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बाग एक 

अध्ममन सम्फन्धी ऩङ्चयचम 
 

१.१ ऩषृ्ठबभूी 
नेऩार सयकाय वैधाङ्झनक कानून , २००४ को धाया १२ भा प्रधान कानूनीसल्राहकायहरूको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
गने व्मवस्थाफाि नेऩारभा भहान्मामाङ्झधवक्ताको ऩङ्चयकल्ऩना गयेको ऩाईन्छ । उक्त धायारेप्रधान 
कानूनी सल्राहकाय ङ्झनमङ्टक्त हङ्टने व्मवस्था गयेको ङ्झथमो , तय सयकायवादी भङ्टद्दा चराउने नचराउने 
ङ्जवषमभा ङ्झनणाम ङ्झरने कङ्ट नै व्मवस्था ङ्झथएन  । नेऩार अन्तङ्चयभ शासन ङ्झफधान , २००७ भा 
भहान्मामाङ्झधवक्ता सम्फन्धी व्मवस्था ङ्झथएन । नेऩार प्रधान न्मामारम ऐन , २००८ को ऩङ्जहरो 
सॊशोधन २००९ रे ऩङ्जहरो ऩिक एिनॉ जनयर (भहान्मामाङ्झधवक्ता) को व्मवस्था य ङ्झनजको काभ , 

कताव्म तथा सेवा शता वाये व्मवस्था गमोन । मस ऐनरे एिनॉ जनयरराई काभ कताब्म तोक्दा 
भङ्टद्दा चल्ने नचल्ने ङ्जवषमभा कङ्ट नै कङ्ट या फोङ्झरएन । ङ्झफ.स. २०१२ सारभा न्माम प्रशासन (ऩङ्टनगठा न) 
ऐन जायी गङ्चयमो । मस ऐनरे अफ उप्रान्त सयकायी भङ्टद्दाको तहङ्जककात एवॊ भङ्टद्दा चराउने सभेतको 
काभ कायवाही ङ्ञप्रडय तथा प्रोङ्झसक्मङ्टिय (अङ्झबमोक्ता) फाि गने बङे्ङ कानूनी व्मवस्था गमोस । 
मसफाि सयकायवादी हङ्टने भङ्टद्दाको तहङ्जककात गने एवॊ त्मस्तो भङ्टद्दा चराउने ङ्झनणाम सयकायी वकीर 
प्रोङ्झसक्मङ्टियरे गने बङे्ङ कानूनी व्मवस्था नेऩारको कानूनी इङ्झतहासभा ङ्झफ.स. २०१२ सारभा नै 
स्वीकाय गङ्चयएको भाङ्ङ सङ्जकन्छ । सवेच्च अदारत ऐन , २०१३ अन्तगात याजऩत्रभा आदेश जायी 
गयी २०१३ सार श्रावण भङ्जहनाभा गबभेन्ि एड्बोकेिको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयमो । गबभेन्ि एड्बोकेिको 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बए ऩङ्झन सयकायवादी भङ्टद्दा नचराउने स्ऩष्ट कानूनी अङ्झधकाय ङ्छदएको देङ्ञखदैन । 

 

नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्झफधान , २०१५ भा ऩङ्झन भहान्मामाङ्झधवक्ताको सॊफैधाङ्झनक व्मवस्था हङ्टन सकेन 
तयतत्काङ्झरन सयकायरे भहान्मामाङ्झधवक्ताको कानूनी व्मवस्था गनङ्टा ऩने आवश्मकता सम्झी 
कामाकाङ्चयणी ङ्झनणामफाि२०१६ सार बार भङ्जहनाभा एिनॉ जनयरको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त बमो य काभ, कताव्म य 
अङ्झधकाय तोङ्जकमो । मससॉगै सयकायी वकीरको केन्रीम ङ्झनकामको रूऩभा भहान्मामाङ्झधवक्ताको 
कामाारमकोस्थाऩना सभेत बमो ।  तय सयकायवादी भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम गने अङ्झधकाय 
भहान्मामाङ्झधवक्ताराइा सङ्टम्ऩेको ऩाइदैन ।  

 

