
आलेमगर 

५.  
कत��य 

�यान डाकँा 
नेपाल सरकार िव. सानकुा�छा 
गोले 

६.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामे �े�ी भ�ने 
रामच�� सवुेदी 

७.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िव�णदेुवी 
भजुले 

८.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ब�बैया 
िमयासँमेत 

९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामधनी चौधरी िव. म�य�े�ीय 
सश� �हरी बल म�ुयालय, �� 
बािहनी, पथलैया, बारासमेत 

१०.  उ��ेषण 
िहमाकुमारी प�त िव. भौितक 
योजना तथा िनमा�ण म��ालय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत 

११.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

रामदेव मिुखया िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 
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१२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गहृ म��ालय िव. मदन थापासमेत 

१३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अमरराज खैरसमेत िव. िवजय 
ढुङ्गाना 

१४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सवुास �े� िव. कृिष साम�ी 
सं�थान 

१५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा. िवजय िसंह िसजापित िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय, िकित�पुर, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं.१ २९-३३ 

१६.  परमादेश 
िज�ला �हरी काया�लय, भरतपरु 
िव. रिंजत ठाकुर 

१७.  
रैकर कायम 

ग�रपाऊँ 
वीरे�� थपिलया िव. अशोककुमार 
राजभ�डारीसमेत 

१८.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
ल�मी दङ्गाल िव. कारागार 
काया�लय, न�ख,ु लिलतपरुसमेत 

१९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िशव भारती िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, बाकेँसमेत 

२०.  
��ाचार 
(�ास 

�रसवत) 

नेपाल सरकार िव. भपुबहादरु 
बोगटी 

२१.  
स�पि� 

श�ुीकरण 
नेपाल सरकार िव. �याम मड� 

इजलास नं. २ ३३-३८ 

२२.  
हाल  

सािबक दता�  
दगुा�द� जोशी िव. रामच�� भ� 

२३.  
िलखत दता� 

बदर 
नामसारी 

सङ्गीता िव�कमा� िव. िशवचरण 
िव�कमा�समेत 

२४.  
कत��य 
�यान र 

रहजनी चोरी 

िव�म काक� िव. नेपाल सरकार 

२५.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

गणेशबहादरु ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार 

२६.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. बाबरुाम 
प�रयारसमेत 

२७.  

रा�य 
िव��को 
अपराध 
(रा�य 
िव�लव) 

नेपाल सरकार िव. डा. िसके 
राउत भ�ने च��का�त राउत 

इजलास नं. ३ ३८-४४ 

२८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण�साद ने�वाङ्ग िव. 
रघवुीर ने�वाङ्गसमेत 

२९.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

सगमलाल खंग ख�वे िव. 
�धानम��ी तथा राि��य 
�ाथिमक िव�ालयसमेत 

३०.  
िनण�य    
बदर 

हेमराज सवुेदीसमेत िव. 
राजकुमार नेपालीसमेत 

३१.  

लगानी 
सरुि�त गरी 

कानून 
बमोिजमको 

समेत 
�ितपूित� 

रकमसमेत 
िदलाई भराइ 

पाउ ँ

सवुासकुमार सरा�फ िव. �टेिफन 
डुिजङ (Mr. Steffen Duzik) 
समेत 

३२.  

झ�ुा िववरण 
देखाई �ा� 
गरेको ज�गा 
जफत गरी 

िब�� 
िवतरण 
ग�रपाऊँ 

अि�न�साद अया�लसमेत िव. 
नगरो�मखु गाउ ँ िवकास 
सिमितको काया�लय, राजापरु 
बिद�या 
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३३.  
लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

रिवन भ�ने लमुडी काक� िव. 
नपेाल सरकार 

३४.  
जबरज�ती 

चोरी 
सोनी भ�ने शैले��कुमार सोनी 
िव. नेपाल सरकार 

३५.  
कत��य 
�यान 

सानकुा�छा िघिसङ िव. नेपाल 
सरकार 

३६.  
अदालतको 
अवहेलना 

अिनलकुमार पोखरेल िव. िव�दा 
हाडासमेत 

इजलास नं. ४ ४४-४५ 

३७.  
कत��य 
�यान 

िखमलाल भ�ने िखमबहादरु 
िव.क. िव. नेपाल सरकार 

३८.  

लाग ुऔषध 
(बिु�नफिफ� न 

र 
डाइजेपाम) 

िविपन बत�ला िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ५ ४६-४७ 

३९.  
कत��य 
�यान 

ड�बरबहादरु राउतसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

४०.  
कत��य 

�यानसमेत 
नेपाल सरकार िव. शाि�त 
अिधकारी 

इजलास नं. ६ ४७-५० 

४१.  उ��ेषण 
भवानीकुमारी पौडेल िव. 
श�भ�ुसाद उपा�याय 
पौडेलसमेत 

४२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

च��बहादरु चौधरीसमेत िव. 
िज�ला वन काया�लय, मकुाम 
गलु�रया बिद�यासमेत 

४३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

बिद�यासमेत क�ल ुथा�समेत िव. 
िज�ला वन काया�लय, मकुाम 
गलु�रया 

इजलास नं.७ ५०-५१ 

४४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मिुनलाल चौधरी िव. कृिष िवकास 
म��ालयसमेत 

४५.  
अदालतको 
अवहेलना 

मिुनलाल चौधरी िव. कृिष िवकास 
म��ालय 

इजलास नं.८ ५१ 

४६.  
घरबाट 

उठाई पाउँ 
िवजयकुमार खरले िव. 
िकरणकुमारी थापा 

एकल इजलास ५१-५२ 

४७.  
अवहेलनामा 

सजाय 
ग�रपाउँ 

अिधव�ा अन�तराज 
लइुटेँलसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

४८.  

संिवधानसगँ 
बािझएको 

कानून बदर 
ग�रपाऊँ 

अिधव�ा रोशनकुमार झासमेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

असार दो�ो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-६ 

१.  

िमनाहा  
गराई 

हरिहसाब 
गराइपाउ ँ

ितलकराज थापा िव. िज�ला 
िवकास सिमितको काया�लय, 
�प�देही 

२.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

ितलकराज थापा िव. िज�ला 
िवकास सिमित, �प�देही 
 

३.  ��ाचार 
िवनोदकुमार नेपालसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

सयंु� इजलास ६-१७ 

४.  
लाग ु  

औषध खैरो 
हेरोइन 

नेपाल सरकार िव. कु�दन भ�ने 
कु�ज शमा�समेत 

५.  

उ��ेषण, 
परमादेश, 
�ितषेध, 

अिधकारप�ृछा 

अिधव�ा श�भ ु थापासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 
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६.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मिनराम 
पोखरेल 

७.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सरेशबहादरु 
कुमाल 

८.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. जङ्गबहादरु 
ख�ी 

९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

पाव�तीदेवी �े� िव. धरान 
नगरपािलका काया�लय, धरान 
सनुरीसमेत 

१०.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

पासाङ फुटी शेपा�  िव. च��कुमारी 
िनरौलासमेत 

११.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िखमनाथ योगी िव. मोहनलाल 
चौधरीसमेत 

१२.  
उ��ेषण / 
�ितषेध / 
िनषेधा�ा 

अ�तर जोलाहसमेत िव. 
नेपालग�ज नगरपािलका 
काया�लय, बाकेँसमेत 

१३.  िनषेधा�ा 
जीवन िनरौला िव. रमशे 
�े�समेत 

१४.  िनषेधा�ा 
अमरबहादरु �े�समेत िव. 
मनोजकुमार खड्का 

इजलास नं.१ १७-२६ 

१५.  लेनदेन 
कृ�णबहादरु ख�ी िव. भोजबहादरु 
थापा  

१६.  
मोही 

नामसारी 
उपे�� चौधरी िव. बजृिकशोर 
साह तेली 

१७.  

िव�ालयको 
रकम 

िहनािमना 
तथा 

द�ुपयोग 
गरी ��ाचार 

गरेको 

नेपाल सरकार िव. निवनकुमार 
िसंह 

१८.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन) 

नेपाल सरकार िव. �काश भ�ने 
�ेमलाल तामाङ 

१९.  परमादेश 
राजे�र पि�डत िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, पसा� वीरग�जसमेत 

२०.  िनषेधा�ा 
दीपक थापा िव. �भाष 
आचाय�समेत 

२१.  अंश चलन 
िबजलुा खितवडा िव. श�भ�ुसाद 
खितवडासमेत 

२२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. दीपे�� िविपन 
भ�ने िबिपन सिुतहार 

२३.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. �ेम�साद 
सवुेदीसमेत 

२४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ओम भ�ने 
अिनल घत�मगरसमेत 

इजलास नं. २ २६-२९ 

२५.  
हालसािबक 

दता�  
जय�साद रे�मी िव. िकरण 
शाहीसमेत 

२६.  

मापद�ड 
िवपरीत 

भवन िनमा�ण 
गरेको 

पदमकुमार मैनाली िव. 
चनुचनुकुमारी 

२७.  परमादेश 
पारसनाथ िव�कमा� िव. ह�रलाल 
बढैसमेत 

इजलास नं. ३ २९-३६ 

२८.  
कत��य 
�यान 

माया चौधरी िव. नेपाल सरकार 

२९.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िशम ु भ�ने 
लोकजङ्ग घत�समेत 

३०.  
दता� बदर 

दता�  
अमरावती देवी िव. रामसेवक 
दास वै�णव 
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३१.  

ज�गा 
िखचोला 
छोडाई 
चलन 

फुलमतीदेवी दसुािधन िव. जग 
हजारा दसुाद 

३२.  

चेक 
बमोिजमको 
रकम िदलाई 
भराई पाऊँ 

अ�जली �धान (शाह) िव. 
कि�टने�टल माक� िटङ �ा.िल.  

३३.  लेनदेन 
केदारमान राजभ�डारीसमेत िव. 
सोम�वज िव�म थापा 

३४.  
कत��य 
�यान 

रमेश आलमेगर िव. नेपाल 
सरकार  

३५.  
कत��य 
�यान 

काजी भ�न े िदपबहादरु राई िव. 
नेपाल सरकार 

३६.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन) 

िशवजी कलवार िव. नेपाल 
सरकार  

३७.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
सिवताकुमारी ग�ुा सापकोटा िव. 
कारागार काया�लय, इलामसमेत 

इजलास नं. ४ ३६-३८ 

३८.  उ��ेषण 

वीरे��कुमार चौधरी िव. सपुथ 
मू�यको सहकारी पसल िज�ला 
�यव�थापन तथा अनगुमन 
सिमित िज�ला कृिष िवकास 
काया�लय, महो�री जले�रसमेत 

३९.  
कत��य 
�यान 

शेरे भ�ने शेरबहादरु थापासमेत 
िव. नेपाल सरकार, नेपाल 
सरकार िव. सनुवीर थापासमेत 

इजलास नं. ५ ३८-४० 

४०.  उ��ेषण 
शाि�त खरेलसमेत िव. गोपीकृ�ण 
खरेलसमेत 

४१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िखमबहादरु िव.क.समेत िव. 
सङ्घीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालयसमेत 

४२.  
आगो लगाई 

कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. केशवबहादरु 
ख�ी 

इजलास नं. ६ ४०-४१ 

४३.  
कत��य 
�यान 

गणेशी म�डल िव. नेपाल सरकार 

४४.  लेनदेन 
रामिकशन चौधरी िव. िवपतराम 
चौधरी 

इजलास नं.७ ४१-४३ 

४५.  
अदालतको 
अवहेलना 

मिुनलाल चौधरी िव. कृिष िवकास 
म��ालय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

४६.  उ��ेषण 
अिनताकुमारी साहसमेत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गाल, काठमाड�समेत 

इजलास नं.८ ४३ 

४७.  
अदालतको 
अवहेलना 

भीमाकुमारी सापकोटा िव. 
माधव�साद उ�ेती 

एकल इजलास ४३-४४ 

४८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नवलिकशोर िसंह िव. लिलतपरु 
िज�ला लिलतपरु उप.म.न.पा., 
वडा नं. १, कुप�डोलि�थत िबमा 
सिमित, पदपूित� सिमितसमेत 

साउन पिहलो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १-७ 

१.  
लटुिपट   हक 

कायम 
समेत िव. द लइुटेँलप�ुय�सा

सिुम�ादेवी पा�डे 

२.  उ��ेषण 

�हरी �धान काया�लय, न�साल 
र ऐजनको कानून शाखाको 
तफ� बाट ऐ.का �हरी महािनरी�क 
िव. िव�ाधर अिधकारी 
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३.  
शपरमादे  / 

�ितषेध 

अपूव� खितवडासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबारसमेत 

४.  षणउ��े  
अिधव�ा �काशमिण शमा�समेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

सयंु� इजलास ७-१७ 

५.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

�शा�त अ�वाल िव. ड�काठमा  
 अदालत बबरमहल, िज�ला

काठमाड�समेत 

६.  
कत��य 
�यान 

रनेपाल सरका  िव. �यामबहादरु 
झा�ँ�समेत 

७.  षणउ��े  

िभमे��कुमार गोयल िव. 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
काठमाड� �े� नं.२ बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

८.  परमादेश 
वीरे�� पा�डेय िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल, काठमाड�समेत 

९.  

बाल 
िब�याईँ 

(जबरज�ती 
करणी) 

नेपाल सरकार िव. दीपक सदा 
 

१०.  
अदालतको 
अवहेलना 

प�कुमार मेघासी (शाह) िव. 
सरुे��मान महज�नसमेत 

११.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. खेम खवास 
भ�ने खेमलालसमेत 

१२.  डाकँा 
नेपाल सरकार िव. महे�� सोनार 
ठाकुरसमेत 

१३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

प�कुमार मेघासी शाह िव. 
यिुनभस�ल फाइना�स िलिमटेड 
(िव�ीय सं�था) �धान काया�लय, 
िस�ाथ� भवन काि�तपथ, 
काठमाड�समेत 

१४.  
अदालतको 
अवहेलना 

�णयराज आचाय�समेत िव. 
सूय��साद िसलवालसमेत 

१५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद देवकोटा िव. 
दगुा��साद आचाय� 

१६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामच�� ठाकुर वडहीसमेत िव. 
पनुरावेदन अदालत, जनकपरु 

१७.  ��ाचार 
पदम�साद अिधकारी िव. नेपाल 
सरकार 

१८.  परमादेश 
जीवनबाब ु �े� िव. वैदेशिक 
रोजगार िवभाग, काठमाड� 

इजलास नं.१ १७-२८ 

१९.  उ��ेषण 
िव�णकुुमार �े� िव. 
गहृम��ालयसमेत 

२०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भाइकाजी ितवारी िव. चतुभु�ज 
भ�समेत 

२१.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

सोमनी सरब�रया िव. 
सोिभत�साद ग�ुा 

२२.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

ओमह�र पोखरेलसमेत िव. 
हेमबहादरु थापा 

२३.  िनषेधा�ा 
आिशषकुमार खड्कासमेत िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, 
लिलतपरुसमेत 

२४.  िनषेधा�ा 
मानबहादरु पा�डे िव. महानगरीय 
�हरी �भाग कपन, 
काठमाड�समेत 

२५.  ��ाचार 
लोकबहादरु देउबा िव. नेपाल 
सरकार 

२६.  

क�पनीले 
पाउन ुपन� 

रकम िदलाई 
भराई पाउँ 

कमलनारायण कण�समेत िव. 
राजेशकुमार सरा�फसमेत 
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२७.  