ङ्जव.स. २०१७ सारभा सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐन , जायी बई २०१८ सार फैशाख देङ्ञख रागङ्ट बमो 
। मसऐनरे ऩङ्जहरो ऩिक सयकायी वकीरको ऩङ्चयबाषा गदै सयकायवादी हङ्टने भङ्टद्दाभा कामाऩाङ्झरका 
तपा का अङ्झधकायीफािप्रायम्बीक तहङ्जककात , जाॉचफङ्टझ य अदारतभा भङ्टद्दा चल्दा मथोङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
गने व्मवस्था बमो । सयकायवादी हङ्टने पौजदायी भङ्टद्दाभा (ऐनको अनङ्टसङ्टची १ का भङ्टद्दा) तहङ्जककात 
एवॊ अनङ्टसन्धान गने तथाअदारतभा भङ्टद्दा दामय गने कामा प्रहयी य सयकायी वकीरफाि हङ्टने व्मवस्था 
बमो । सयकायवादी हङ्टने भङ्टद्दाभा वहस , ऩैयवी, प्रङ्झतयऺा, ऩङ्टनयावेदन य ङ्झनवेदन गने सभेतका कामाहरू 
ऩङ्झन सयकायीवङ्जकररे गनङ्टा ऩने कताव्म कानूनरे सङ्टङ्ञम्ऩमो । २०२८ सारभा सयकायी वकीर 
सम्फन्धी ङ्झनमभावरी जायी गङ्चयमो य मसरे ऩङ्टयानो सयकायीवङ्जकर सम्फन्धी ङ्झनमभवरी २०१८ राई 
खायेज गयी सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐन , २०१७ को अनङ्टसङ्टची १ भाउल्रेङ्ञखत पौजदायी भङ्टद्दा , 

अनङ्टसङ्टची २ भा उल्रेङ्ञखत देवानी भङ्टद्दा य सयकायराई सयोकाय ऩने बनी सयकायरेतोङ्जकङ्छदएको 
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भङ्टद्दाराई सयकायराई सयोकाय ऩने भङ्टद्दा बनी ऩङ्चयबाङ्जषत सभेत गमोय। मद्यऩी सयकायवादी भङ्टद्दा 
नचराउने ङ्जवषमभा भहान्मामाङ्झधवक्तारे अङ्ञन्तभ ङ्झनणाम गने अङ्झधकाय स्ऩष्ट उल्रेख हङ्टन सकेन ।   
 

नेऩारको सॊङ्झफधान , २०१९ जायी बएऩङ्झछ बाग १४ भा भहान्मामाङ्झधवक्ताको छङ्ट टै्ट सॊवैधाङ्झनक 
व्मवस्थागङ्चयमो । ङ्झनजको काभ कताव्मका फायेभा सभेत उक्त सॊङ्जवधानरे व्मवस्था गयेको ङ्झथमो ।  
तय सयकायवादी भङ्टद्दा नचराउने भहान्मामाङ्झधवक्ताको अङ्झधकायराइा स्ऩष्ट उल्रेख हङ्टन सकेन । 

 

नेऩार अङ्झधयाज्मको सॊङ्जवधान , २०४७ जायी बएऩङ्झछ भहान्मामाङ्झधवक्ताको काभ , कताव्म य 
अङ्झधकायकोसम्फन्धभा छङ्ट टै्ट व्मवस्था गङ्चयमो । सयकायको हकङ्जहत एवॊ सयोकाय ऩने भङ्टद्दा चल्ने 
नचल्ने ङ्झनणामभहान्मामाङ्झधवक्ताफाि हङ्टने सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था स्ऩष्ट बाषाभा प्रष्ट व्मवस्था बमो । 
सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था अनङ्टरुऩको कानून  ङ्झनभाणा गनङ्टा ऩने आवश्मकता ऩना गए अनङ्टरूऩ २०४९ 
सारभा अङ्झबमोजन सम्फन्धभासभसाभमीक सङ्टधाय गना नमाॉ सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐन , २०४९ जायी 
गङ्चयमो । २०५५ सारभा सोही अनङ्टरूऩसयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ङ्झनमभावरी य सयकायी वकीर 
सम्फन्धी ङ्झनमभावरीहरू जायी गयी रागू बएका छन ्। 

 

नेऩारको अन्तङ्चयभ सॊङ्जवधान, २०६३ को बाग १६ भा भहान्मामाङ्झधवक्ता सम्फन्धी व्मवस्था गङ्चयएको 
ङ्झथमो । मस सॊङ्जवधानरे मस अङ्ञघका सॊङ्जवधानरे भहान्मामाङ्झधवक्ता नेऩारसयकायको भङ्टख्म कानूनी 
सल्राहकाय हङ्टन,े नेऩार सयकायको हक ङ्जहत वा सयोकाय ङ्झनङ्जहत यहेको भङ्टद्दाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वगने , नेऩार 
सयकायको तपा फाि भङ्टद्दा चराउने वा नचराउने बङे्ङ कङ्ट याको अङ्ञन्तभ ङ्झनणाम गने य नेऩार 
सयकायवादी वा प्रङ्झतवादी बई दामय बएका भङ्टद्दा भाङ्झभराभा नेऩार सयकायको तपा फाि प्रङ्झतयऺा गने 
जस्तो काभ, कताव्मय अङ्झधकायराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदएको ङ्झथमो । उल्रेङ्ञखत काभ कताव्मका अङ्झतङ्चयक्त 
केही नमाॉ ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन मो सॊङ्जवधानरे भहान्मामाङ्झधवक्ताराई सङ्टम्ऩेको ङ्झथमो ।  

 