अिनयिमत 
वन पैदावार 

काटी 
ओसारपसार 

नपेाल सरकार िव. राजे�� 
सनुवुार 

२८.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. मोह�मद बसर 
खा ँ

२९.  
उ��षेण / 
परमादेश 

श�भ�ुसाद िघिमरेसमेत िव. 
िज�ला िवकास सिमितको 
काया�लय, लमजङु, 
बेसीसँहरसमेत 

३०.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

गौरीमाया िघिमरे िव. कारागार 
काया�लय, जग�नाथ देवल, 
काठमाड�समेत 

३१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भोजराज पा�डे िव. नेपाल िव�तु 
�ािधकरण, र�नपाक� , 
काठमाड�समेत 

३२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गोब��नलाल नकम�समेत िव. 
कमला नकम�समेत 

इजलास नं. २ २८-३१ 

३३.  
मू�य 

अिभविृ� 
कर 

टङ्कमिण शमा� िव. स�जय 
चोखनी 

३४.  
लाग ुऔषध 
�ाउन सगुर 

अनपु ग�ुङ िव. नेपाल सरकार 

३५.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

रामराज मो�ान िव. नेपाल 
सरकार 

३६.  
लाग ुऔषध 
(अिफम) 

िम�ादेवी भ�डारीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

३७.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. रीनाकुमारी 
रायसमेत 

इजलास नं. ३ ३१-४० 

३८.  
कत��य 
�यान 

िनरज खाती िव. नेपाल सरकार 

३९.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

िवजय साह रौिनयारसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

४०.  
िनण�य दता� 

बदर 
�तुतलाल �े� िव. खशुब ुसरकार 
�े� 

४१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

स�जयकुमार के.सी.समेत िव. 
ल�मणकुमार िब.सी.समेत 

४२.  उ��ेषण 
िहरालाल रजक िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, स�रीसमेत 

४३.  
कत��य 
�यान 

रामबहादरु कापर िव. नेपाल 
सरकार 

४४.  
जबरज�ती 

करणी 
राज ुपराजलुी िव. नेपाल सरकार 

४५.  
कत��य 
�यान 

ल�मी �काश सेनासमेत िव. 
नेपाल सरकार 

४६.  परमादेश 
श�भ ु कुिसयैत यादव िव. 
नारायणी िम� 

४७.  िनषेधा�ा 
बचाईराम चमारसमेत िव. 
सकुनीदेवी चमैन 

४८.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

िव�णकुा�त यादवसमेत िव. 
च��शेखर साफ�समेत 

४९.  हक कायम 
धम�नारायण महज�नसमेत िव. 
ल�मीनारायण महज�न 

इजलास नं. ४ ४०-४२ 

५०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �भ ुमाझी 

५१.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. काल ु तामाङ 
(लामा)  

५२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �साते काजी 
भ�ने नरभपुाल राई 

इजलास नं. ५ ४२-४३ 

५३.  अंश 
ओमराज ह�रजनसमेत िव. 
भेषराज ह�रजनसमेत 
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५४.  
कत��य 
�यान 

�ेम वली िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ६ ४३-४५ 

५५.  उ��ेषण 
िव�णकुुमार �े� िव. भूिमसधुार 
तथा �यव�था म��ालय, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

५६.  
कत��य 
�यान 

राजदेव मंडल िव. नेपाल सरकार 

५७.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मनबहादरु 
ग�ुङ 

५८.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िशवलाल शमा�  

इजलास नं.७ ४५-४८ 

५९.  उ��ेषण 
अि�मर भ�न े मीनबहादरु ब�नेत 
िव. मकवानपरु िज�ला अदालत, 
हेट�डासमेत 

६०.  िनषेधा�ा 
िभम�साद ह�मागाई ं िव. 
महानगरीय �हरी प�रसर, 
हनमुानढोका, काठमाड�समेत 

६१.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नेपाल रेड�स सोसाइटी के��ीय 
काया�लयसमेत िव. �म अदालत, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

६२.  
कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार िव. लिलत भ�ने 
सूया� दयाल 

इजलास नं.८ ४८-४९ 

६३.  
मोटर 

साइकल 
चोरी 

नपेाल सरकार िव. िबनोद थापा 

६४.  
उत�ेषण / 
परमादेश 

पथृान �याङतान िव. कारागार 
काया�लय, न�ख ुलिलतपरुसमेत 

एकल इजलास ४९-५२ 

६५.  उ��ेषण 
िवजय िसंह िसजापित िव. �याय 
प�रषद्  काठमाड�समेत 

६६.  उ��षेण 
दीपक िव�म िम� िव. माननीय 
रा��पितको काया�लय, 
शीतलिनवास, काठमाड�समेत 
साउन दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १-७ 

१.  उ��ेषण 

�हरी �धान काया�लय, न�साल 
र ऐजनको कानून शाखाको 
तफ� बाट �हरी महािनरी�क िव. 
मिणराज लािमछाने 

२.  

भरपाई 
िलखत दता� 
बदर दता� 
कायम 

परुण शमशेर ज.ब.रा. िव. 
खड्गकुमारी राणासमेत 

३.  
बाली िदलाई 

मोही 
िन�काशन 

देवलाल सरदार िव. िदग�बर साह� 
तेली 

४.  
िमलाप� 

बदर 
यगुलिकशोर िसंहसमेत िव. 
िब�दे�र साह हलवुाई 

५.  
बाली भराई 

मोही 
िन�काशन 

य��साद ि�पाठी िव. पाव�ती 
उ�तेी 

सयंु� इजलास ७-१६ 

६.  परमादेश 
अिधव�ा पदमबहादरु �े� िव. 
काठमाड� महानगरपािलका 
काया�लय, बागदरबारसमेत 

७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िबजलुी�साद चौधरी िव. 
�वा��य तथा जनसङ्या 
म��ालय, रामशाहपथ, काठमाड� 

८.  परमादेश 

काठमाड� उप�यका िवकास 
�ािधकरण, िज�ला आय�ुको 
काया�लय, लिलतपरुसमेत िव. 
अ�बरबहादरु थापा 
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९.  
कत��य 
�यान 

छेदी भ�ने िशवपजुन लोिनया िव. 
नेपाल सरकार 

१०.  
कत��य 
�यान 

झरीलाल चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

११.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

महेश�साद भ�राई िव. सहरी 
िवकास म��ालयसमेत 

१२.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

ल�मण महतो िव. िडिभजन 
सहकारी काया�लय पसा� 
वीरग�जसमेत 

१३.  िनषेधा�ा 
मैमलु नेसासमेत िव. धिुनया ँ
खातुनसमेत 

१४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

म�ुनी िसंह िव. कृिष िवकास ब�क, 
शाखा काया�लय, खजरुा 
बाकेँसमेत 

१५.  िनषेधा�ा 
िब�दे�र दास त�मासमेत िव. 
बद�रदास त�मा 

१६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सीताराम ितिमि�सना िव. नेपाल 
आयल िनगम िल. आपूित�, 
िवतरण तथा एिभएसन 
िवभागसमेत 

इजलास नं.१ १६-२३ 

१७.  िनषेधा�ा 
रमजान खा ँ िव. िज�ला �शासन 
काय�लय, बाकेँ, नेपालग�जसमेत 

१८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

देवे���साद िसटौला िव. 
होम�साद गौतम 

१९.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. जैलम 
खातुनसमेत 

२०.  
लाग ुऔषध 
(कोरे�स) 

नेपाल सरकार िव. सरोज िल�बू 

२१.  
लाग ुऔषध 
(हेरोइन) 

नेपाल सरकार िव. सरुे�� प�त 

२२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. धनलाल 
तामाङ 

२३.  उ��ेषण 
जेठमल महतो िव. राम�वेश 
महतो म�डलसमेत  

२४.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
मेनकुा लामा तामाङ िव. कारागार 
काया�लय, न�ख,ु लिलतपरुसमेत 

२५.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामच�� िसवाकोटी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

२६.  
परमादेश / 
िनषेधा�ा 

िवकासलाल �े� िव. सनसाइन 
सेिभङ ए�ड लोन कोअपरेिटभ 
िल. ई.एम.सी. भवन ि�परुे�र, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. २ २३-२६ 

२७.  
कत��य 
�यान 

िब�द ुराना िव. नेपाल सरकार 

२८.  
जबरज�ती 

करणी 
हाडनाता करणी, रामबहादरु 
िव.क. िव. नेपाल सरकार 

२९.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन) 

नेपाल सरकार िव. �ीमती 
अ�जली तामाङसमेत 

३०.  

कत��य 
�यान र 

जबरज�ती 
चोरी 

नेपाल सरकार िव. राि��य भ�न े
हेमे�� पनु 

इजलास नं. ३ २६-३२ 

३१.  
स�चालक

को िनवा�चन 
बदर 

अमतृचरण �े�समेत िव. केशव 
दवुाडी 

३२.  उ��ेषण 
रमाका�त िसंह िव. न�दलाल 
िसंहसमेत 

३३.  उ��ेषण 
कौश�या देवी िव. दगुा�  देवी 
थापासमेत 
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३४.  ��ाचार 
केशव�साद भ�राई िव. �ा.डा. 
रामकुमार िसंहसमेत 

३५.  
कत��य 
�यान 

रेव�तबहादरु गाहामगरसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

३६.  
कत��य 
�यान 

िजतबहादरु काक�समेत िव. 
नेपाल सरकार 

३७.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. प�ुषो�मभ� 
खरेलसमेत 

इजलास नं. ४ ३२-३४ 

३८.  
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक 

आन�द यादव िव. नेपाल सरकार 

३९.  
कत��य 
�यान 

अ�दलु हसन मसुलमान िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं. ५ ३४-३८ 

४०.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन) 

�ेडराज खड्गी िव. नेपाल 
सरकार 

४१.  उ��ेषण 
अ�दलु म�नान िस�ीक�समेत िव. 
�जृना शाहसमेत 

४२.  उ��ेषण 
�वैदा खातुन िव. िछिटया 
खातुनसमेत 

४३.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन) 

साद ुपटेल िव. नेपाल सरकार  

४४.  गौबध नेपाल सरकार िव. अजु�न र�जन  
इजलास नं. ६ ३८-३९ 

४५.  
लाग ुऔषध 

गाजँा 
जोख ुराय िव. नेपाल सरकार 

४६.  िनषेधा�ा 
निवन गईुदेल (प�रयार) िव. 
साधरुाम िब�समेत 

इजलास नं.७ ३९-४० 

४७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

न�दराज जोशी िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत 

४८.  उ��षेण 
कोिपला कँुवर िव. ल�मी काक� 
(ख�ी) समेत 

इजलास नं.८ ४०-४३ 

४९.  
मोही 

नामसारी 
ह�रशङ्कर साहसमेत िव. बहादरु 
महरा चमार 

५०.  उ��ेषण 
सीताराम दास िव. गजे�� 
दाससमेत 

५१.  
हाल सािबक 

दता� 
�वोध िघिमरेसमेत िव. �ीमती 
मीना �े� 

५२.  
 मोही

नामसारी 
िव निव मिुखया इनर .  चिलतर

िवन मिुखया  
एकल इजलास ४३-४४ 

५३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे�� ब�नेत िव. भूिमसधुार 
तथा �यव�थापन िवभाग, 
बबरमहल, काठमाड�समेत 
भदौ पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
सवैंधािनक इजलास १-२ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा अमतृ�साद �े�समेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

पूण� इजलास २-३ 

2.  
मोही 

नामसारी 
रमेशकाजी यंगोल �े� िव. 
आशामाया �य�जनकारसमेत 

3.  

िखचोला 
मेटाई हक 
कायम दता� 
नामसारी 

अङ्गद ह�रजनसमेत िव. पाव�ती 
चमार 
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सयंु� इजलास ४-८ 

4.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�णबहादरु ब�नते िव. राि��य 
वािण�य ब�क, के��ीय काया�लय, 
रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

5.  परमादेश 
लिलतनारायण ठाकुरसमेत िव. 
�जिकशोर पि�डत 

6.  िनषेधा�ा 
मेवालाल भजुवुा िव. नेपाल 
िव�तु्  �ािधकरण, नेपालग�ज 
िवतरण के��समेत 

7.  िनषेधा�ा 
रामगोपाल था� िव. िन�देवी 
मेचेसमेत 

8.  
उ��ेषण / 
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

�यापी पौडेलको वारेस भई 
आ�नो हकमासमेत केशवराज 
पौडेल िव. कृिष िवकास ब�क, 
शाखा काया�लय, गलु�रयासमेत 

9.  िनषेधा�ा 
सकुल साई िव. राजेशकुमार 
बमा�समेत 

10.  िनषेधा�ा 
नरह�र उ�ेती िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, पाचँथरसमेत 

इजलास नं.१ ८-१५ 

11.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भोगे��राज डोटेलसमेत िव. लोक 
सेवा आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

12.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. िव�णकुुमार 
राई 

13.  िनषेधा�ा 
िहरादेवी िसंह �े� िव. �ेम�साद 
आचाय� 

14.  िनषेधा�ा 
राधा थापासमेत िव. काठमाड� 
उप�यका खानेपानी �यव�थापन 
बोड�समेत 

15.  
हक कायम 

घर िखचोला 
चलन 

देवलाल महरासमेत िव. सीता 
महरा चमार 

16.  डाकँा 
नेपाल सरकार िव. बलबहादरु 
लङ्ुगेली मगर 

17.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. सोिवराम 
झा�ँ� 

18.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

का�छी बािनयासँमेत िव. 
च��मिण भसुालसमेत 

19.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भैरव शमशेर थापा िव. िबमला 
थापासमेत 

20.  उ��ेषण 
भैरव सिु�मता थापा िव. 
रमेशर�जन थापा 

21.  �ितषेध 
रामजी प�त िव. वैजनाथ 
�े�समेत 

22.  
�ितषेध / 
परमादेश 

�ो. िनरजकुमार िसंह िव. �हरी 
�धान काया�लय, न�सालसमेत 

इजलास नं. २ १५-१९ 

23.  
कत��य 
�यान 

सिुम�ा कुमाल िव. नेपाल सरकार 

24.  
कत��य 
�यान 

�काश बढुामगर िव. नेपाल 
सरकार 

25.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मनुक�देवी साह सडुी िव. 
शीलादेवीसमेत 

26.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

हंशराज यादव िव. काि�तदेवी 
साहसमेत 

27.  ��ाचार 
जयका�त यादव िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ३ १९-२९ 

28.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

टङ्कह�र दाहाल िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

29.  
िनण�य दता� 
बदरसमेत 

होमनारायण �े� िव. भरतबहादरु 
बोगटीसमेत 
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30.  
लाग ुऔषध 
(कोरे�स) 

सिुम�ा �े� िव. नेपाल सरकार 

31.  परमादेश 
राधाकृ�ण िधमाल िव. �ी 
सङ्घीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालयसमेत 

32.  िनषेधा�ा 
तेजबहादरु ग�ुङसमेत िव. 
च���भा उपा�याय 

33.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िपमका�त िसंह ठकुरी िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, रो�पासमेत 

34.  परमादेश 
िवरनारायण चौधरी था�समेत 
िव. िनरज शाहीसमेत 

35.  िनषेधा�ा 
इ���साद चौधरी िव. पोसे�� 
चौधरीसमेत 

36.  परमादेश 
भूिमसधुार काया�लय, मोरङ, 
िवराटनगर िव. गंगादेवी साह 

37.  िनषेधा�ा 
वगडु दास िव. ह�रचरण महतो 
कोइरी 

38.  

ज�गा 
िखचोला  
घर उठाई 
चलनसमेत 

गलुे���साद यादवको वारेस भई 
आ�नो हकमा समेत राम�साद 
यादव िव. िव�दादेवी यादवसमेत 

39.  
अदालतको 
अपहेलना 

ड�बरबहादरु ग�ुङ िव. 
बस�तराज गौतमसमेत 

इजलास नं. ४ २९-३१ 

40.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. दगुा�बहादरु 
नेपाली 

41.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

जनि�य बह�मखुी �या�पस 
स�चालक सिमितसमेत िव. 
माधव�साद िघिमर े

इजलास नं. ५ ३१-३६ 

42.  
कत��य 
�यान 

�ीरोका मगर िव. नेपाल सरकार 

43.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. देउिसंह 
ठग�ुना 

44. 
कत��य 
�यान 

छिवलाल िव� िव.नेपाल सरकार 

45.  
जबज��ती 

करणी 
िवजयगौड कहारँ िव. नेपाल 
सरकार 

46.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. मैया भ�ने 
फुलमाया �े� 

47.  
कत��य 
�यान 

मकैया भ�ने सिचवकुमार सदा 
िव. नेपाल सरकार 

48. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. क�पा 
चौधरीसमेत 

49.  परमादेश 
बम�साद िगरीसमेत िव. गुठी 
सं�थान के��ीय काया�लय, 
िड�लीबजार काठमाड�समेत 

इजलास नं. ६ ३६-३८ 

50.  अंश चलन 
भरत�साद नेपाल िव. म.ुस. गन� 
तथा आ�नो हकमा समेत 
िसज�ना नेपालसमेत 

51.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

श�घुनकुमार नेपालसमेत िव. 
म.ुस. गन� िसज�ना नेपालसमेत 

52.  उ��ेषण मंगल महज�न िव. िदया महज�न 
इजलास नं.७ ३८-४१ 

53.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु 
दज� 

54.  अपहेलना 
जगतमाया �े� िव. भ�परु 
िज�ला, म�यपरु िथमी 
नगरपािलकासमेत 

55.  परमादेश 
सिमता भ�राई िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, खादँबारी 
संखवुासभासमेत 
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56.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भोजराज भ�राई िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, खादँबारी 
संखवुासभासमेत 

57.  
उ��ेषण / 
िनषेधा�ा 

मनराजा रि�जतसमेत िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, बबरमहल, 
काठमाड�समेत 

58.  िनषेधा�ा 
कुलबहादरु दाहालसमेत िव. 
शकु�तला दाहालसमेत 

इजलास नं.८ ४१-४३ 

59.  
मोही लगत 

क�ा 
रोशनलाल चौधरी िव. महादेव 
भगत 

60.  उ��ेषण 
राधे�याम कहारको हकमा 
कमलाव�ीदेवी कहाइन िव. 
शङ्कर कहारसमेत 

एकल इजलास ४३-४४ 

61.  
अिधकार 

प�ृछा 

कृ�णमोहन �साद िसंह िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

62.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण�साद गौतम िव. क�पना 
�े� 
भदौ दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १-५ 

१.  उ��ेषण 

दामोदर रोपवेज ए�ड क����सन 
क�पनीको तफ� बाट अि�तयार 
�ा� अरिब�द मज�ुदार िव. अथ� 
म��ालय 

२.  अंश चलन 
महावीर साह�समेत िव. मसु गन� 
झवरीदेवी साह� 

सयंु� इजलास ५-१४ 

३.  
कत��य 
�यान 

क�पना िव.क. िव. नेपाल सरकार 

४.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�वेशराम भ�डारीसमेत िव. 
माननीय म��ी सङ्घीय मािमला, 
संिवधानसभा, संसदीय �यव�था 
तथा सं�कृित म��ालयसमेत 

५.  उ��ेषण 
सोमबहादरु ग�ुङ िव. 
पदमकुमारी ग�ुङसमेत 

६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

लखेनाथ बा�तोला िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

भीम�काश रो�कामगर िव. 
वैदेिशक रोजगार �यायािधकरण, 
बबरमहल, काठमाड� 

८.  उ��ेषण 
राधाकुमारी �वाली िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगाल, काठमाड�समेत 

९.  िनषेधा�ा 
खडान�द कँडेल िव. दगुा�लाल 
बढुामगरसमेत 

१०.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िबिनता खनालसमेत िव. 
मालपोत काया�लय, िड�लीबजार 
काठमाड�समेत 

११.  िनषेधा�ा 
ऋिषकुमार अ�वाल िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
काठमाड�समेत 

१२.  िनषेधा�ा 
माधवी �रमाल िव. गीतादेवी 
ख�वेसमेत 

१३.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मोहनकुमार उपा�याय िव. 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
काठमाड� �े� नं. १ 
बबरमहलसमेत 

इजलास नं.१ १४-२० 

१४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नहकुल दमाई 

१५.  ��ाचार 
िड�लीबहादरु नेपाली िव. नेपाल 
सरकार  
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१६.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

िववेक राणा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

१७.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. राजे��कुमार 
ल�साल 

१८.  उ��ेषण 
बटुकलाल �े� िव. िज�ला �हरी 
काया�लय, िचतवन, भरतपरुसमेत 

१९.  

घर हटाई 
ज�गा 

िखचोला 
मेटाई चलन 

राम�यारीदेवी पि�डत िव. 
पद�कुमारी म�डल 

२०.  
कत��य 
�यान 

तपा केिवरथ िव. नेपाल सरकार 

२१.  
कत��य 
�यान 

कृ�ण�साद ढुङ्गाना िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. २ २०-२६ 

२२.  
��ाचार 
(झठुा 

�माणप�) 

िदलबहादरु बढुा िव. नेपाल 
सरकार 

२३.  

अपहरण 
गरी शरीर 
ब�धक 

बनाएको 

नेपाल सरकार िव. म�ुसी भ�ने 
सहाबुि�न शेष 

२४.  
कत��य 
�यान 

आइते �याङतान िव. नेपाल 
सरकार 

२५.  
कत��य 
�यान 

गोरीलाल बोहरा िव. नेपाल 
सरकार  

२६.  

��ाचार 
(झठुा 
शैि�क 

यो�यताको) 

िड�लीराम चौधरी िव.नेपाल 
सरकार 

२७.  आगलागी 
ल�मी�साद ख�ी िव. नेपाल 
सरकार 

२८.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. शा�तीमाया 
तामाङसमेत 

इजलास नं. ३ २६-३४ 

२९.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िहलने 
चाि�लङसमेत 

३०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. तुलसी 
िसलवाल 

३१.  
कत��य 
�यान 

दीपे�� �े� िव. नेपाल सरकार 

३२.  
िचतवुा मारी 

छाला 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. �याम�साद 
लालचनसमेत 

३३.  ��ाचार 
िड�लीबहादरु नेपाली िव. नेपाल 
सरकार 

३४.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. राजे��कुमार 
ल�साल 

३५.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

िववेक राणा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

इजलास नं. ४ ३४-३५ 

३६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िकशनुदास कथविनया िव. 
रामपित साह कलवारसमेत 

३७.  

��ाचार 
(झठुा 
शैि�क 

�माण प�) 

नेपाल सरकार िव. िदलीप काक� 

इजलास नं. ५ ३५-४२ 

३८.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�पा भ�डारीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 
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३९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सकुमेल बराल िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालयसमेत 

४०.  उ��ेषण 
जानकुा के.सी.समेत िव. मालपोत 
काया�लय, लिलतपरुसमेत 

४१.  उ��ेषण 
राधा नकम�समेत िव.  कमला 
नकम�समेत 

४२.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िसरे कामी 

४३.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. धनबहादरु 
ले�चा 

४४.  
जबज��ती 

करणी 
(हाडनाता) 

�ीराम ि�पाठी िव. नेपाल सरकार 

४५.  
कत��य 
�यान 

िसर लामा तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ६ ४२-४३ 

४६.  
��ाचार 

(नाग�रकता 
�माण प�) 

गणुिनिध भ�डारी िव. नेपाल 
सरकार 

४७.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

िस�ध ुपा�डे िव. नेपाल सरकार 

४८.  
लाग ुऔषध 

(�ाउन 
सगुर) 

महे��कुमार महतो िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.७ ४३-५० 

४९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद ितिमि�सनासमेत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गाल काठमाड�समेत 

५०.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. फु�चे भ�ने 
रमेश नाउसमेत 

५१.  
िजउ मा�ने 

बे�न े
नेपाल सरकार िव. शाि�त भ�ने 
माइली तामाङ लामासमेत 

५२.  िनषेधा�ा 
सोनाई साह� िव. मालपोत 
काया�लय, लाहान, िसराहासमेत 

५३.  
ब�िकङ  
कसरु 

नेपाल सरकार िव. �बी 
जोशीसमेत 

५४.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. �यामस�ुदर 
िम�समेत 

इजलास नं.८ ५०-५२ 

५५.  

कत��य 
�यान, 

जबज��ती 
करणी 

कमल नेपाली (साक�) समेत िव. 
नेपाल सरकार 

५६.  
कत��य 
�यान 

धनबहादरु साक� िव. नेपाल 
सरकार 

एकल इजलास ५२-५४ 

५७.  उ��ेषण 
हिसना बेगम िव. अजमेरी 
खातुनसमेत 

५८.  
अदालतको 
अवहेलना 

कुमार लामासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

अदालत गितिविध ५५-६० 
असोज पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
बृहत् पूण� इजलास १-५ 

१.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

माधवराज िघिमरे िव. काठमाड� 

िज�ला अदालतसमेत 

२.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

माधवराज िघिमरे िव. कारागार 

काया�लय, िड�लीबजार 

काठमाड�समेत 

सयंु� इजलास ६-१६ 

३.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. गोिव�द सनुार 
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४.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

सशुीला गौतमसमेत िव. िवशाल 
�े�समेत 

५.  परमादेश 
स�दा सापकोटासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

६.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�णशरण मा�के िव. र�ा 
म��ालयसमेत 

७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

लोके�� िसंह िव� िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

८.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. ने�बहादरु 
िल�बूसमेत 

९.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सूय�बहादरु के.सी. िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को काया�लय, 
िसंहदरबारसमेत 

इजलास नं.१ १६-२३ 

१०.  ठगी 
नपेाल सरकार िव. दीपकराज 
दाहालसमेत 

११.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. अशोक 
भसुाल 

१२.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. जगदीप�साद 
साह 

१३.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन) 

नेपाल सरकार िव. िवमलकुमार 
�े�समेत 

१४.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

वीरे�� महतो कोइरी िव. रामच�� 
महतोसमेत 

१५.  
जबरज�ती 

करणी 
लोके�� प�रयार िव. नेपाल 
सरकार 

१६.  

मानव 
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक र 

जबरज�ती 
करणी 

नेपाल सरकार िव. भीमबहादरु 
िघिसङसमेत 

१७.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मनोजकुमार चौधरी िव. �ािविधक 
िश�ा तथा �यावसाियक तािलम 
प�रषद्समेत  

१८.  
छुट ज�गा 

दता�  
मालपोत काया�लय, का�क� 
पोखरा िव. िभमबहादरु ग�ुङ 

१९.  ��ाचार 
ह�कुमबहादरु काक� िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. २ २३-२६ 

२०.  अंश चलन 
माया महज�नसमेत िव. ल�मी 
महज�न 

२१.  
कत��य 
�यान 

धनबहादरु घत� िव. नेपाल 
सरकार 

२२.  
घर 

भ�काइपाउँ 
�वुबहादरु काक� िव. दामोदर 
गोतामेसमेत 

२३.  उ��ेषण 
इ��देव िम� िव. भूिमसधुार 
अिधकारी, भूिमसधुार काया�लय, 
महो�री जले�रसमेत 

इजलास नं. ३ २६-३१ 

२४.  
िनण�य दता� 
बदरसमेत 

होमनारायण �े�समेत िव. 
यमबहादरु बोगटीसमेत 

२५.  
घर भ�काई 

चलन  
चलाई पाउँ 

भलुीया थ�नी िव. पिव�ा भ�राई 

२६.  
िलखत  दता� 

बदर दता� 
नामसारी 

तुलसी उपा�याय चािलसे िव. 
पाव�ती �रजाल 
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२७.  
कत��य 
�यान 

करन थापासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

२८.  
बकसप� 

बदर 
घरुे अिहर िव. राजेशकुमार यादव 

२९.  िनषेधा�ा 
अजयकुमार ग�ुा कलवारसमेत 
िव. िज�ला �शासन काया�लय, 
बारा कलैयासमेत 

इजलास नं. ४ ३१-३३ 

३०.  उ��ेषण 
िड�ली शेर राईसमेत िव. 
मालपोत काया�लय, खोटाङ, 
िद�ेलसमेत 

३१.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. अशोक�साद 
शमा�  

इजलास नं. ५ ३३-३६ 

३२.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गाय�ी जोशी �े� िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

३३.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कृ�णबहादरु 
िव.क.समेत 

३४.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सीता 
लािमछानेसमेत 

३५.  
कत��य 
�यान 

केशरुाम बङ्गाली िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ६ ३६-३७ 

३६.  उ��ेषण 
कण�बहादरु रावत िव. कैलाली 
िज�ला अदालत, धनगढी 
कैलालीसमेत 

३७.  उ��ेषण 
देवे�� वा�ले िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल काठमाड�समेत 

३८.  उ��ेषण 
िचर�जीिव वा�ले िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल काठमाड� नेपाल 

इजलास नं.७ ३७-४० 

३९.  
कत��य 
�यान 

दानबुु� शेपा�समेत िव. नेपाल 
सरकार 

४०.  
कत��य 
�यान 

रणबहादरु थापा िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.८ ४०-४१ 

४१.  
कत��य 
�यान 

धनबहादरु साक� िव. नेपाल 
सरकार 
 

एकल इजलास ४१-४३ 

४२.  उ��ेषण 
क�पना साक� (Perler) िव. गहृ 
म��ालयसमेत  

पूण� इजलासमा पेस ह�ने ४३-४४ 

४३.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

नेपाल सरकार िव. राजेशकुमार 
लामा 
असोज दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
सयंु� इजलास १ - १० 

1.  

उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध / 
अिधकार 

प�ृछा 

अिधव�ा उ�बकुमार के.सी. िव. 
राज�व अनसु�धान िवभाग, 
ह�रहरभवन, प�ुचोक 
लिलतपरुसमेत 

2.  उ��ेषण 
नीितन ब�सलसमेत िव. नेपाल 
दूरस�चार क�पनी िलिमटेड, 
भ�काली �लाजा, काठमाड�समेत 

3.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा रजंन िसंहसमेत िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा 
आयोगको काया�लय, क�ित�पुर, 
काठमाड�समेत 

4.  परमादेश 
�भाकर बागच�दसमेत िव. िश�ा 
म��ालयसमेत 
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5.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

वीरे���साद साह िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालयसमेत 

6.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राम�साद �े�समेत िव. नापी 
िवभाग, ६ नं. नापी गो�ारा, 
धापासी, काठमाड�समेत 

7.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कुमारदेव मान�धरसमेत िव. डा. 
अ�णमिण िदि�त आचाय�समेत 

8.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

बलराम कँुवर योगी िव. दिुधया 
था�समेत 

9.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
छेदीराम अिहर िव. बाकेँ िज�ला 
अदालत, नेपालग�ज, बाकेँसमेत 

10.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मोहनकुमार उपा�याय िव. 
आ�त�रक राज�व काया�लय, 
काठमाड� �े� नं. १, 
बबरमहलसमेत 

11.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

शाि�त ब�नेत िव. मातृ नेपाल 
अपाङ्ग संघको अ�य� 
नरबहादरु राउत 

इजलास नं.१ १० - १८ 

12.  
अपहरण 

तथा शरीर 
ब�धक 

बस�त भ�ने हष�बहादरु ग�ुङ िव. 
नेपाल सरकार 

13.  
लाग ुऔषध 
(नाइ�ोसन

समेत) 

नेपाल सरकार िव. स�तोष 
कािलराज  

14.  
मोही 

नामसारी 
�माणप� 

किपला म�डल िव. रामान�दन 
दास वै�णव 

15.  
मोही 

नामसारी 
धम�शीलादेवी कलवारीन िव. 
न�दलाल साह कलवार 

16.  
सवारी 
�यान र 

अङ्गभङ्ग 

नेपाल सरकार िव. राजन 
�जापित 

17.  
उ��ेषण / 
�ितषेध / 
परमादेश 

मीनाकुमारी ग�ुङ िव. िबलमान 
तुलाचनसमेत 

18.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण�साद रे�मी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

19.  अंश मालती िम� िव. िड�लीराम िम� 

20.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. च��बहादरु 
तामाङसमेत 

इजलास नं. २ १८ - २१ 

21.  
अपतुाली 

हक कायम 
हरे��कुमार चौधरी िव. 
नारायण�साद था� 

22.  
िलखत दता� 
बदर दता� 
कायम 

खशुीलाल चौधरी िव. सरुैतलाल 
चौधरीसमेत 

23.  उ��ेषण 
अि�बकाबहादरु खड्का िव. 
कोिपला अया�लसमेत 

24.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. भगवानदास 
त�मा 

इजलास नं. ३ २१ - २५ 

25.  
कत��य 
�यान 

मकेुश ग�ुासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

26.  फैसला बदर मीरा िसंह िव. कलादेवी काय�थ 

27.  
कत��य 
�यान 

िदलमाया चलाउने िव. नेपाल 
सरकार 

28.  
कत��य 
�यान 

नर�े� वली िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ४ २५ - २६  

29.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
िदलबहादरु �े� िव. कारागार 
काया�लय, धािदङसमेत 

30.  
जबज��ती 

करणी 
अ�ाकृितक मैथुन, नेपाल सरकार 
िव. िड�ली�साद �रजाल 
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इजलास नं. ५ २६ - ३१ 

31.  उ��ेषण 
इ��बहादरु �याज ु िव. ल�मी 
�याजसुमेत 

32.  

हककायम 
दािखल 
खारेज 

नामसारी 

रामदेवी रि�जतसमेत िव. �वुह�र 
रिंजतकारसमेत 

33.  िनषेधा�ा 
रामधारी सहनी गोढीसमेत िव. 
अ�छेलाल सहनी 

34.  
िजउ मा�ने 

बे�न े
नेपाल सरकार िव. �काश ओझा 

इजलास नं. ६ ३१ - ३३ 

35.  उ��ेषण 
िवनयकुमार उपा�याय िव. 
राजनाथ उपा�यायसमेत 

36.  
लाग ुऔषध 

(�ाउन 
सगुर) 

गगन िघिमरेसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.७ ३३ - ३७ 

37.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सव� ऋिषदेव 

38.  
कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार िव. पाव�ती सनुवुार 

39.  
जबज��ती 

करणी 
अमरबहादरु बोगटी िव. नेपाल 
सरकार  

40.  

कत��य 
�यान / 

�यान मान� 
उ�ोग 

नेपाल सरकार िव. िवनोदकुमार 
राय यादवसमेत 

एकल इजलास ३७ 

41.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दीपक साउद िव. लोक सेवा 
आयोग, के��ीय काया�लयसमेत  

पूण� इजलासमा पेस ह�ने ३७ - ३८ 

42.  
कत��य 
�यान 

शेरबहादरु ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार 

काि�क पिहलो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १ - ३ 

1.  
िलखत दता� 

बदर 
ितथ�र�न तलुाधर िव. मङ्गलमान 
�जापित 

सयंु� इजलास ३ - ७ 

2.  उ��ेषण 

जग�नाथ आचाय� िव. िव�ामि�दर 
उ�च मा�यिमक िव�ालय, 
बागलङु नगरपािलका वडा नं. ४, 
बागलङुसमेत 

3.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

पासाङ दोज� शेपा� िव. लोक सेवा 
आयोग, के��ीय काया�लयसमेत 

4.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामनारायण म�डल िव. िसरहा 
िज�ला, गाउ ँ िवकास सिमितको 
काया�लय, महेशपरुसमेत 

5.  उ��ेषण 
बलराम यादव िव. �ी मालपोत 
काया�लय, स�री, 
राजिवराजसमेत 

6.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद पा�डे िव. लोक सेवा 
आयोग, के��ीय काया�लय, 
अनामनगर, काठमाड�समेत 

इजलास नं.१ ७ - १७ 

7.  
मोही लगत 

क�ा 
इ�दरदेवी तेलीन िव. रामच�� 
राउत 

8.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. हेम�तकुमार 
िसंहसमेत 

9.  
कत��य 
�यान 

रणबहादरु बढुासमेत िव. नेपाल 
सरकार 
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10.  