नेऩारको सॊङ्जवधानको बाग १२ भा भहान्मामाङ्झधवक्ता सम्फन्धी व्मवस्था यहेको छ । मस 
सॊङ्जवधानरे मस अङ्ञघका सॊङ्जवधानरे व्मवस्था गयेका भहान्मामाङ्झधवक्ता नेऩारसयकायको भङ्टख्म कानङ्टनी 
सल्राहकाय हङ्टने , नेऩार सयकायको हक ङ्जहत वा सयोकाय ङ्झनङ्जहत यहेको भङ्टद्दाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने , 

मससॊङ्जवधानभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा फाहेक नेऩार सयकायको तपा फाि भङ्टद्दा चराउने वा 
नचराउने बङे्ङ कङ्ट याको अङ्ञन्तभ ङ्झनणाम गने य नेऩार सयकाय वादी वा प्रङ्झतवादी बई दामय बएका 
भङ्टद्दा भाङ्झभराभा नेऩार सयकायको तपा फाि प्रङ्झतयऺा गने जस्ताभहान्मामाङ्झधवक्तका काभ , कताव्म य 
अङ्झधकायराई ङ्जवस्ततृ गदै ङ्झनयन्तयता ङ्छदएको छ ।  सॊङ्जवधान एवॊ कानूनरे भहान्मामाङ्झधवक्ताराइा 
सङ्टम्ऩेको ङ्ञजम्भेवायी भध्मे सयकायवादी बै भङ्टद्दा चल्ने वा नचल्ने भङ्टद्दाको अङ्ञन्तभ ङ्झनणाम गदाा भङ्टद्दा 
नचल्ने ङ्झनणाममका ङ्जवषमभा अध्ममन अनङ्टसन्धान गना आवश्मक ठानी भहान्मामाङ्झधवक्ताको 
कामाारमफाि अध्ममन अनङ्टसन्धान गना कामादर गठन बएको ऩाइन्छ ।  भहान्मामाङ्झधवक्ताको 
कामाारमफाि देशबयका भातहतका कामाारमहरुफाि प्राप्त ङ्झभङ्झसरको अध्ममन गयी भङ्टद्दा नचल्ने 
अङ्ञन्तभ ङ्झनणाम गङ्चयने बएकोरे ङ्जवगत देङ्ञखका सफै ङ्झनणामको अध्ममन अनङ्टसन्धान हङ्टन सॊबव देङ्ञखदैन 
। मसथा त्मसै कायणरे नै हङ्टन ङ्टऩछा , भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि गङ्छठत कामादरराइा आ .व. 
२०६३।०६४ देङ्ञख २०७४ अषाढ भसान्त सम्भका ङ्झनणामहरुको अध्ममन अनङ्टसन्धान गना 
कामादरराइा आदेश ङ्छदइएको देङ्ञखन्छ । कामादररे तोङ्जकएका अवङ्झधका सफै ङ्झनणाम सॊकरन गयी 
अध्ममन अनङ्टसन्धान गने प्रमास गदाा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभभा नबएका य कामाारमका कागजऩत्रको एक 
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स्थानभा व्मवस्थाऩन हङ्टन नसकेको कायण केही ङ्झनणाम प्राप्त हङ्टन नसकेकोरे २०६७।०६८ देङ्ञख 
२०७४ अषाढ सम्भका ङ्झनणामहरु अध्ममन गङ्चयएको छ । मद्यऩी ङ्झत आङ्झथाक वषाका बेङ्जिए सम्भका 
सफै ङ्झनणामहरुराइा अध्ममन गङ्चयएको छ ।  

 

१.२ कामादरको गठन य कामाादेश 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमको ङ्झभङ्झत २०७४।१०।२४ को ङ्झनणामानङ्टसाय मस कामाारमको दोस्रो 
ऩञ्चफषॉम यणनीङ्झतक मोजनाको कामाान्वमनको सन्दबाभा स्वीकृत फाङ्जषाक कामाक्रभ अनङ्टसाय 
सयकायवादी भङ्टद्दा नचल्ने सम्वन्धी भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमका ङ्झनणामहरुको अनङ्टसन्धानभूरक 
अध्ममन गयी प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाना कामादर गठन गङ्चयएको छ । सो कामादरभा 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमका नामव भहान्मामाङ्झधवक्ता श्री गणेशफाफङ्ट अमाार अनङ्टगभनकताा, 
सहन्मामाङ्झधवक्ता श्री गोऩारप्रसाद ङ्चयजार सॊमोजक, उऩन्मामाङ्झधवक्ताहरु श्री हङ्चयप्रसाद येग्भी सदस्म, 
श्री प्रकाश कोइयारा सदस्म, प्रहयी प्रधान कामाारमका प्रहयी नामव उऩयीऺक श्री डम्फय 
के.सी.सदस्म प्रङ्झतङ्झनङ्झध, भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमका शाखा अङ्झधकृतहरु श्री कल्ऩना याइा, श्री 
घनश्माभ ङ्ञघङ्झभये  सदस्म,  शाखा अङ्झधकृत श्री नगेन्र रम्सार सदस्म सङ्ञचव य खङ्चयदाय श्री सङ्टयेन्र 
ऩाण्डे सहमोगी कभाचायी यहने भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमको च.नॊ. ६९९३ ङ्झभङ्झत 
२०७४।१०।२५ को ऩत्रभा उल्रेख छ । सदस्म सङ्ञचवभा तोङ्जकनङ्ट बएका शाखा अङ्झधकृत श्री 
नगेन्र रम्सार य सहमोगी कभाचायी खङ्चयदाय श्री सङ्टयेन्र ऩाण्डे नामव सङ्टब्फाभा ऩदोनन्ती बएय हार 
सरुवा बइ अन्मत्र जानङ्ट बएको अवस्था छ ।  

 

सयकायवादी भङ्टद्दा नचल्ने सम्वन्धी भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमका ङ्झनणामहरुको अनङ्टसन्धानभूरक 
अध्ममन प्रङ्झतवेदन तमाय गने सन्दबाभा मस कामादरराइा देहाम फभोङ्ञजभको कामाादेश तोङ्जकएको छ  ्

क. कामादररे २०६३ सार देङ्ञख २०७४ असाय भसान्त सम्भका भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुको 
सवेऺण गनङ्टाऩने । 

ख. सवेऺण बए फभोङ्ञजभका भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुको सायसॊऺेऩ उल्रेख गनङ्टाऩने । 

ग. अध्ममन प्रङ्झतवेदनको भस्मौदा उऩय कङ्ञम्तभा एक ऩिक सम्वद्ध सयोकायवारासॉग सभूहगत 
छरपर गयी सङ्टझाव सॊकरन गनङ्टाऩने । 

घ. कामाादेश प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे १५ ङ्छदनङ्झबत्र अध्ममनको प्रारुऩ मोजना, अनङ्टसन्धान तथा अनङ्टगभन 
ङ्जवबाग सभऺ ऩेश गनङ्टाऩने । 

ङ. कामा सम्ऩादनको क्रभभा कङ्ट नै ङ्झनकासा ङ्झरनङ्ट ऩयेभा सम्वङ्ञन्धत अनङ्टगभन कताा वा मोजना , 
अनङ्टसन्धान तथा अनङ्टगभन ङ्जवबागका नामव भहान्मामाङ्झधवक्ताफाि ङ्झरन सङ्जकने । 

च. कामादरराइाअनङ्टसन्धान कामाका राङ्झगछङ्टट्याइएको रु . एक राख फजेि प्रचङ्झरत आङ्झथाक प्रशासन 
सम्वन्धी कानङ्टन फभोङ्ञजभ खचा गनङ्टाऩने । 

छ. कामादररे कामाादेश प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ३ भङ्जहना ङ्झबत्र अनङ्टसन्धानभूरक अध्ममन प्रङ्झतवेदनको 
ढाॉचाभा अङ्ञन्तभ प्रङ्झतवेदन तमाय ऩायी भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमभा ऩेश गनङ्टाऩने ।  
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१.३ अध्ममनको उद्देश्म 
सयकायवादी भङ्टद्दाको सपरताको सॊख्मात्भक प्रङ्झतशत दय उत्साहजनक छैन । प्रङ्झतवादीहरुरे ङ्झबङ्ङ 
तहका अदारतवाि राभो सभम ऩङ्झछ अङ्झबमोग भागदावीवाि सपाइ ऩाएताऩङ्झन याज्मफाि कङ्ट नै 
ऺङ्झतऩूङ्झता ऩाउने कानूनी व्मवस्थाको अबाव छ । प्रभाण नबएको भङ्टद्दाभा ऩङ्झन जवजास्ती अङ्झबमोजन 
गङ्चयन,े कसङ्टय गयेका अङ्झबमङ्टक्तराइा अङ्झबमोग नरगाइ उन्भङ्टङ्ञक्त ङ्छदइने, सयकायी वङ्जकरहरुरे भङ्टद्दा 
चल्ने नचल्ने ङ्झनणाम ङ्झरदा सॊङ्जवधान तथा कानून प्रदत्त अङ्झधकायको सपर कामाान्वमन तपा  ध्मान 
नङ्छदन,े  सयकायी वङ्जकररे ऩदीम ङ्ञजम्भेवायी सऺभता य  ङ्झनष्ऩऺताका साथ कामाान्वमन गना नसक्दा 
ङ्झनदोष व्मङ्ञक्तरे भङ्टद्दा खेङ्जऩयहनङ्ट ऩने फङे्ङ जस्ता सयकायी वकीरको काभ कायफाही प्रङ्झतका ङ्जिका 
ङ्जिप्ऩणी आउने गदाछन ्।  

 