कत��य 
�यान / 

जबज��ती 
चोरी 

भीमबहादरु चलाउने िव. नेपाल 
सरकार 

11.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िदवबहादरु 
आल े

12.  
��ाचार / 
न�कली 
�माणप� 

नेपाल सरकार िव. रमेश काक� 

13.  
कत��य 
�यान 

नपेाल सरकार िव. सरुज भ�ने 
सिमर सनुारसमेत 

14.  

अपहरण 
तथा शरीर 
ब�धक, 

जबरज�ती 
चोरी 

िव� थामी िव. नेपाल सरकार 

15.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. राजकुमार 
�े�समेत 

16.  खनु डाकँा 
नेपाल सरकार िव. रामकेश 
केवटसमेत 

17.  
कत��य 
�यान 

सज�ने साउद िव. नेपाल सरकार 

18.  
कत��य 
�यान 

नारायण�साद कुमाल िव. नेपाल 
सरकार  

इजलास नं. २ १७ - २२ 

19.  
कत��य 
�यान 

महेश बोहरासमेत िव. नेपाल 
सरकार 

20.  
��ाचार 
(न�कली 
�माणप�) 

नेपाल सरकार िव. �ेमबहादरु 
कँुवरजी भ�ने �ेमबहादरु कँुवर 

21.  
��ाचार 
(न�कली 
�माणप�) 

नेपाल सरकार िव. कृ�णमाया 
खितवडा 

22.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. मिहनारायण 
साह 

23.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. खगे��बहादरु 
हमाल 

24.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. तुलबहादरु 
रोकाया 

इजलास नं. ३ २२ - २७ 

25.  अंश चलन 
उ�ब काक�समेत िव. सजृना 
थापा काक� 

26.  अंश 
सािव�ी था�समेत िव. अतोरनी 
थ�नीसमेत 

27.  अंश दता�  
देवनारायण ठाकुर िव. िशवसनुर 
देवी 

28.  
उपय�ु 

आदेश जारी 
ग�रपाऊँ 

राजन भ�डारी िव. काठमाड� 
महानगरपािलका वडा नं. ३२, 
अनामनगरि�थत �यादी �ुप 
�ा.िल. समेत 

29.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. खड्के 
ता�ाकार 

30.  डाकँा 
स�यपाल ब�जारासमेत िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं. ४ २७ - २८ 

31.  
जबज��ती 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. न�दबहादरु 
मगर 

32.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दगुा�कुमारी लामा िव. सरुजब� 
लामासमेत 

33.  परमादेश 
अिधव�ा �यामकुमार 
िव�कमा�समेत िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ५ २८ - २९ 

34.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अमरबहादरु पनुमगर िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टङ्गाल काठमाड�समेत 
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35.  

दा.खा. 
नामसारी 

िनण�य दता� 
बदर दता�  

गाय�ीदेवी कु�हाल िव. 
जोगे���साद कु�हाल 

36.  
कत��य 
�यान 

गजे�� लावती िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ६ ३० - ३२ 

37.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

िव�म थापामगर िव. नेपाल 
सरकार 

38.  उ��ेषण 
कृपाराम जैसी िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, दैलेखसमेत 

39.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िदनेश �धान िव. नेपाल 
�शासिनक �िश�ण �ित�ान, 
जावलाखेल लिलतपरुसमेत 

इजलास नं.७ ३२ - ३७ 

40.  
कत��य 
�यान 

हमान िसंह थापामगर िव. नेपाल 
सरकार 

41.  
कत��य 
�यान 

िवकास खड्का िव. नेपाल 
सरकार 

42.  लेनदेन 
रामकुमार राजभ�डारी िव. 
ई�छाकुमार �े� 

इजलास नं.८ ३७ - ३८ 

43.  आयकर 
आ�त�रक राज� काया�लय, 
काठमाड� �े� नं. २ िव. यनुाइटेड 
िडि���यटुस� नेपाल �ा.िल. 

एकल इजलास ३८ 

44. उ��ेषण 
गोिव�द�साद जैसवाल िव. 
िव�णमुाया अज�लसमेत 

काि�क दो�ो 
�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 

पूण� इजलास १ - २ 

1.  अंश चलन 
िझ�मी पलवर िव�समेत िव. िडक� 
डोलकर पलवर िव�को म.ुस. गन� 
कसा�ङ लवाङ 

सयंु� इजलास २ - १३ 

2.  डाकँा चोरी 
नेपाल सरकार िव. राजकुमार 

भ�ने सोमबहादरु िव.क.समेत  

3.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 

ने��साद ग�ुङ िव. नेपाल 

सरकार  

4.  नाग�रकता 
नेपाल सरकार िव. म�साराम 

भजु�समेत 

5.  
वैदेिशक 
रोजगार 

नेपाल सरकार िव. सजुन भ�डारी 

6.  
कत��य 

�यान 
दीपक ठकुरी िव. नेपाल सरकार 

7.  उ��ेषण 

िनरोज पा�डे िव. स�माननीय 

कुलपित, पूवा��चल िव�िव�ालय, 

मोरङ, िवराटनगरसमेत  

8.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िधरे��कुमार यादव िव. 
शाि�तदेवी यादवसमेत 

9.  
िनषेधा�ा / 

परमादेश 

अदालत बिनया िव. िस�ाथ�नगर 

नगरपािलका काया�लय, 

िस�ाथ�नगर �प�देहीसमेत 

10.  
िनषेधा�ा / 

परमादेश 

रमेश�साद सरा�फ िव. आ�त�रक 

राज�व काया�लय, भरैहवासमेत 

11.  िनषेधा�ा 
न�दकुमार ब�नेतसमेत िव. िदना 
ब�ाचाय�समेत 

12.  
कत��य 

�यान 
नेपाल सरकार िव. स�ुखन कोरी 

13.  
िनषेधा�ा / 

परमादेश 

�िवन नेपाल िव. ितलकबहादरु 

थापासमेत 

14.  
हातहितयार 

खरखजना 

नेपाल सरकार िव. अरिव�दकुमार 

पि�डत  
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इजलास नं.१ १३ - २५ 

15.  िनषेधा�ा 
िहमप�ुपा कुम� िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
नेपालग�जसमेत 

16.  
कत��य 
�यान 

अदीप भ�ने िवनोद उफ�  
टोकलबहादरु तामाङसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

17.  
कत��य 
�यान 

धनमाया तामाङ िव. नपेाल 
सरकार 

18.  

झ�ुा शैि�क 
�माणप� 
पेस गरी 
��ाचार 

नेपाल सरकार िव. ल�मीबहादरु 
शाही 

19.  िनषेधा�ा 

मोहनदेवी �े� िव. अिधकार 
स�प�न बागमती स�यता 
एक�कृत िवकास सिमित, ग�ेु�री 
फाटँ काठमाड�समेत 

20.  
परमादेश / 
�ितषेध 

भाइकृ�ण �े�समेत िव. अिधकार 
स�प�न बागमती स�यता 
एक�कृत िवकास सिमित, ग�ेु�री 
फाटँ काठमाड�समेत 

21.  
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. मकेुश 
तामाङसमेत 

22.  
वैदेिशक 
रोजगार 

नपेाल सरकार िव. पेसलराज 
बढुाथोक� 

23.  

डाकँ  
िललाम बदर 

दता� बदर 
दता�  

िजिमसलाल भ�ने िजिमस यादव 
िव. धनपैत यादव 

24.  

डाकँ  
िललाम बदर 

दता� बदर 
दता�  

िवसेसर यादव िव. धनपैत यादव  

25.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. सर�वती 
रावलसमेत 

26.  
झ�ुा शैि�क 
�माणप� 
��ाचार 

��नारायण चौधरी था� िव. 
नेपाल सरकार  

27.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

िववेक राणा िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत  

28.  परमादेश 

ठाकुरबहादरु ख�ी िव. �ी 
पशपुित �े� िवकास कोषअ�तग�त 
�ी पशपुितनाथ भ�डार तहिबल 
काया�लय, का.िज.का.म.न.पा. 
वडा नं. ८ देवपतनसमेत 

इजलास नं. २ २५ - २९ 

29.  
घर खाली 

चलन 
िवनोहर ता�ाकारसमेत िव. 
सीताराम भ�राई 

30.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामदलुारी 
राउत 

31.  
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. राज ुसरदार 

इजलास नं. ३ २९ - ३३ 

32.  
कत��य 
�यान 

ढाटेँ थापामगर िव. नेपाल सरकार 

33.  
कत��य 
�यान 

कुलबहादरु बाठँा िव. नपेाल 
सरकार 

34.  

अपतुाली 
हक कायम 
िनण�य बदर 

दता�  

रामकुमार देवी गोइत िव. 
रामलखन गोइत 

35.  
कत��य 
�यान 

कैलास तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

36.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. वीरबहादरु 
तामाङसमेत 
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इजलास नं. ४ ३४ - ३६ 

37.  
हक दता� 
कायम 

पदम िसंह थापा िव. म.ुस. गन� 
�या�डु चाहार 

38.  अंश दता�  असफ� खंग िव. क�हाई खंग 

39.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

इसान अिधकारीसमेत िव. 
महानगरीय �हरी वृ�, 
िसंहदरबारसमेत 

40.  उ��ेषण देवह�र वन िव. गहृ म��ालयसमेत 
इजलास नं. ५ ३६ - ४१ 

41.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

इि�दरा िनरौला थापा िव. 
च��बहादरु थापासमेत 

42.  
कत��य 
�यान / 
डाकँा 

नेपाल सरकार िव. अमतृबहादरु 
�याङ्बोसमेत 

43.  
कत��य 
�यान 

बैजनाथ बछार िव. नेपाल सरकार 

44. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. स�ुवीर चाउरे 
भ�ने सरुवीर तामाङसमेत 

45.  
कत��य 
�यान 

च��माया माझी िव. नपेाल 
सरकार  

46.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

मनोजकुमार चौहान िव. नेपाल 
सरकार  

इजलास नं. ६ ४१ - ४२ 

47.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

च�ुरना घत�को हकमा झिव�� 
घत� िव. रिवना ��बा 
तामाङसमेत 

48. 
जबज��ती 

करणी 
िजरे भ�ने िदपेस िल�ब ुिव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.७ ४२ - ४४ 

49.  अंश दता�  
रामदेव म�डलसमेत िव. अमतृी 
देवीको म.ुस. गन� रामलोचन 
म�डलसमेत 

50.  
कत��य 
�यान 

धनराज अिहर (यादव) िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.८ ४४ - ४५ 

51.  
िखचोला 
मेटाई हक 

कायम 

�वोध िघिमरे िव. �ीमती मीना 
�े� 

इजलास नं.१० ४५ - ४६ 

52.  
कत��य 
�यान 

मोतीलाल िव.क. िव. नेपाल 
सरकार 

53.  उ��ेषण 
केशवराज भ�राई िव. म.ुस. गरी 
आ�नो हकमासमेत बलराम 
भ�राई 

इजलास नं.१२ ४६ - ४८ 

54.  अंशब�डा 
दीपकबहादरु म�ल ठकुरी िव. 
�ीमती भपेु��कुमारी म�लसमेत 

55.  अंश चलन 
सनतकुमार �े�समेत िव. �ीमती 
�रना िम� �े� 

इजलास नं.१३ ४८ 

56.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अमरराज खड्कासमेत िव. �म 
अदालत, काठमाड�समेत 

इजलास नं.१४ ४८ - ४९ 

57.  परमादेश 
खगे�� नेपाल िव. िवमलादेवी 
िनरौला 
 

इजलास नं.१५ ४९ 

58.  

मानव 
बेचिवखन 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. प�ुपा 
तामाङसमेत  

इजलास नं.१७ ५० - ५१ 

59.  
अदालतको 
अपहेलना 

िव�न लावतीसमेत िव. पूवा��चल 
िव�िव�ालय, िवराटनगरका 
उपकुलपित �ा. महे�रमान 
�े�समेत 
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60.  उ��ेषण 
िव�न लावतीसमेत िव. पूवा��चल 
िव�िव�ालय, िवराटनगरसमेत 

इजलास नं.१८ ५१ - ५२ 

61.  
बैिकङ  
कसरु 

नेपाल सरकार िव. इ��राज 
ह�मागाईसमेत  

मङ्िसर पिहलो 

�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १ - ५ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

शोभनदेव प�त िव. संगीता 
ि�पाठी 

2.  अंश चलन 
हेरामाया भ�ने माया 
महज�नसमेत िव. उ�मदेवी 
महज�नसमेत 

संयु� इजलास ५ - ९ 

3.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ेरणा रा�यल�मी िसंह िव. 
नेपाल सरकार 
मि��प�रषद् समेत 

4.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ेमबहादरु िसंह िव. सिमयान 
यादवनीसमेत 

5.  िनषेधा�ा 
अ.वा. सिुजत धौब�जार िव. 
प�ुषो�म िघिमरे 

6.  उ��ेषण 

अिधव�ा �ी�साद 
पि�डतसमेत िव. स�माननीय 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

इजलास नं.१ ९ - २५ 

7.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कु�जीलाल कुम� िव. अन�ुका 
�ीवा�तवसमेत 

8.  

हक िह�सा 
छु�्याई  

पाउ ँ(दता� 
फारी) 

प�ुप खड्गी िव. कुलनारायण 
खड्गी 

9.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अ�यतु�साद पौडेलसमेत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टङ्गाल 
काठमाड�समेत  

10.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

शंकर साहसमेत िव. रामजी 
दाश वैरागी 

11.  
ब�िकङ  
कसरु 

दीपकबहादरु �े� िव. नेपाल 
सरकार 

12.  
कत��य 
�यान 

धनमाया तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

13.  
वैदेिशक 
रोजगार  

ठगी 

�ी�साद ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार 

14.  

नामसारी 
िनण�य बदर 

र हक  
कायम 

कमलकृ�ण �जापती िव. कृ�ण 
�जापती 

15.  
अब�डा 

ज�गा ब�डा 
ग�रपाउ ँ

�ान�ुसाद उपा�याय िव. 
कमलकुमार उपा�यायसमेत 

16.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िकशनकुमार 
चौधरीसमेत 

17.  
िकत� 

जालसाज 
िदग�बर यादव िव. मिुनया 
यादव 

18.  
परमादेश / 
�ितषेध 

मिुनशंकर चौधरी िव. िवणा 
चौधरीसमेत 

19.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रामबहादरु 
(नाम प�रवित�त) 

20.  
कत��य 
�यान 

छिलमाया प�रयार िव. नेपाल 
सरकार 
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21.  
लाग ुऔषध 

हेरोइन 
िशवशंकर लामा िव. नेपाल 
सरकार 

22.  परमादेश 
राकेश साह िव. इलाका �हरी 
काया�लय, गौशाला 
महो�रीसमेत 

23.  अंश चलन 
समुनकुमार �धान िव. 
सरु�े�कुमार �धानसमेत 

इजलास नं. २ २५ - २९ 

24.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
नवराज शमा� िव. कारागार 
काया�लय, �कुमसमेत 

25.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामलता ठाकुर िव. मालपोत 
काया�लय, धनषुासमेत 

26.  
कत��य 
�यान 

रामबहादरु चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

27.  
कत��य 
�यान 

खड्कमान रानामगर िव. नेपाल 
सरकार 

28.  
��ाचार 
(न�कली 
�माणप�) 

गंगा खनाल िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ३ २९ - ३८ 

29.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

मैया रि�जतकार िव. पुनरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत 

30.  
कत��य 
�यान 

बाबु भ�ने राजकुमार दमाई िव. 
नेपाल सरकार 

31.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजकरण मिुखया वीन िव. 
पनुरावेदन अदालत, 
हेट�डासमेत 

32.  
मानव 

बेचिवखन 
शोभा च�द िव. नेपाल सरकार 

33.  परमादेश 
अिधव�ा राजु थापासमेत िव. 
नेपाल सरकार 

34.  
अदालतको 
अवहेलना 

अिधव�ा �काशमणी 
शमा�समेत िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

इजलास नं. ४ ३८ - ३९ 

35.  
कत��य 
�यान 

�ेमबहादरु सनुार िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ५ ३९ - ४२ 

36.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. शिम�ला राई 

37.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कनैया 
चौधरी 

38.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. थो�चम 
शोवा 

इजलास नं. ६ ४२ - ४४ 

39.  