मी मावत कङ्ट याको खोजीङ्झनती मो अध्ममनरे नगये ऩङ्झन मी कङ्ट यासॊग सान्दङ्झबाकता याख्न ेसयकायवादी 
भङ्टद्दा नचल्ने गयी भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमवाि बएका ङ्झनणामहरुको ङ्जवङ्झबङ्ङ कोणवाि ङ्जवश्लषेण 
गयी आगाभी ङ्छदनभा गङ्चयनङ्ट ऩने सङ्टधायका सम्फन्धभा सङ्टझाव ङ्छदनङ्ट मस अध्ममनको प्रभङ्टख उद्देश्म 
यहेको छ । 

 

१.४ सभस्माको ऩङ्जहचान 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमवाि भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामहरुको व्मवङ्ञस्थत रुऩभा अङ्झबरेख 
याख्न ेगङ्चयएको छैन, गङ्चयएका ङ्झनणामहरुभा ऩमााप्त आधाय य कायण तथा उल्रेख नगयी नहङ्टने ङ्जववयण 
जस्तै ( घिना ङ्झभङ्झत, स्थान सङ्जहत वायदातको सॊङ्ञऺप्त तथ्म, भङ्टद्दा नचराइएका प्रङ्झतवादीहरु सवैको 
नाभ) सभेत खङ्टराउने नगङ्चयएको य चल्नङ्ट ऩने भङ्टद्दा ऩङ्झन नचराउने गयी ङ्झनणाम बएको छ छैन बङे्ङ 
कङ्ट याको ङ्जवश्लषेण गयी भङ्टद्दा नचराउने गयी ङ्झनणाम गदाा य ङ्झनणाम ऩश्चात गङ्चयनङ्ट ऩने कामाका सम्फन्धभा 
एउिा ङ्झनङ्ञश्चत ङ्जवङ्झध य प्रकृमा अऩनाउने ऩद्धङ्झतको ङ्झनभााण य ङ्जवकास गना जरुयी बएको । 

 

१.५ अध्ममनको ङ्झसभा 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमरे २०६७ सार देङ्ञख २०७४ असाय भसान्त सम्भको अवङ्झधभा भङ्टद्दा 
नचल्ने गयी बएका कामाारमभा उऩरब्ध ङ्झनणामहरु कामाारम भै वसी सवेऺण गङ्चयएको छ । मद्यऩी 
उक्त अवङ्झधका भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाहरु भध्मे प्रङ्झतवादी नखङ्टरेका भङ्टद्दाहरुभा भातहत उच्च सयकायी 
वकीर कामाारमभा अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी नबएको कायण मस कामाारमका तोङ्जकएका 
सहन्मामाङ्झधवक्तारे गयेको भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामको अध्ममन गङ्चयएको छैन । अनङ्टसन्धानका क्रभभा 
अङ्झबमङ्टक्त खङ्टरेका तय भङ्टद्दा नचल्ने गयी भहान्मामाङ्झधवक्तावाि ङ्झनणाम बएका बेङ्जिए सम्भका 
भङ्टद्दाहरुको ङ्झनणामहरु सॊकरन गयी अध्ममन तथा ङ्जवश्लकेषण गङ्चयएको छ । महाॉ कङ्ट नै ऩङ्झन भङ्टद्दाको 
ङ्झभङ्ञशर अध्ममन गङ्चयएको छैन ।  ङ्झनणाम आदेशभा जे उल्रेख बएको छ सोही तथ्म सॊकरन य 
ताङ्झरकीकयण गयी त्मसैको आधायभा ङ्जवश्लदेषण य नङ्झतजा ङ्झनकाङ्झरएको छ ।  
 

१.६ अध्ममन सम्फन्धी कृमाकराऩ 
कामादररे कामाारम सभम फाहेक य ङ्जवदाका ङ्छदन उऩमोग गयी आपूराई सङ्टङ्ञम्ऩएको ङ्ञजम्भेवायी 
ङ्झनवााह गयेको छ । कामादरका ऩदाङ्झधकायीहरु वीच छरपर गयी कामादरको कामाादेशका वायेभा 
छरपर, जानकाय बई कामादररे अध्ममन गने कामा मोजना ङ्झनभााण गयी मोजनाफद्ध ढॊगरे कामा 
गने प्रमास गङ्चयएको छ । कामाारमको कामा व्मस्तताको कायण कामा मोजनाको ऩूणा रुऩभा 
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ऩङ्चयऩारना गना नसङ्जकए ऩङ्झन कामा मोजनारे धेयै हदसम्भ ऩद्दतीभा काभ गना ङ्छदशा ङ्झनदेश गयेको छ 
। शङ्टरुका ङ्छदनभा कामादरका सदस्महरु खास गयी शाखा अङ्झधकृतज्मूहरुवाि भहान्मामाङ्झधवक्ताको 
कामाारमवाि भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामहरुको खोजी गयी स्क्मान गयी कम्प्मङ्टियभा अङ्झबरेख 
गने काभ बमो । बकूम्ऩको प्रकोऩवाि बएको असय य कामाारम सनङ्टा ऩदााको ऩङ्चयङ्ञस्थतीरे 
ङ्झनणामहरु खोज्न सभस्मा ऩयेकोरेङ्झनणामको प्राप्ती य अङ्झबरेङ्ञखकयणभा धेयै सभम खङ्ञचान ङ्ट ऩमोेे । 
तथाऩी ङ्झनयन्तयको प्रमास ऩङ्झछ आ.व. २०६६/०६७, २०६७/०६८, २०६८/०६९, 
२०६९/०७०, २०७२/०७३ य २०७३/०७४ गयी ६ आङ्झथाक फषाका भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका 
पेरा ऩाना सङ्जकएसम्भका ङ्झनणामहरु सॊकरन गने काभ बएको छ ।  