मापद�ड 
िवपरीत 
िनमा�ण  

काय� गरकेो 

राधाकृ�ण �े� िव. काठमाड� 
उप�यका नगर िवकास योजना 

40.  
ग�डा मारी 
खाग िब�� 
�यवसाय 

नेपाल सरकार िव. सूय�बहादरु 
सनुारीमगर 

41.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

राजे�� महज�न िव. का�छा 
महज�नसमेत 

इजलास नं.७ ४४ - ४६ 

42.  उ��ेषण 
गगन ठकुरी िव. काठमाड� 
महानगरपािलका, बागदरबार 
स�ुधारा, काठमाड�समेत 

43.  
कत��य 
�यान 

�ेम ढकाल कामी िव. नेपाल 
सरकार 
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इजलास नं.९ ४६ - ४७ 

44. 

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

िनम�ला खवास िव. नेपाल 
सरकार 

45.  उ��ेषण 

दीप�योती एजकेुसन 
फाउ�डेसन �ा.िल.समेत िव. 
�म अदालत, अनामनगर 
काठमाड�समेत 

इजलास नं.१२ ४७ - ४८ 

46.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गोमा के.सी. िव. सामा�य 
�शासन म��ालयसमेत 

इजलास नं.१३ ४८ - ४९ 

47.  
रकम  

िदलाइ  
पाउ ँ

अशोककुमार तोदी िव. उदय�ी 
िचया उ�ोग �ा.िल. समेत 
 

इजलास नं.१७ ४९ - ५० 

48. िकत� ठगी 
नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु 
ग�ुङ 

पूण� इजलासमा पेस ह�ने ५० - ५२ 

49.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. परमे�र 
राउत भ�ने कुले�र राउत 
 

मङ्िसर दो�ो 

�.स.ं िवषय प� / िवप� पृ� 
संयु� इजलास १ - ६ 

1.  नाग�रकता 
नपेाल सरकार िव. राम�साद 
लोिनया 

2.  
वैदेिशक 
रोजगार  

ठगी 

नेपाल सरकार िव. बलराम 
बा�यकर 

3.  

िनण�य बदर 
दता� बदर 
गरी ज�गा 

साव�जिनक 
कायम 

ग�रपाऊँ 

िथर�साद पा�या िव. िहराबहादरु 
ख�ी 

4.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

अिधव�ा बलराम िति�सना िव. 
गहृ म��ालयसमेत 

5.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

शरणह�र जोशीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

6.  उ��ेषण 
एकबहादरु भ�राईसमेत िव. 
ल�मीका�त सापकोटासमेत 

7.  उ��षेण रमा राणा िव. शिु�लाल नेपाली 

8.  परमादेश 
हेम�त िसटौला िव. वैदेिशक 
रोजगार िवभाग, बबरमहलसमेत 

इजलास नं.१ ६ - १३ 

9.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

इ���साद वा�ले िव. गहृ 
म��ालयसमेत 

10.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

अिनता देवी दास िव. �भादेवी 
िम� 

11.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

फरबेी यादवसमेत िव. भ�ुटीदेवी 
यादवनी 

12.  ��ाचार 
पूण�बहादरु काक� िव. नेपाल 
सरकार 

13.  ��ाचार प�ुयवित घले िव. नेपाल सरकार 

14.  ��ाचार 
सीतादेवी कोइराला िव. नेपाल 
सरकार 

15.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. फुलगे�� 
चौधरी 
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16.  ��ाचार 
भूपनारायण चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

17.  
जबरज�ती 

करणी 
मनकुमार राईसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

18.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गणेश�साद आचाय�समेत िव. 
िसंहदरबार वै�खाना िवकास 
सिमित िसंहदरबार, 
काठमाडौसँमेत 

इजलास नं. २ १३ - १९ 

19.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. िव�ण�ुसाद 
शमा�समेत 

20.  ��ाचार नेपाल सरकार िव. रोजन राई  

21.  ��ाचार 
संजीवकुमार राय िव. नेपाल 
सरकार 

22.  

झ�ुा 
�माणप� 
पेस गरी 
��ाचार 

रामनारायण िगरी िव. नेपाल 
सरकार 

23.  

कत��य 
�यान, 

जबरज�ती 
चोरी 

लालबहादरु प�रयार िव. नेपाल 
सरकार  

इजलास नं. ३ १९ - २३ 

24.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ल�मीकुमारी 
िगरीसमेत 

25.  
कत��य 
�यान 

नवराज नेपाली (मजाकोटी) िव. 
नेपाल सरकार 

26.  
कत��य 
�यान 

वीरशरण चौधरी िव. नेपाल 
सरकार 

27.  अंश चलन 
कुमार�साद पोखरेल िव. 
िदपककुमार पोखरेलको म.ुस. 
गन� अ�ज ुखितवडा पोखरेल 

28.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

िभ�म भषुण �े� िव. एि�पक 
एभरे�ट फाइना�स िल. कम�चारी 
स�चयकोष भवन, स�ुधारा 
काठमाडौ ँ

इजलास नं. ४ २३ - २७ 

29.  परमादेश 

िव�ण ु द� भ� िव. माननीय 
उप�धान तथा सङ्घीय मािमला 
तथा �थानीय िवकास म��ी �यू, 
संघीय मािमला तथा �थानीय 
िवकास म��ालयसमेत 

30.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा �ीकृ�ण सवुेदीसमेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद् को काया�लयसमेत 

31.  परमादेश 
मिनषा थापासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

32.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

बलबहादरु के.सी. िव. शारदा 
के.सी.समेत 

इजलास नं. ५ २७ - २८ 

33.  

घरज�गा 
हकसफा 

गरी 
िनखनाई 

चलनसमेत 
चलाई पाउँ 

बस�तराज िम� िव. हेम�तराज 
िम�समेत 

34.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

नािजम ह�सेन िव. नेपाल सरकार 

35.  
�यान मान� 

उ�ोग 
नेपाल सरकार िव. राजशे 
महतोसमेत 

इजलास नं. ६ २८ - ३३ 

36.  
अदालतको 
अपहेलना 

हीरामिण चापागाईसँमेत िव. 
िश�ाम��ी िदनानाथ शमा�समेत 
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37.  
अदालतको 
अपहेलना 

नरे�� चौधरीसमेत िव िश�ाम��ी 
िदनानाथ शमा�, िश�ा म��ालय 
िसंहदरबारसमेत 

38.  
कत��य 
�यान 

ह�पना टुडुसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

39.  चोरी 
नेपाल सरकार िव. ‘क’ बहादरु 
धामी (प�रवत�न नाम) समेत 

40.  लेनदेन 
न�दिकशोर महतो कोइरी िव. 
रामच�� ठाकुर हजाम 

इजलास नं.७ ३३ - ३४ 

41.  
सवारी 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िदनेश के.सी. 

42.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नारायण िगरी िव. अथ� 
म��ालयसमेत 

इजलास नं.८ ३४ - ३६ 

43.  

कत��य 
�यान तथा 
जबरज�ती 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. कले�� भ�ने 
किव�� शाहीसमेत 

इजलास नं.९ ३६ 

44. उ��ेषण 
अधन ु ख�वे िव. ल�मीसाह 
हलवुाई कानसुमेत 

इजलास नं.१० ३६ - ३८ 

45.  उ��ेषण 
बस�त �े� िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लय 
िसंहदरबारसमेत 

46.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
तेि�जङ शेपा� िव. काठमाडौ ँ
िज�ला अदालतसमेत 

इजलास नं.१२ ३८ - ४० 

47.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कैलासकुमार िसंह िव. कारागार 
काया�लय, िड�लीबजार 
काठमाडौसँमेत 

इजलास नं.१४ ४० - ४१ 

48. 

गाउ ँ�लक 
लगतको पोत 

बिुझपाउ ँ
मो. सिफल िमया ँिव. तैयव िमया ँ

49.  
िलखत   
बदर 

सागैरदेवी ति�मनी िव. लिलत 
गोइत 

इजलास नं.१५ ४१ - ४४ 

50.  उ��ेषण 

अिधव�ा सषुमा गौतमसमेत िव. 
�ी काय�रथी िवभाग, भना� छनौट 
िनद�शनालय, जङ्गी अड्डा, 
भ�काली, काठमाडौसँमेत 

51.  उ��ेषण 
रामसधुन उ�ेती िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

एकल इजलास  ४४ 

52.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा अन�तराज 
लइुटेँलसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 
पुस पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १ - २ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दीपे��नाथ शमा� िव. महेश जाजु  

सयंु� इजलास २ - १२ 

2.  
कत��य 
�यान 

र�नबहादरु �े� िव. नेपाल 
सरकार 

3.  
जबज��ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. स�तोष बढुा 

4.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ह�र�� िसंह राजपतुसमेत िव. 
िज�ला िश�ा काया�लय, 
बारासमेत 
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5.  
अंश दता� 

चलन 

िव�णमुाया मगन�समेत िव. ल�मी 
�यापछाक�को हकमा संरि�का 
भई आ�नो हकमा समेत 
डुकुमाया �यापछाक� 

6.  अंश चलन 
उि�मलाल यादव िव. बलराम 
यादव 

7.  
कत��य 
�यान 

करन सनुार िव. नेपाल सरकार 

8.  
िधतो  

िलखत बदर 
म�ुतिकम िमयासँमेत िव. मैनादेवी 
कनवीन 

9.  
हक कायम 
नामसारी 
दा.खा. 

पदमिनिध पराजलुी िव. सािब�ी 
ख�ी, केदार ितिमि�सना िव. 
सािब�ी ख�ी 

10.  अंश 
कुलबहादरु थापामगरसमेत िव. 
िमनबहादरु थापामगर 

11.  
कत��य 
�यान 

आइत े नेपाली साक� िव. नेपाल 
सरकार 

12.  
कत��य 
�यान 

रीता मादेन िल�बूसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.१ १२ - २० 

13.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
रिवन �े� िव. िज�ला �शासन 
काया�लय, काठमाड�समेत 

14.  
कत��य 
�यान 

सम�साद अ�सारीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

15.  
कत��य 
�यान 

देउमाया भ�ने िववाह थापामगर 
िव. नेपाल सरकार 

16.  

वैदेिशक 
रोजगार 
स�ब�धी 
कसरु 

सिुनल शाही िव. नेपाल सरकार 

17.  
नामसारी 
िनण�य 

बदरसमेत 
िभमसेन राई िव. �ान ुराई 

18.  परमादेश 

राधे�याम िगरी िव. अ�त�रम 
मि��प�रषद्को अ�य�, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

19.  
जबज��ती 

करणी 
िकरण थापा िव. नेपाल सरकार 

20.  
लागऔुषध 
खैरो हेरोइन 

शेष सोभराित िव. नेपाल सरकार 

21.  
कत��य 
�यान 

इ��बहादरु राना िव. नेपाल 
सरकार 

22.  
��ाचार 
न�कली 
�माण प� 

धनराज जोशी िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. २ २० - २५ 

23.  

करार 
ऐनबमोिजम 

उपय�ु 
आदेश जारी 

ग�रपाऊँ 

राजे�� महज�न िव. फलफूल तथा 
तरकारी बजार िवकास 
सिमितसमेत 

24.  
अदालतको 
अपहेलना 

सलुेमान िमया ँ अ�सारी िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, स�री 

25.  ��ाचार 
का�छाराम जोशीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

26.  
दूिषत  

िनण�य बदर 

कण�बहादरु च�द िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टंगालसमेत 

27.  
कत��य 
�यान 

रघनु�दन िव.क. िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ३ २५ - २९ 

28.  परमादेश 
कुमार परुी िव. वैदेिशक रोजगार 
िवभाग, का.म.न.पा. वडा नं. ३४ 
ब�ुनगर १ समेत 
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29.  
कत��य 
�यान 

स�तबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

30.  

िखचोला 
मेटाई हक 
कायम गरी 
चलनसमेत 
चलाई पाऊँ 

परसरुाम चमारसमेत िव. बेचई 
चमार 

31.  परमादेश 
पवन�साद सहनी िव. मोह�मद 
कमालिु�न 

32.  
बकसप� 

िलखत बदर 
दता� कायम 

सीताराम कानगोई था� िव. 
बिु�लाल कानगोईसमेत 

इजलास नं. ४ २९ - ३१ 

33.  
कत��य 
�यान 

�मेबहादरु ग�ुङ िव. नेपाल 
सरकार 

34.  
ज�गा 

िखचोला घर 
उठाई चलन 

गौरी गु�ासमेत िव. दमु� लाल 
साह 

35.  
कत��य 
�यान 

गमबहादरु सनुार िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ५ ३१ - ३४ 

36.  
जबज��ती 

करणी 
कृ�ण भ�ने ���साद पौडेल िव. 
नेपाल सरकार  

37.  
जबज��ती 

करणी 
बाबरुाम राई िव. नेपाल सरकार 

38.  परमादेश 
िदवाकर �े�ीसमेत िव. नेपाल 
सरकार, �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

39.  
कत��य 
�यान 

�ेमबहादरु मगर िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ६ ३५ - ३७ 

40.  
वदेैिशक 
रोजगार 
स�ब�धी 

यवुराज दाहाल िव. नेपाल 
सरकार  

41.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. लालमाया 
ग�ुङ 

42.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

रामव�ृ दासको हकमा अिधव�ा 
रामभरोसा म�डल िव. कारागार 
काया�लय, महो�रीसमेत 

इजलास नं.७ ३७ - ४० 

43.  
मानव 

बेचिवखन 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. सोमबहादरु 
तामाङ 

44. 

कत��य 
�यान र 
अपहरण 

नेपाल सरकार िव. राम�व�प 
मिुखया िवनसमेत 

इजलास नं.८ ४० - ४१ 

45.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. जयलाल 
आचाय� 

इजलास नं.९ ४१ 

46.  
जबज��ती 

करणी 
इ��बहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.१० ४१ - ४३ 

47.  
कत��य 
�यान 

बेलबहादरु िततुङ िव. नेपाल 
सरकार 

48. उ��ेषण 
कैलास िम� िव. �म अदालत 
काठमाड�समेत  

इजलास नं.११ ४३ - ४५ 

49.  

�यान मान� 
उ�ोग, 
कत��य 
�यान 

प�ुय�साद िनरौला िव. नेपाल 
सरकार 

50.  

इजाजत 
िवपरीत 
काठ 

ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. सोनालाल 
जैसवालसमेत 
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इजलास नं.१४ ४५ - ४८ 

51.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

शारदादेवी पौडेल िव. नेपाल 
सरकार 

52.  उ��ेषण 
रामबहादरु िघिमरे िव. अथ� 
म��ालयसमेत 

इजलास नं.१५ ४८ - ५० 

53.  
िनण�य दता� 

बदर 
बैजनाथ राउत अिहर िव. 
गोपीचन साह कानू 

54.  
ज�गा दता� 
ग�रपाऊँ 

मालपोत काया�लय, का�क�का 
तफ� बाट �मखु मालपोत अिधकृत 
िव. च��कला के.सी.को म.ुस. 
गन� देवराज ख�ी र िमनबहादरु 
के.सी. 

इजलास नं. १७ ५० - ५२ 

55.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

हेराकाजी महज�न िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत 

56.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सजुा सोतीसमेत िव. िज�ला 
लमजङु सूय�पाल गाउ ँ िवकास 
सिमित वडा नं. ९ ि�थत मंगला 
�या�पससमेत 

एकल इजलास  ५२ 

57.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामआिशष राय िव. शोभाका�त 
रायसमेत 
पुस दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १ 

1.  लटुिपट 
रमेश�साद पडुासैनी िव. �ानदेुवी 
राय यादवसमेत 

सयंु� इजलास २ - ६ 

2.  
नकबजनी 

चोरी 
नेपाल सरकार िव. जीवन 
�े�समेत 

3.  

सरकारी 
छाप 

द�तखत 
िकत� 

नेपाल सरकार िव. बिु� 
तामाङसमेत 

4.  डाकँा 
नेपाल सरकार िव. सिमम 
अ�सारी िमयाँसमेत 

5.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

गोपालबहादरु खड्का िव. 
शकुमान िल�ब ु

6.  परमादेश 
च�पा �रजाल िव. बस�तऋत ु
मा.िव. समेत 

7.  ��ाचार 
नेपाल सरकार िव. माधवराज 
शमा�  

8.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

केशव िघिमरे िव. िस�ाथ�नगर 
नगरपािलका काया�लय, 
िस�ाथ�नगर �प�देहीसमेत 

इजलास नं.१ ६ - ९ 

9.  उ��ेषण 
देवे��बहादरु हमाल िव. 
भूिमसधुार तथा �यव�था 
म��ालयसमेत 

10.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िनम�ल �धानसमेत िव. नेपाल 
ब�क िलिमटेड, �धान काया�लय, 
धम�पथ, काठमाड�समेत 

11.  उ��ेषण 
पशपुित�साद जयसवाल िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

12.  
उ��ेषण / 
�ितषेध 

िविनता थापासमेत िव. िनध�न 
उ�थान ब�क िलिमटेड के��ीय 
काया�लय, सहयोग माग� नागाजु�न 
माग� ग�लीघर नं. १९ 
अनामनगर, काठमाड�समेत 
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इजलास नं. २ ९ - १५ 

13.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा. म�जरु�न शा�य िव. 
प�पि�का िवतरण, स�परी�ण 
सिमित, नेपाल �ेस काउि�सल, 
स�चार�ाम काठमाड�समेत 

14.  

झठुा वा 
न�कली 
�माणप� 
पेस गरी 
��ाचार 

गणेशबहादरु रावल िव. नेपाल 
सरकार 

15.  
��ाचार 
(न�कली 
�माण प�) 

स�यओम दवुाल �े� िव. नेपाल 
सरकार 

16.  
��ाचार 
(न�कली 
�माण प�) 

उजरुबहादरु बढुाथोक� िव. नेपाल 
सरकार 

17.  ��ाचार 
रामनारायण सरदार था� िव. 
नेपाल सरकार 

18.  ��ाचार रामािशष बैठा िव. नेपाल सरकार 

19.  उ��ेषण 
�ीकृ�ण सवुेदीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

20.  ��ाचार 
जयबहादरु च�द िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ३ १५ - २० 

21.  दता� बदर 
शेरबहादरु भ�राईसमेत िव. कृ�ण 
�े� भ�ने कृ�णलाल �े� 

22.  
कत��य 
�यान 

ब�ुबहादरु िड�डुङ्गसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

23.  
कत��य 
�यान 

न�द ु ब�नेतसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

24.  
मानव 

बेचिबखन 
नेपाल सरकार िव. कुसमुराज 
अिधकारीसमेत 

25.  
कत��य 
�यान 

दानिब�म थापा िव. नेपाल 
सरकार 

26.  
कत��य 
�यान 

समला राई िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं. ४ २० - २२ 

27.  परमादेश 
िव�म िसंह थापा िव. चनरजीत 
धोबी 

28.  उ��ेषण 
ह�र�साद शमा� आचाय� िव. 
�ाने�� िसपाईसमेत 

29.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िचरि�जवी कोइराला िव. गहृ 
म��ालय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. ५ २२ - २४ 

30.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ल�ीराम जसैी 

31.  
कत��य 
�यान 

शकुबहादरु �े� िव. नेपाल 
सरकार 

32.  
कत��य 
�यान 

धम���कुमार यादव िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ६ २४ - २६ 

33.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. तलुसी�साद 
िगरी 

34.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. इलताफ ह�सेन 
अ�सारी 

35.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

तािहर धिुनया िव. इलाका �हरी 
काया�लय बटुवल, �प�देहीसमेत 

इजलास नं.७ २६ - २९ 

36.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. वीरबहादरु 
लहुारसमेत 

37.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

िवनोद भ�डारी िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, टेकु, 
काठमाड�समेत 
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इजलास नं.९ २९ - ३० 

38.  
लाग ुऔषध 

कोरे�स 
म�ुना भ�ने मकेुश साह सोनार िव. 
नेपाल सरकार 

39.  
कत��य 
�यान 

गङ्गाद� खनालसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.१० ३० - ३२ 

40.  
अंश हक 

कायम दता� 
सागरदेवीसमेत िव. सिुसला देवी 

41.  उ��ेषण 
च��ा �े�समेत िव. ितला भ�न े
ितल�पा दवाडीसमेत 

42.  उ��ेषण 
दलुारीदेवी िव. स�पि� 
शिु�करण िवभाग, केशरमहल, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं.११ ३२ - ३४ 

43.  
जबरज�ती 

करणी 
बालकृ�ण खड्का िव. नेपाल 
सरकार 

44. 
फैसला  
बदर 

ठगा राय यादव िव. म.ुस. गन� 
िनजको �ीमती कुसमी देवी 

इजलास नं.१२ ३४ - ३६ 

45.  
िनद�शन  

बदर 

बीरभ� िव�म शाह िव. चौधरी 
हाउस सानेपामा काया�लय रहेको 
चौधरी डेभलपस� �ा.िल. 

इजलास नं.१३ ३६ - ३७ 

46.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

िवनोद रो�कासमेत िव. का.िज. 
का.म.न.पा.वडा नं. १३ ि�थत 
परुानो कालीमाटी उपभो�ा 
सिमितसमेत 

47.  

िनषेधा�ा / 
उ��ेषण / 
परमादेश / 
�ितषेध 

गणेशमाया �वायनाबाससुमेत िव. 
मा.�या.�ी लेखनाथ ढकालसमेत 

इजलास नं.१४ ३७ - ३८ 

48. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

रानिुसंह डंगोलसमेत िव. 
मालपोत काया�लय, चाबिहल, 
काठमाड�समेत 

49.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

पशपुितनाथ शमा� िव. शिशल 
शमा�समेत 

इजलास नं. १५ ३८ - ४५ 

50.  

मानव 
बेचिवखन 

तथा 
ओसारपसार 
जबरज�ती 

करणी 

ला�पा शेपा� िव. नेपाल सरकार 

51.  
अपतुाली 

हक 
कायमसमेत 

रमा अया�ल िव. िहर�यिसंह 
ढुङ्गानासमेत 

52.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सवुास थापासमेत िव. नेपाल 
रा�� ब�क, के��ीय काया�लय, 
बालवुाटार काठमाड�समेत 

इजलास नं. १६ ४५ - ४६ 

53.  परमादेश 
सजृन खरेल िव. नेपाल सरकार, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं. १७ ४६ - ४७ 

54.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अ�दलु हक िव. िबमलादेवी 
ग�ुघरानासमेत 

एकल इजलास  ४७ - ४८ 

55.  उ��ेषण 
अिधव�ा राजे�री महज�नसमेत 
िव. �म तथा यातायात 
म��ालयसमेत 

56.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�मोद शमशेर ज.ब.रा. िव. 
आ�त�रक राज�व िवभाग, 
काठमाड�समेत 



नेपाल कानून पि�का अित�र�ाङ्क, २०७३ 
 

 

353 

57.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

माधवे�� िव� िव. मालपोत 
काया�लय, लगनखेल, 
लिलतपरुसमेत 

अदालत गितिविध ४९ - ५२ 
माघ पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ� 
पूण� इजलास १ - ३ 

1.  

िलखत 
बदर, गठुी 
धम�लोप, 

गठुी कायम 

यो�यर�न ता�ाकार िव. प�ुयर�न 
ता�ाकारसमेत 

सयंु� इजलास ३ - ९ 

2.  परमादेश 

शैले�� खड्कासमेत िव. 
स�माननीय �धानम��ी, 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

3.  िनण�य बदर 
नेपाल सरकार िव. रिव शमा� 
अया�ल 

4.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अि�बका (िस�देल) पराजलुीसमेत 
िव. िशवबहादरु बािनयासँमेत 

5.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. 
िपता�बर�साद यादव 

6.  लेनदेन 
उ�म�साद उ�ेती िव. 
काजीकृ�ण त�डुकार 

7.  
मोटर 

साइकल 
चोरी 

नेपाल सरकार िव. �काश 
चौलागाई 

8.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िज�ला �शासन काया�लय, 
सनुसरी िव. राजकुमार िल�बू 

इजलास नं.१ ९ - १३ 

9.  
लाग ुऔषध 

(खैरो 
हेरोइन) 

िव�ा�तकुमार मलोरी िव. नेपाल 
सरकार 

10.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. स�ुबा प�रयार 
(दमै) 

11.  उ��ेषण 
�दीपकुमार �साद साह कलवार 
िव. रामभजन राय यादवसमेत 

12.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

��देव महतो निुनया िव. 
तसिलन नदाफसमेत 

इजलास नं. २ १३ - १५ 

13.  
िनषेधा�ा / 
परमादेश 

धनबहादरु िघिमर े िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, 
लिलतपरुसमेत 

14.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. तुलबहादरु 
रोकाय 

इजलास नं. ३ १५ - १७ 

15.  गौवध 
नेपाल सरकार िव. �ेमबहादरु 
खड्का �े�ीसमेत 

16.  अंश चलन 
भि�िलला झा िव. सिुनल गोपाल 
झासमेत 

17.  अंश 
िच��साद रे�मीसमेत िव. 
नारायण�साद रे�मी 

इजलास नं. ४ १७ - १९ 

18.  
कत��य 
�यान 

छमबहादुर िभ�ीकोटी िव. 
नेपाल सरकार 

19.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

इशान अिधकारीसमेत िव. 
महानगरीय �हरी वृ�, 
िसंहदरबार, काठमाड�समेत 

20.  
हक कायम, 
िनण�य बदर 
दता� कायम 

पदमिसंह थापा िव. नरवीर 
चाहारको म.ुस. गन� �या�डु 
चाहार 

इजलास नं. ५ १९ - २१ 

21.  
नकबजनी 

चोरी 
�मोद िगरी िव. नेपाल सरकार 

22.  
कत��य 
�यान 

र�ज ुक�वा िव. नेपाल सरकार 
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23.  
क�पनीको 
नाम बदर 
ग�रपाउ ँ

क�साई पे�टस नेपाल �ा.िल. 
समेत िव. क�साई नेरोलके पे�टस 
�ा.िल.  

24.  
कत��य 
�यान 

शेरबहादरु िब�म भ�ने 
सोमबहादरु लामा िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ६ २१ - २५ 

25.  उ��ेषण 
केशवराज छतकुली िव. मालपोत 
काया�लय िचतवन, भरतपरुसमेत 

26.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

निजर िमया ँ िव. िज�ला िश�ा 
काया�लय, मोरङ, 
िवराटनगरसमेत 

27.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. रमेश सनुार 

28.  अङ्गभङ्ग रामकृ�ण राई िव. नेपाल सरकार 
इजलास नं.७ २५ - २७ 

29.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िटकाराम जैसी िव. �वा��य तथा 
जनसङ्�या म��ालय 
रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

30.  उ��ेषण 
�च�डकुमार काक� िव. �वा��य 
तथा जनसङ्�या म��ालय 
रामशाहपथ, काठमाड�समेत 

इजलास नं.९ २७ - ३० 

31.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. पदमबहादरु 
प�रयार दमाई 

32.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. अिमतादेवी 
गोइत 

33.  
अंश 

नामसारी 
मरुली ह�रजन िव. स�ुदर ह�रजन 

इजलास नं.११ ३० - ३१ 

34.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा प�ुपराज पौडेल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

35.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�काशबहादरु काय�थ िव. झापा 
िज�ला अदालतसमेत 

इजलास नं.१२ ३१ - ३४ 

36.  अंश दता�  
हंसरिजयादेवी तेिलन िव. 
िशवदलुारी तेिलनसमेत 

37.  उ��षेण 
िनलभ�साद गौतम िव. 
अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोग, टंगालसमेत 

इजलास नं.१३ ३४ - ३५ 

38.  
अदालतको 
अवहेलना 

लालबहादरु �साद कानू िव. 
रामकिलया कनोइन 

इजलास नं.१४ ३५ - ३७ 

39.  उ��ेषण 
िवनोद �े� िव. मकुु�दराज 
खरेलसमेत 

40.  परमादेश 
रोजी लामासमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं. १५ ३७ - ४० 

41.  
जबरज�ती 

करणी, 
डाकँा 

भीमसेन गोले िव. नेपाल सरकार 

42.  
लाग ुऔषध 
खैरो िहरोइन 

मोह�मद जावेद मसुलमान िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं. १६ ४० - ४९ 

43.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

सरीता केसीसमेत िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान 
आयोगसमेत 

44. परमादेश 
अजु�नकुमार अया�लसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लय 
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इजलास नं. १७ ४९ - ५१ 

45.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ीमती शैल झा िव. राज�ी 
सेिभङ इ�भे�मे�ट कोअपरेिटभ 
िलिमटेड, मलङ्गवा सला�हीसमेत 

46.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अ�ज ु जोशी प�तसमेत िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय, क�ित�पुर, 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. १८ ५१ - ५२ 

47.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �भादेवी साह 
सोनार 

एकल इजलास ५२ 

48. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

शाि�तदेवी राई िव. सनुसरी 
िज�ला धरान उपम.न.पा.को 
काया�लयसमेत 
माघ दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ�  
सयंु� इजलास १ - ११ 

1.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

ह�रकुमारी खड्का िव. 
नारायण�वज िल�बू 

2.  
दता� बदर 

दता� 
कायम 

नारायण�वज िल�बू िव. 
मोहनराज नेपालीसमेत 

3.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

समुन अिधकारीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

4.  उ��ेषण 
पाव�ती नेपाली िव. महानगरीय 
�हरी प�रसर, जावलाखेल, 
लिलतपरुसमेत 

5.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रिवन शा�य िव. नेपाल 
बंगलादेश बैङ्क िल. �धान 
काया�लयसमेत 

6.  ��ाचार 
श�भ�ुसाद शमा� िव. नेपाल 
सरकार 

7.  लेनदेन अि�बका िव� िव. िववेक िव� 

8.  

स�झौता 
अविध 
थप 

ग�रपाउ ँ

धम���काजी �े� िव. नेपाल 
िव�ुत्  �ािधकरण 

9.  

वैदेिशक 
रोजगार 
स�ब�धी 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. पहलमान 
तामाङ 

10.  
वैदेिशक 
रोजगार 
कसरु 

नेपाल सरकार िव. �काश 
थापासमेत 

इजलास नं.१ ११ - १३ 

11.  उ��ेषण 
गीतादेवी जयसवालसमेत िव. 
भजन राय यादवसमेत 

12.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

जीवन पीठामगर िव. 
महा�यायािधव�ाको काया�लय, 
काठमाड�समेत 

13.  
िलखत 

दता� बदर 
दता� 

पनुमदेवी ठाकुर िव. 
अजयकुमार ठाकुर 

इजलास नं. २ १३ - १४ 

14.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. नारायण 
प�रयार 

15.  

लाग ु
औषध 
खैरो 

हेरोइन 

नेपाल सरकार िव. िकरण 
�भात नेपालीसमेत 
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इजलास नं. ३ १४ - २० 

16.  

ज�गा हक 
कायम 

िखचोला 
मेटाई 
चलन 
चलाई 
पाउँ 

गंगा के.सी. समेत िव. राज 
के.सी. 

17.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. जगतबहादरु 
िल�बू 

18.  
कत��य 
�यान 

टीकाराम िधताल िव. नेपाल 
सरकार 

19.  
कुटिपट, 
लटुिपट 

संजीवकुमार साह िव. बालचन 
राउत अिहरसमेत 

20.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

गीता ब�नेत िव. नेपाल बैङ्क 
िल. जोिखम �यव�थापन 
िवभाग, �धान काया�लय 
धम�पथ, काठमाड�समेत 

21.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�का�ती यादवसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

इजलास नं. ४ २० - २४ 

22.  लेनदेन 
िवजय जाजोदीया िव. 
वनवारीलाल िम�ल 

23.  
जबरज�ती 

करणी 
जनक �े� िव. नेपाल सरकार 

24.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कोमलनाथ िसवाकोटीसमेत 
िव. पनुरावेदन अदालत, 
इलामसमेत 

25.  उ��ेषण 
शोभा �े� िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटनसमेत 

इजलास नं. ५ २४ - २७ 

26.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

लाल ु चौधरी िव. कारागार 
काया�लय, झु�का, 
सनुसरीसमेत 

27.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. अिनला 
काक� भ�ने ह�रकला काक� 

28.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. गंगाकुमारी 
िव.क.समेत 

29.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. देवीकला 
अिधकारीसमेत 

इजलास नं. ६ २७ - ३३ 

30.  

अंश  
भरपाई 
िलखत 

बदर दता� 
बदर अंश 
फाटँसमेत 

भोलानाथ चौधरीसमेत िव. 
साध ुदास चौधरी 

31.  
वैदेिशक 
रोजगार 
स�ब�धी 

यवुराज दाहाल िव. नेपाल 
सरकार 

32.  
डाकँा 
चोरी 

छ�िसंह राना िव. नेपाल 
सरकार 

33.  
लाग ुऔषध 

खैरो  
हेरोइन 

नेपाल सरकार िव. िववके 
ब�नेतसमेत 

34.  
कत��य 
�यान 

गोपाल रावत लामा िव. नेपाल 
सरकारसमेत 

इजलास नं.७ ३३ - ३६ 

35.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

डा.रामशंकर ठाकुर िव. 
�वा��य तथा जनसं�या 
म��ालय रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

36.  उ��ेषण 
यद ु िवलास भ�राई िव. नेपाल 
सरकार, गहृ म��ालयसमेत 
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37.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण�साद शमा� िव. �वा��य 
तथा जनसं�या म��ालयसमेत 

इजलास नं.९ ३६ - ३७ 

38.  
जबरज�ती 

करणी 
वीरबहादरु बाठा सनुार िव. 
नेपाल सरकार 

39.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. तेतरा 
चौधरीसमेत 

इजलास नं.१० ३७ - ३९ 

40.  
कत��य 
�यान 

दलमद�न िसंजाली मगरसमेत 
िव. नेपाल सरकार 

41.  उ��ेषण 
घन�याम देव िव. भौितक 
योजना तथा िनमा�ण 
म��ालयसमेत 

इजलास नं.११ ३९ - ४० 

42.  