 

सॊकङ्झरत य अङ्झबरेङ्ञखकृत भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुको ङ्जववयणराई प्रङ्जवष्ठ गने ढाॉचा ङ्झनधाायण गयी 
कामादरका ऩदाङ्झधकायीहरु सॊरग्न बई  ङ्झनणाम सम्फन्धी ङ्जववयण जसभा कामाादेशभा उल्रेख बए 
फभोङ्ञजभ ङ्झनणामको सायसॊऺेऩ सभेत उल्रेख बएको छ, राई ताङ्झरकाभा प्रङ्जवष्ट गङ्चयएको छ । 
ताङ्झरका फभोङ्ञजभको तथ्माङ्कराई ङ्जवङ्झबङ्ङ कोणवाि ऩङ्टनतााङ्झरकीकयण य ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । 
मसयी ङ्जवश्लषेण गदाा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामको सारवसारी ङ्जहसावरे ङ्जवषमगत आधायभा, भङ्टद्दा नचल्ने 
ङ्झनणाम गदाा ङ्झरएको आधाय, भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादी सॊख्मा य रैङ्झगक अवस्था, 
भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका भङ्टद्दाको बौगोङ्झरक ङ्जवतयण, भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणामको सन्दबाभा गङ्चयएको 
ङ्जिप्ऩणी वा ङ्झनदेशन आङ्छदराई ङ्जवचाय गङ्चयएको छ ।  

 

कामादरवाि गङ्चयएका हयेक कृमाकराऩभा सदस्महरु वीचको औऩचाङ्चयक/ अनौऩचाङ्चयक छरपर य 
ङ्जवऻहरुसॊगको ऩयाभशाभा आधाङ्चयत यही गङ्चयएको छ । कामादरको प्रङ्झतवेदनराई वस्तङ्टऩयक वनाउने 
प्रमास गङ्चयएको छ । मस सन्दबाभा ११ विा कामादरको औऩचाङ्चयक वैठक य ङ्झभङ्झत 
२०७५।३।१९ भा कामादरको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन उऩय सयोकायवारा तथा ङ्जवऻसॊगको 
अन्तयङ्जक्रमा गयी सङ्टझाव सॊकरन प्रङ्झतवेदनराई ऩङ्चयभाजान सभेत गङ्चयएको छ । 
 

१.७ अध्ममन प्रङ्झतवेदनको स्वरुऩ 
कामादरको प्रङ्झतवेदन ऩाॉच बागभा ङ्जवबक्त छ; ऩङ्जहरो बागभा अध्ममन सम्फन्धी ऩङ्चयचम अन्तयगत 
ऩषृ्ठबभूी, कामादरको गठन य कामाादेश, अध्ममनको उद्देश्म, सभस्माको ऩङ्जहचान, अध्ममनको ङ्झसभा, 
अध्ममन सम्फन्धी कृमाकराऩ य अध्ममन प्रङ्झतवेदनको स्वरुऩका वायेभा उल्रेख गङ्चयएको छ । 
दोस्रो बागभा ङ्जवषम फस्तङ्टको अध्ममन ङ्ञशषाकभा ६ आङ्झथाक फषाका भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमवाि 
बएका भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुको सायसॊऺेऩराई ङ्झनधााङ्चयत ताङ्झरकाभा उल्रेखन गङ्चयएको छ । तेस्रो 
बाग ङ्जवषमफस्तङ्टको ङ्जवश्लषेण बाग हो जसभा, भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामको सारवसारी ङ्जहसावरे ङ्जवषमगत 
ताङ्झरकीकयण य ङ्जवश्लोेषण, भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामको आधायको ङ्जवश्लयेषण, भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका 
भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादी सॊख्मा य रैङ्झगक अवस्था, भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका भङ्टद्दाको बौगोङ्झरक ङ्जवतयणको 
ङ्जवश्लभेषण, भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणामको सन्दबाभा गङ्चयएको ङ्जिप्ऩणी वा ङ्झनदेशनको ङ्जवश्लषेण उऩ 
ङ्ञशषाकहरुभा सॊकङ्झरत तथ्मको ताङ्झरकीकयण गयी ङ्जवश्लषेण सभेत गङ्चयएको छ । चौथो बागभा 
अध्ममनको ङ्झनचोड य सङ्टझाव तथा ऩाॉचौ बागभा  उऩसॊहाय याङ्ञखएको छ ।
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बाग दङ्टई 

ङ्जवषमफस्तङ्टको अध्ममन 
 

२.१ सयकायवादी भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुको सायसॊऺेऩ्  
(ताङ्झरका १) 

ङ्झस. 
नॊ. 