ज�गा 
ट�टा 

िखचोला 
चलन 

िशवपजुन ठाकुर लोहार िव. 
जय�ी साह सोनारसमेत 

43.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सूय�मोहन 
झासमेत 

इजलास नं.१२ ४० - ४३ 

44. अंश 
कलावती नाउँ िव. केशव राम 
नाउसँमेत 

45.  
हक 

कायम 
दता� 

म.ुस. गन� क�तलाल राय यादव 
िव. रामअिशस राय यादवसमेत 

इजलास नं.१३ ४३ - ४४ 

46.  परमादेश 
शोभाराम बढुाथोक�समेत िव. 
अमतृ साइ�स �या�पस, 
लैनचौर काठमाड�समेत 

47.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नरो�मकुमार अिधकारी िव. 
भोली चौधरीसमेत 

इजलास नं. १४ ४४ - ४५ 

48. उ��ेषण 
�पक �यौपानेसमेत िव. 
�धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

इजलास नं. १५ ४५ - ४७ 

49.  उ��ेषण 
अिधव�ा दीपक िव�म िम� 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

50.  उ��ेषण 

राजे���साद िसंहसमेत िव. 
नेपाल सरकार, �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं. १६ ४७ - ४९ 

51.  
खानलाउन 
िदलाई पाउँ 

वीर�े�कुमारी �े� िव. उषा 
�धान �े� 

52.  उ��ेषण 
प�ृवी�साद रोका िव. शुभा 
िव�दकुुमारी रोकासमेत 

इजलास नं. १७ ४९ - ५० 

53.  उ��ेषण 
ला�पा तामाङ िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल, काठमाड�समेत 

54.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

मानबहादरु ख�ीसमेत िव. 
महानगरीय �हरी वृ�, 
ितनकुने, काठमाड�समेत 

इजलास नं. १८ ५० - ५१ 

55.  
कुटिपट 
अङ्ग 
भङ्ग 

नेपाल सरकार िव. गलुमहमद 
िमयासँमेत 

एकल इजलास ५१ - ५२ 

56.  उ��ेषण 
स�बीर खाँ िव. सहजाद 
खासँमेत 
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57.  उ��ेषण 

जगदीशच�� अया�ल िव. 
ि�भवुन िव�िव�ालय सेवा 
आयोग, िकित�परु 
काठमाड�समेत 
फागुन पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ�  
पूण� इजलास १ - ३ 

1.  
स�पि� 

श�ुीकरण 
माधवकुमार भगत िव. नेपाल 
सरकार 

सयंु� इजलास ३ - ९ 

2.  उ��ेषण 
सीता भ�डारी िव. िज�ला 
�शासन काया�लय, ग�ुमीसमेत  

3.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

स�ुर�मा शा�य िव. आन�दकुटी 
िव�ापीठ, साव�जिनक 
शैि�कगठुी आन�दकुटी िवहार 
�वय�भसुमेत 

4.  िनषेधा�ा 
फूलकुमारी देवीसमेत िव. 
सोढाई साह 

5.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ी�साद पि�डत िव. 
�यव�थािपका संसद् को संसदीय 
सनुवुाई िवशेष सिमित, 
संिवधानसभा सिचवालय, 
नयाबँाने�र, काठमाड�समेत 

6.  
उ��षेण / 
परमादेश 

जिहर आलमसमेत िव. �ी 
जनता मा�यिमक िव�ालय 
मडुली, पसा�समेत  

7.  
उ��ेषण /  
परमादेश 

किवता थापासमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबार, 
काठमाड�समेत 

8.  
कत��य 
�यान 

ग�ुचरण कोहार िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.१ ९ - १० 

9.  
उ��षेण / 
�ितषेध 

खगे�� के.सी. (खड्का) समेत 
िव. िज�ला �शासन 
काया�लयसमेत 

10.  
रकम  

िदलाई पाउ ँ
�यामकुमार �े�ी िव. लालबाब ु
राउत अिहर 

इजलास नं. २ १० - १५ 

11.  लेनदेन 
योगे�� म�डल िव. ह�रमोहन 
साह 

12.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. पलमन घत� 
मगर 

13.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. का�छा भ�न े
ए�कोल �जा 

14.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. कमलराज 
शाही 

15.  
कत��य 
�यान 

तारा चौधरी िव. नेपाल सरकार  

इजलास नं. ३ १५ - १९ 

16.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामआ�ा कहार िव. च�पादेवी 
कहारसमेत 

17.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

शोभाका�त राय िव. रामािशष 
रायसमेत 

18.  
कत��य 
�यान 

इ�� भ�ने आशबहादरु राईसमेत 
िव. नेपाल सरकार 

19.  कुटिपट 
संजीवकुमार साहसमेत िव. 
चनरदेव�साद यादवसमेत 

20.  

िखचोला 
मेटाई 

पखा�ल हटाई
साव�जिनक 
बाटो धारा, 
िबजलुीको 

पोल खलुाई 
चलन 

मीनादेवी साह िव. 
चनरदेव�साद यादवसमेत 
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इजलास नं. ४ १९ - २० 

21.  

अवैध�पमा 
ग�डाको खाग 

ओसार 
पसार 

नेपाल सरकार िव. मानबहादरु 
कँुवरसमेत 

22.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. ईशरावती 
राजभर 

23.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िबमला थापा 
वन 

इजलास नं. ५ २० - २९ 

24.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

नेपाल सरकार िव. रोशन ग�ुङ 

25.  िनषेधा�ा रिव डंगोल िव. बसनुा काक� 

26.  
सवारी 
�यान 

तुलबहादरु घत�मगर िव. नेपाल 
सरकार  

27.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

कमला काक� िव. नेपाल सरकार 

28.  

लाग ु
औषध 
(सेतो 

हेरोइन) 

शेरबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

29.  
कत��य 
�यान 

�ेम चौधरी िव. नेपाल सरकार  

30.  

ग�डा मारी 
खाग िब�� 
�यवसाय 

गरेको 

म�ुना �जा िव. नेपाल सरकार 

31.  
करारको 

प�रपालना 
गराइ पाऊँ 

संिजव �े� िव. मधसुदुनलाल 
�े� 

32.  
कत��य 
�यान 

महेशकुमार भ�डारी िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ६ २९ - ३५ 

33.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. बाबरुाम 
रानामगरसमेत 

34.  
कत��य 
�यान 

छोटु भ�न े सौबल तामाङ िव. 
नेपाल सरकार 

35.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िमस�ल राइन िव. धनषुा 
िज�ला अदालत  

36.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

स�यनारायण म�डल िव. 
सकुु�बासी सम�या समाधान 
आयोग िज�ला काया�लय, 
सनुसरीसमेत 

37.  
कत��य 
�यान / 
चोरी 

नेपाल सरकार िव. कुमार भ�न े
िमनबहादरु आलेमगर 

38.  अंश चलन 
र�नकुमारी थापा िव. �ेमबहादरु 
थापा 

इजलास नं.७ ३५ - ३८ 

39.  उ��ेषण 
राजनारायण म�डल िव. 
�वा��य तथा जनसङ्�या 
म��ालयसमेत 

40.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
च��बहादरु भ�न े चैनबहादरु 
देवान िव. गहृ  म��ालयसमेत 

41.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

कृ�ण शमा� िव. अ�चल �हरी 
काया�लय, जनकपरुसमेत 

42.  
कत��य 
�यान 

ड�ली कामी िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं.८ ३८ - ३९ 

43.  अंश चलन 
�वीण साख िव. िवनेशमान 
साख 

44. 
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. न�दबहादरु 
बढुामगर 
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इजलास नं.९ ३९ - ४१ 

45.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसार 
पसार 

उमेश उरावसमेत िव. नेपाल 
सरकार 

46.  
जबरज�ती 

करणी 
सरुज दनवुार िव. नेपाल सरकार 

47.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. अख�ड भ�न े
गा�टे सनुार 

इजलास नं.१० ४१ - ४२ 

48. उ��ेषण 
शम�ला काक� थापा िव. 
नागीि�थत �ी च�� क�या 
�ाथिमक िव�ालयसमेत 

49.  उ��ेषण 
उषाकुमारी घलान िव. िज�ला 
िश�ा काया�लय, िस�धलुीसमेत 

इजलास नं.११ ४२ - ४४ 

50.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

तुला�साद सवुेदी िव. 
इ�दशुङ्कर िचनी उ�ोग 
िलिमटेडसमेत 

51.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

राजे�� सहनी मलाह िव. िज�ला 
�हरी काया�लय, 
धािदङब�सी,धािदङसमेत 

52.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िटकाबहादरु डाँगी िव. 
म�यपि�म �े�ीय �हरी 
काया�लय, वीरे��नगर 
सखु�तसमेत 

इजलास नं.१२ ४४ - ४८ 

53.  उ��ेषण 
शेरिसंह था� िव. महरबसीमा 
थ�नीसमेत 

54.  अंश 
रामनरेश कुम�समेत िव. 
िबमलादेवी कुम� 

55.  अंश चलन 
सूय��साद �े�समेत िव. 
िदलबहादरु कोज ु

इजलास नं.१३ ४८ - ५० 

56.  उ��ेषण 
अजयिव�म शाह िव. अि�तयार 
द�ुपयोग अनसु�धान आयोग, 
टङ्गाल काठमाड�समेत 

57.  

िखचोला 
मेटाई हक 

कायम 
समेत 

ल�मीदेवी िव�कमा� िव. 
मायादेवी ग�ुङसमेत 

इजलास नं. १४ ५० - ५१ 

58.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

शेखर रे�मी िव. सूचना तथा 
स�चार म��ालयसमेत 

59.  उ��ेषण 
िभखारी राउत कुम� िव. बागड 
राउत कुम�समेत 

इजलास नं. १५ ५१ - ५४ 

60.  उ��ेषण 
स�रता पौडेलसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं. १६ ५४ 

61.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िकरणकुमार बरामसमेत िव. 
सूचना तथा स�चार 
म��ालयसमेत 

इजलास नं. १७ ५५ - ५७ 

62.  उ��ेषण 
नारायण�साद पौडेल िव. 
सामा�य �शासन म��ालयसमेत 

63.  उ��ेषण 
केदारनाथ चौलागाई ं िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

64.  

न�सा  
िक�ा सधुार 

गरी हाल 
सािबक तथा 

नामसारी 

डोलकुमारी भ�ने िमठु राणा िव. 
रामकृ�ण पडुासैनीसमेत 
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इजलास नं. १८ ५७ 

65.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िडलाराम पा�डे िव. भरतमिण 
पा�डेसमेत 

एकल इजलास ५७ - ६० 

66.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा रोशनकुमार झासमेत 
िव. �धानम��ी तथा 
मि��प�रषद्को काया�लयसमेत 

67.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िव�ािम� पा�डे िव. सोसाइटी 
डेभलपमे�ट ब�क िलिमटेडसमेत 

68.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

बोधराज ि�पाठी िव. �ी �म 
काया�लय, बागमती 
अ�चलसमेत 
फागुन दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ�  
पूण� इजलास १ - ३ 

1.  बह�िववाह 
नेपाल सरकार िव. मन के.सी. 
समेत 

2.  जालसाजी 
�मेबहादरु बलामी िव. सितस 
बािनयाको संर�क भई आ�नो 
हकमा समेत �ा�रका बािनया 

सयंु� इजलास ३ - ७ 

3.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सकुमाया 
बोटेसमेत 

4.  
कत��य 
�यान 

पदमकुमार िल�बू चोङ्गवाङ्ग 
िव. नेपाल सरकार 

5.  िनषेधा�ा 
िदनेश�साद कुशवाह िव. 
िव�दे�री महतो कोइरीसमेत 

6.  िनषेधा�ा 
भवुान�द �यौपाने िव. जग�नाथ 
पा�डेसमेत 

7.  िनषेधा�ा 
रामकुमारी खवास िव. गोखा� 
िवकास ब�क िल. इटहरीसमेत  

इजलास नं.१ ७ - १० 

8.  
वैदेिशक 
रोजगार 

ठगी 

नेपाल सरकार िव. लखेनाथ 
ल�साल 

9.  
हातहितयार 
खरखजाना 

नेपाल सरकार िव. स�दीप 
रावलसमेत 

10.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. करण ग�ुङ 

11.  उ��ेषण 
िवरजीया देवीसमेत िव. ह�र��� 
राय यादवसमेत 

12.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 
नेपाल सरकार िव. बस�तकुमार 
देवान राई 

इजलास नं. २ १० - १४ 
13.  बह�िववाह सिृ�ना जोशी िव. नेपाल सरकार 

14.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. वीरिसंह 
ले�चा 

15.  
जबरज�ती 
करणी र 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. राम 
मगरसमेत 

16.  
कत��य 
�यान 

कुमार थापामगर िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ३ १४ - १६ 

17.  
कत��य 
�यान 

पदम�साद पा�डे िव. नेपाल 
सरकार 

18.  ठगी 
िच�बहादरु िज.सी. िव. नेपाल 
सरकार 

19.  लेनदेन 
िच�बहादरु िज.सी. िव. तनसरा 
िव.क. 

इजलास नं. ४ १६ - २० 

20.  लेनदेन 
प�ुषो�म भ� �धानाङ्ग िव. 
केशव �े�समेत 
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21.  
ज�गा 

िखचोला 
चलन 

जगुलु ठाकुर हजाम िव. 
राम�साद राय यादवसमेत 

22.  
जबरज�ती 

करणी 
�भाखर भेटवाल िव. नेपाल 
सरकार 

23.  
कत��य 

�यान 

नथुनी महरा चमार िव. नेपाल 

सरकार 

24.  िनषेधा�ा दीपक खरेल िव. अ�ण के.सी. 

इजलास नं. ५ २० - २४ 

25.  

�ितपूित� र 

मनािसब 

खच� िदलाई 

पाउ ँ

बाबरुाम आचाय� िव. �ानकुमार 

सवुेदीसमेत 

26.  अंश चलन उषा च�द िव. नरे��बहादरु च�द 

27.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

अिनलकुमार म�ल िव. राि��य 

वािण�य बैङ्क के��ीय 

काया�लय, रामशाह पथ, 

काठमाड�समेत 

28.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

यादव�साद िघिमरे िव. सूचना 

तथा स�चार म��ालयसमेत 

29.  
कत��य 

�यान 

धनबहादरु दौ�याल िव. नेपाल 

सरकार 

इजलास नं. ६ २४ - २६ 

30.  
म�वा मोही 

लगत क�ा 

सखुल चौधरी िव. सरुेश�साद 

साह कानू 

31.  

कत��य 

�यान र 

जबरज�ती 

चोरी 

ईसाक राई िव. नेपाल सरकार 

32.  
उ��ेषण / 

परमादेश 

िज�ला पसा�, वीरग�ज 

उपमहानगरपािलका काया�लय, 

वीरग�ज िव. िदनेश�साद कान ु

इजलास नं.७ २६ - २७ 

33.  अंश चलन दीपक िसंह िव. िदनेश िसंह 

इजलास नं.८ २७ - २८ 

34.  परमादेश 

अिधव�ा प�ुदेवी महज�न 
(सजुाना) समेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं.९ २८ - ३१ 

35.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. गङ्गे भ�न े
अि�न राई 

36.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. सभुाष 
तामाङ 

37.  
कत��य 
�यान 

तुलसी िव� िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं.१० ३१ - ३३ 

38.  
स�ब�ध 
िव�छेद 

नारायण च�द िव. धने�री च�द 

39.  करकाप 
कण�बहादरु रावत िव. 
ड�बरबहादरु के.सी. 

इजलास नं.११ ३३ - ३६ 

40.  खनु डाकँा 
िदलबहादरु भ�न े िदलबहादरु 
तु�सीङ मगर िव. नेपाल सरकार 

41.  
कत��य 
�यान र 

चोरी 

नेपाल सरकार िव. �ीराज 
सनुवुारसमेत 

42.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

श�भ ु राउत कुम� िव. नेपाल 
सरकार 
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इजलास नं.१२ ३६ - ३७ 

43.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िवजयाल�मी राणा िव. 
रामकुमार राईसमेत 

44. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

झमुादेवी भ�डारी िव. ने��साद 
भ�डारीसमेत 

इजलास नं.१३ ३७ - ३८ 

45.  
अदालतको 
अवहेलना 

अजयिव�म शाह िव. चडुामिण 
शमा�समेत 

46.  
परमादेश / 
उ��ेषण 

अिधव�ा अन�तराज 
लइुटेँलसमेत िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

इजलास नं. १४ ३८ - ४० 

47.  उ��ेषण 
सर�वती �े� िव. रीता 
खितवडासमेत 

48. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

सािब�ी ब�नेत के.सी. समेत िव. 
िज�ला �शासन काया�लय, 
मानभवन, लिलतपरुसमेत 

इजलास नं. १५ ४० - ४४ 

49.  उ��ेषण 
िसतीयादेवी अमातनी िव. 
योगे�� भ�ने जोगे�� 
म�डलसमेत 

50.  

ज�गा हक 
कायम, 

दता� बदर 
र दता� 

जय िकशोर िसंह िव. इलाका 
�हरी काया�लय, बटुवल 

51.  
िलखत 

दता� बदर 
दता� 

योगे�� यादव िव. धम�नाथ 
यादवसमेत 

इजलास नं. १६ ४४ - ४५ 
52.  ��ाचार सरुेशकुमार सं�ौलासमेत िव. 

(�रसवत) नेपाल सरकार 

53.  उ��ेषण 
�यामकृ�ण शाह िव. राजनकुमार 
अमा�यसमेत 

इजलास नं. १७ ४६ - ४९ 

54.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

थोमस एरे�सन�प (Thomas 
Aarenstrup) िव. कारागार 
काया�लय, िड�लीबजार, 
काठमाड�समेत 

55.  परमादेश 
चा�स� ग�ुमखु शोभराज िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

56.  परमादेश 
केशव बराल िव. ि�भवुन 
िव�िव�ालय, काठमाड�समेत 

इजलास नं. १८ ४९ - ५१ 

57.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नरेश चौधरी िव. मि��प�रषद् , 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लयसमेत 

58.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

प�नेलाल चौधरी िव. िनजामती 
िकताबखाना, ह�रहरभवन 
लिलतपरुसमेत 

59.  
कत��य 
�यान 

िक�नाटी देवी िव. नेपाल 
सरकार 

एकल इजलास ५१ - ५२ 

60.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

केतक� भजुवुा िव. मिणलाल 
भजुवुासमेत 

61.  �ितषेध 
सागर थापा िव. गृह 
म��ालयसमेत 
चैत पिहलो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ�  
पूण� इजलास १ - ३ 

1.  अंश 
पाचँक�या �जापितसमेत िव. 
ह�रच�� �जापितसमेत 
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2.  
कुत िदलाई 

मोही 
िन�कासन 

सदान�द म�डल िव. छत� 
म�डल 

सयंु� इजलास ३ - ६ 

3.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अशोककुमार बा�कोटासमेत िव. 
पनुरावेदन अदालत, पाटन, 
लिलतपरुसमेत 

4.  
साव�जिनक 
बाटो खलुाई 

पाऊँ 

शंखर �े�समेत िव. नेपाल 
औ�ोिगक िवकास िनगमसमेत 

5.  

सरकारी 
छाप 

द�तखत 
िकत� 

नेपाल सरकार िव. वीरबहादरु 
तामाङ 

6.  
लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

िजरे भ�ने स�तोष ग�ुङ िव. 
नेपाल सरकार 

7.  
कत��य 
�यान 

भ�े कामी िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं.१ ७ - ९ 

8.  
कत��य 
�यान 

कुमार बढुा िव. नेपाल सरकार 

9.  खनु डाकँा 
नेपाल सरकार िव. गोिव�द 
बढुासमेत 

10.  कत��य �यान भ�कला पनु िव. नेपाल सरकार 
इजलास नं. २ ९ - १३ 

11.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
सिनराम चौधरीसमेत िव. भ�परु 
िज�ला अदालसमेत 

12.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

धम�बहादरु थो�ाको हकमा 
वाङ्गेल थो�ा तामाङ िव. 
िज�ला �हरी काया�लय, रसवुा, 
ध�ुचेसमेत 

13.  कत��य �यान
नरे��बहादरु घत� िव. नेपाल 
सरकार 

14.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

मकुु�द�साद िबडारी िव. िचतवन 
राि��य िनकु�ज काया�लय, 
कसरा, िचतवनसमेत 

इजलास नं. ३ १३ - १८ 

15.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. िफ�च ु भ�ने 
रामकुमार राई 

16.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. गणेश चौधरी 

17.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. यामबहादरु 
नेपाली (िव.क.) 

18.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. समरबहादरु 
घत�समेत 

19.  उ��ेषण 
उ�म िसलवाल िव. सूचना तथा 
स�चार म��ालयसमेत 

इजलास नं. ४ १८ - २२ 

20.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रमेश पराजलुीसमेत िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

21.  उ��ेषण 
भरतमिण जंगम िव. �धानम��ी 
तथा मि��प�रषद् को काया�लय, 
िसंहदरबार काठमाड�समेत 

इजलास नं. ५ २२ - २३ 

22.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अ�ण थापा िव. पीता�बर 
थापासमेत 

23.  
िलखत 
दा.खा. 

दता� बदर 

िझना चमार िव. सािहन वानो 
ह�वाई 

इजलास नं. ६ २३ - २५ 

24.  माना चामल 
टेकनारायण सवेुदी िव. र�जना 
सवेुदी 

25.  कत��य �यान
रतीया महतो चौधरीसमेत िव. 
नेपाल सरकार 
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इजलास नं.७ २५ - ३१ 

26.  
कत��य 
�यान 

�ेमबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

27.  उ��ेषण 

जयराम अिधकारी िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद् को 
काया�लय, िसंहदरबार 
काठमाड�समेत 

28.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. �याम स�ुदर 
पौडेल 

29.  लेनदेन 
कृ�ण�साद दाहाल िव. गौरी�भा 
�े� 

इजलास नं.८ ३१ - ३२ 

30.  
कत��य  
�यान 

मोहन िघिसङ िव. नेपाल सरकार 

31.  लाग ुऔषध 
शा�तकुमार जोशी िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.९ ३२ - ३३ 

32.  भ�सार 
लाव�यकुमार ढकाल िव. 
रामिवलास अ�वाल 

इजलास नं.१० ३३ - ३६ 

33.  उ��ेषण 
म�जदुेवी ग�ुा िव. रामपरी देवी 
ग�ुासमेत 

34.  
बढी भ�सार 
महसलु माग 

लाव�यकुमार ढकाल िव. 
आन�दकुमार रङटा 

35.  
लाग ुऔषध 

हेरोइन 
िललाबहादरु गाहामगर िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.११ ३६ - ३८ 

36.  ��ाचार 
परमे�र�साद यादव िव. नेपाल 
सरकार 

37.  
कत��य 
�यान 

ब�ु ेभ�ने ब�ुराज राई िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं.१२ ३८ - ३९ 

38.  
िलखत 

बदर दता� 
च�पा लामासमेत िव. मङ्गल 
सहनीसमेत 

बदर दता� 
कायम 

39.  
िलखत 

बदर दता� 
च�पा लामासमेत िव. अिनलभ� 
�े� 

इजलास नं.१३ ३९ - ४० 

40.  उ��ेषण 
नरे��कुमार �े� िव. साव�जिनक 
अनगुमन काया�लय, ताहाचल 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. १४ ४० - ४१ 

41.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दानबहादरु रोकाया िव. सामा�य 
�शासन म��ालयसमेत 

42.  
कत��य 
�यान 

नेपाल सरकार िव. इ��बहादरु 
मो�ान 

इजलास नं. १५ ४१ - ४२ 

43.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

रामनरेश कौिलक िव. बेचनलाल 
कोरीसमेत 

44. उ��ेषण 
अजय थापामगर िव. सािब�ी 
काक�समेत 

इजलास नं. १६ ४२ - ४५ 

45.  उ��ेषण 
समुन ब�ाचाय� िव. लोक सेवा 
आयोग के��ीय काया�लय, 
अनामनगरसमेत 

46.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

एभरे� ब�क िल. िव. नेपाल चाट�ड� 
एकाउ�टे�ट्स सं�थासमेत 

इजलास नं. १७ ४५ 

47.  उ��ेषण 
ल�मी�साद आचाय� िव. 
म�यपि�मा�चल िव�िव�ालय, 
वीरे��नगर सखु�तसमेत 

एकल इजलास ४५ - ४६ 

48. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ानबहादरु �े�ी िव. ऊजा� 
म��ालयसमेत 

49.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

देवे�� तामाङ िव. योगे�� 
सहनीसमेत 

पूण� इजलासमा पेस ह�ने ४६ 
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50.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
अतुल राय िव. राज�  
�यायािधकरण, अनामनगरसमेत 
चैत दो�ो 

�.सं. िवषय प� / िवप� पृ�  
वृहद पूण� इजलास १ - ५ 

1.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

नवराज िसलवाल िव. 
�धानम��ी तथा मि��प�रषद्को 
काया�लयसमेत 

पूण� इजलास ५ - १५ 

2.  
अंश 

चलनसमेत 

नाबालक �र�स ुिम�को हकमा र 
आ�नो हकमा समेत 
लि�मकुमारी िम� (�े�) िव. 
मखमली िम�समेत 

3.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

अिधव�ा ओम�काश अया�ल 
िव. स�माननीय रा��पितको 
काया�लय, िसतलिनवास, 
काठमाड�समेत 

सयंु� इजलास १५ - २१ 

4.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

इि�दरा चौधरीसमेत िव. नेपाल 
सरकार िश�ा म��ालयसमेत  

5.  
सव��ण 
अनमुित 
खारेजी 

ह�रराम कोइराला िव. च��मणी 
बा�कोटा  

6.  
िखचोला 

हक कायम 
नेपालिसंह ब�नेत िव. मैया 
महज�नसमेत 

7.  कत��य �यान 
िब�दी सदा मसुहरसमेत िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं.१ २१ - २५ 

8.  
जबरज�ती 

करणी 
नेपाल सरकार िव. राज ुयादव 

9.  
लाग ुऔषध 
नाइ�ोजन 

समेत 

नेपाल सरकार िव. मोहन 
ग�ुङसमेत 

10.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. सूय�बहादरु 

तामाङ 

11.  कत��य �यान 
देवीलाल िव.क. िव. नेपाल 

सरकार  

इजलास नं. २ २५ - ३० 

12.  िलखत बदर 
राजे�� साह सोनार िव. देवधारी 

बैठा 

13.  
कत��य   

�यान 
नेपाल सरकार िव. शिस पनु 

14.  कत��य �यान 
महेश�साद जैसी िव. नेपाल 

सरकार  

15.  सवारी �यान 
नेपाल सरकार िव. रामबहादरु 

थापा 

16.  

गोदाम घरमा 

आगो 

लगाएको 

नेपाल सरकार िव. िवधानच�� 

साहसमेत 

17.  
वैदेिशक 

रोजगार ठगी 

िव�णमुाया राई िव. नपेाल 

सरकार  

इजलास नं. ३ ३० - ३४ 

18.  
कत��य 

�यान 

भाइिसंह बराइलीसमेत िव. 

नेपाल सरकार 

19.  
कत��य 

�यान 

स�झना िल�बू िव. नेपाल 

सरकार 

20.  
कत��य 

�यान 

िभ�ख ु चौधरी िव. नेपाल 

सरकार  

21.  
कत��य 

�यान 

नेपाल सरकार िव. चतुरमान 

तामाङ 

22.  उ��ेषण 
दलबहादरु �े� (िछमे) िव. 

पनुरावेदन अदालत, पाटनसमेत 
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इजलास नं. ४ ३४ - ३७ 

23.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसारपसार 

कमलबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

24.  परमादेश 
िवभिुतनाथ िम�समेत िव. 
िव�णमुाया �े� 

25.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

�ेमकुमार साह िव. राजदेव साह 

इजलास नं. ५ ३७ - ३९ 

26.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

चेतनारायण राय था� िव. 
पनुरावेदन अदालत, 
बटुवलसमेत 

27.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
परशरुाम कँडेल िव. पनुरावेदन 
अदालत, हेट�डासमेत 

28.  

कत��य 
�यान र 

�यान मान� 
उ�ोग 

स�तबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

इजलास नं. ६ ३९ - ४४ 

29.  
ब�दी 

��य�ीकरण 
��हाद राई िव. पनुरावेदन 
अदालत, पाटन, लिलतपरुसमेत 

30.  कत��य �यान उषादेवी झा िव. नेपाल सरकार 

31.  कत��य �यान 
दीपक िव�कमा� िव. नेपाल 
सरकार 

32.  परमादेश 
मदनकुमार राना िव. िज�ला 
�शासन काया�लय मकवानपरु, 
हेट�डासमेत 

इजलास नं.७ ४४ - ४७ 

33.  
वैदेिशक 
रोजगार 

नेपाल सरकार िव. शाि�त 
आचाय� 

34.  
कत��य 
�यान 

गोवध�न साक� िव. नेपाल 
सरकार 

35.  

लाग ुऔषध 
खैरो हेरोइन 

तथा 
नाइ�ेभेट 
ट्या�लेट 

रिव पौडेल िव. नेपाल सरकार 

इजलास नं.८ ४७ - ४८ 

36.  उ��ेषण 
रोशनकुमार झासमेत िव. नपेाल 
सरकार, गहृ म��ालयसमेत 

इजलास नं.९ ४८ - ५० 

37.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िवपीन िबहारी िम� भ�न े ब�चा 
िम� िव. मालपोत काया�लय, 
बारा कलैयासमेत 

38.  
अंश 

नामसारी 
गाभा भ�ने खेद ु वेलदारसमेत 
िव. तुफानी केवट 

इजलास नं.१० ५० - ५३ 

39.  िकत� 
िब�ना ओझा िव. चि��का 
च�दसमेत 

40.  उ��ेषण 
वो�पेयी िम� िव. अथ� 
म��ालयसमेत 

41.  
लाग ुऔषध 

हेरोइन 
िजतबहादरु तामाङ िव. नेपाल 
सरकार 

42.  उ��ेषण 
देवबहादरु च�द िव. महानगरीय 
सश� �हरी गण, न.ं २ 
महाराजग�ज, काठमाड�समेत 

इजलास नं.११ ५३ - ५५ 

43.  

मानव 
बेचिबखन 

तथा 
ओसार 
पसार 

राजे�� प�रयार िव.  नेपाल 
सरकार  

44. 
उ��ेषण / 
परमादेश 

ई�री सवुेदीसमेत िव. नेपाल 
सरकार 
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इजलास नं.१२ ५५ - ५८ 

45.  िनषेधा�ा 
देवी रे�मी िव. िज.�.का. कलैया, 
बारासमेत 

46.  परमादेश 
प�ुकरमिण िघिमर े िव. न�दलाल 
राय  

47.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

दानबहादरु �जापित िव. 
ि�एशन बचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िलिमटेड 
गोठाटारसमेत  

48. 
कत��य 
�यान 

िव�क��साद साह कान ु िव. 
नेपाल सरकार 

इजलास नं.१३ ५८ - ६१ 

49.  कत��य �यान 
सिुम�ा कोइराला भ�डारी िव. 
नेपाल सरकार 

50.  कत��य �यान नेपाल सरकार िव. स�न शाही 

51.  कत��य �यान 
नेपाल सरकार िव. सिुम�ा 
िव�समेत 

इजलास नं. १४ ६१ - ६२ 

52.  

िनण�य दता� 
बदर दता� 
कायम 

मालपोत काया�लय, चैनपरु, 
संखवुासभा िव. झकबहादरु 
िल�बू 

इजलास नं. १५ ६२ - ६४ 

53.  
मोही लगत 

कायम 
स�यदेवी िव�समेत िव. 
रािधकादेवी सापकोटा 

54.  

लाग ुऔषध 
खैरो 

हेरोइन 

िवनोद शाह कलवार िव. नेपाल 
सरकार 

55.  िनषेधा�ा 
राम�साद महासेठसमेत िव. 
राकेशकुमार साह 

इजलास नं. १६ ६४ - ६५ 

56.  उ��ेषण 

ह�रमान �े�समेत िव. 
अि�तयार द�ुपयोग 
अनसु�धान आयोग, टङ्गाल 
काठमाड�समेत 

इजलास नं. १७ ६५ - ६७ 

57.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

िदनेशकुमार महतो िव. सीता 
ख�ीसमेत 

58.  
उ��ेषण / 
परमादेश 

ल�मण भ�डारी िव. �हरी �धान 
काया�लय, न�सालसमेत 

इजलास नं. १८ ६७ - ६८ 

59.  उ��ेषण 

सिुनल भ�राई िव. राि��य 
वािण�य ब�क, के��ीय 
काया�लय, रामशाहपथ, 
काठमाड�समेत 

60.  अंश 
स�टुराम धोबी िव. बाबािदन 
धोबी 

एकल इजलास ६८ 

61.  
ब�दी 

��य�ीकरण 

दीपेस गमाल िव. महानगरीय 
�हरी व�ृ, तीनकुने, बाने�र, 
काठमाड�समेत 

 