ङ्ञजल्रा जाहेयवारा प्रङ्झतवादीको 
नाभथय 

ङ्झरङ्ग भङ्टद्दा वायदात ङ्झभङ्झत घिनाको सॊङ्ञऺप्त  तथ्म भङ्टद्दा नचल्ने 
ङ्झनणाम ङ्झभङ्झत 

ङ्झनणामको सॊङ्ञऺप्तक व्महोया कैङ्जपमत 

1.  भहोत्तयी 
 
 
 

नगने्र प्रसाद 
मादव 

नभोन्र 
प्रसाद मादव 

ऩङ्टरुष ज्मान 

(1) 
२०६६।१०
।३ 

याभयती देङ्जवको भतृ्मङ्ट 
ङ्झभगॉ योगको कायण 
बएको । 

२०६७।०२
।२९ 

याभ यङ्झत देङ्जवको भतृ्मङ्ट ङ्झभगॉ योगको 
कायण बएको बङे्ङ जाहेयी, भतृ्मङ्टको 
कायण िाउकोभा चोि बङे्ङ शव 
ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन य भतृकराई कोङ्जह 
कसैरे भायको होईन, आपै रङ्झड भतृ्मङ्ट 
बएको हो बनी   अनङ्टसन्धानको 
क्रभभा वङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरुरे 
गयीङ्छदएको कागज सभेतवाि प्रङ्झतवादी 
उऩय भङ्टद्दा चराउनङ्ट नऩने  

 

आ.फ. 
२०६६/ 
०६७ 

2.  कॊ चनऩङ्टय वर वहादङ्टय 
ऩार 

जमयाज 
जोशी,  

जनक चन्द 
जोसी, 
धनवहादङ्टय 
चन्द  

ऩङ्टरुष 

,, 
,, 

बङ्जवतव्म 
ज्मान 

(2) 

२०६४।४।
१० 

 

भतृकको भङ्टखभा घाउचोि 
बएको, खङ्टट्टको 
नङ्झरहाडभा खोङ्झस्रएको बै 
प्रङ्झतवादीहरूरे सङ्टङ्झनमोङ्ञजत 
तफयरे भायेको हङ्टनसक्ने 
सम्बावना यहेको । 

२०६७।२।
२७ 

जाहेयीभा शॊका सम्भ व्मक्त गयेको य 
हारसम्भ प्राप्त प्रभाणवाि ऩानीभा डङ्टवेय 
भयेको बएता ऩङ्झन कसैको कताव्मवाि 
नै ऩानीभा डङ्टव्ने सम्भको कामा बएको 
हो बङे्ङ ठोस प्रभाण पेरा ऩयेभा भङ्टद्दा 
चराउन सङ्जकने नै हङ्टदाॉ हारराई 
ताभेरीभा याख्न े। 

 

3.  यौतहि ङ्जवन्देश्वयी याम ऩल्िन ऩङ्टरुष वन नखङ्टरेको अवैध तवयरे वन २०६७।२। प्रङ्झतवादीहरुरे ङ्ञजल्रा वन ऩैदावाय  
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चौधयी,  

ऩङ्टन्म प्रसाद 
सहनी, चन्र 
देव सहनी,  

याभ 
अमोध्मा 
याम, वङ्छर 
याउत  

,, 
,, 
,, 
,, 

ऩैदावाय 
ओसायऩ
साय 

(1) 

ऩैदावाय ओसायऩसाय 
गयेको । 

०४ आऩङ्टतॉ सङ्झभङ्झतवाि खङ्चयद गयेको 
छोडऩङ्टजॉ वभोङ्ञजभको काठ बएकोरे 
भङ्टद्दा चराउन नऩने । 

4.  नखङ्टरेको जनक वहादङ्टय 
शाही 

 याभ ऩङ्टकाय 
याउत प्रङ्जवण 
कङ्ट भाय झा 

ऩङ्टरुष 

,, 
प्रङ्झतवङ्ञन्ध
त कङ्ट या 
प्रकाशन 
गयेको 
। 

(1) 

नखङ्टरेको सॊमङ्टक्त जनताङ्ञन्त्रक तयाई 
भङ्टङ्ञक्त भोचााका 
सॊमोजकराई ङ्झनरम्वन 
गयेको सभाचाय  प्रकाशन 
गयी सो ऩाङ्जिाराई 
प्रोत्साहन य शाङ्ञन्त 
शङ्टयऺाभा असय ऩायेको । 

२०६७।२।
०३ 

छाऩाखाना य प्रकाशन सम्वङ्ञन्ध ऐनरे 
नेऩारको शाङ्ञन्त शङ्टयऺा य व्मावसामभा 
खरर ऩाने सभाचाय  प्रकाशनाभा 
प्रङ्झतवन्ध रगाएकोरे उक्त प्रकाङ्ञशत 
सभाचायरे मस प्रकायको कामा गयेको 
नदेङ्ञखदाॉ भङ्टद्दा चराउनङ्ट नऩने । 

 

5.  नखङ्टरेको अङ्ञखर नेऩार 
पङ्ट िवर सघ 

कङ्ट भाय 
ङ्ञघङ्झभये 

ऩङ्टरुष ठगी 
(1) 

नखङ्टरेको अनाङ्झधकृत रुऩभा ङ्जिकि 
छऩाई गयी ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण 
वा ङ्जकते गये गयाएको । 

२०६७।२।
३० 

सो ङ्जिकि नक्करी बङे्ङ तपा  एङ्जकन 
नगयाईएको य सोवाि  

पङ्ट िवर सघराई कङ्ट नै ठगी गयेको 
अवस्था सभेत नदेङ्ञखएको । 

 
 

6.  नखङ्टरेको ङ्झभनङ्ट शे्रष्ठ कृष्ण 
वहादङ्टय 
ताभाङ 

ऩङ्टरुष 
 

सवायी 
अॊगबग 

(1) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे सवायी 
अॊगबगको कसङ्टय गयेको 

२०६७।२।
२२ 

सवायी दङ्टघािनावाि घाईते बएका य 
चारकराई ऩङ्टगकेो चोि साभान्म 
यहेको, ऩीङ्झडतराई िाउकोभा चोि 
ऩङ्टगकेो बएऩङ्झन कङ्ट नै अॊगबग नबएको, 
सवायी अॊगबग दङ्टघािनावाि साभान्म 
चोिऩिक घिना ऩङ्झन अनङ्टसङ्टची  भा 
सभावेश बएऩङ्झन त्मस्तोभा सजाम हङ्टने 
व्मवस्था ऐनभा नबएको य ऩीङ्झडतरे 
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घाउ उऩचाय खचा ऩङ्झन प्राप्त 
गङ्चयसकेको । 

 
7.  काठभा

न्डौ 
बीभ श्रीष रुऩेस बङे्ङ 

तोमा प्रसाद 
खङ्झतवडा 
सभेत 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 

(३) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे बारा, 
खङ्टकङ्ट यी यड सभेतका 
जोङ्ञखभी हङ्झतमाय प्रहाय 
गयी ज्मान भाने उद्दोग 
गयेको । 

२०६७।२।
३० 

सो घिना ङ्जवधाथॉहरु ङ्जवचको ङ्जववाद 
यहेको ज्मान भाने सम्भको ङ्ञस्थङ्झत 
नयहेको बङे्ङ वङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरुको 
कागज, घिनाको प्रकृङ्झत साभान्म 
यहेको य आयोङ्जऩत व्मङ्ञक्तहरु ऩक्राउ 
नै नऩयी वमान नै नगयी भङ्टद्दा चराउने 
तपा  गङ्चयने ङ्झनणामरे ताङ्ञत्वक ङ्झबङ्ङता 
नहङ्टने ।  

 

8.  नखङ्टरेको 
(ऩािन) 

याङ्ञजव शभाा ङ्जकशोय 
कङ्ट भाय भगय 
सभेत 

ऩङ्टरुष ठगी य 
वैंङङ्जकङ 
कसङ्टय 
(२) 

नखङ्टरेको ठगी य वैंङङ्जकङ कसङ्टय 
गयेको । 

२०६७।२।
४ 

वैंङङ्जकङ कसङ्टय अङ्झबमोगऩत्र ऩेश 
बएको । 

 

9.  ङ्झसन्धङ्टऩा
ल्चोक 

प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

ङ्छदनेश 
ताभाङ,  

रक्ष्भी 
ताभाङ  

ऩङ्टरुष 
भङ्जहरा 

के.सा.अ
. 
(१) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे केङ्जह 
सावाजङ्झनक अऩयाध 
गयेको । 

२०६६।१०
।०६ 

भङ्टद्दा चराउने हदम्माद सभाप्त 
बैसकेको अवस्थाभा भङ्टद्दा चराउनङ्ट 
नऩने । 

 

10.  नखङ्टरेको याभ वहादङ्टय 
काङ्जका  

देवयाज 
भल्र 

ऩङ्टरुष ठगी 
(३) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे एउिा जग्गा 
बनी अके जग्गा ङ्जवङ्जक्र 
गयेको य ङ्जवङ्जक्र गयेको 
जग्गा भारऩोत 
कामाारमवाि ङ्झरखत 
ऩङ्चयत बएको । 

२०६७।२।
२० 

ऩाङ्चयत जग्गा प्रङ्झतवादी य  ङ्झनजको 
श्रीभतीवाि प्राप्त गयी ङ्झरएको सप्रभाण 
ङ्झरखतवाि देङ्ञखएकोरे  जाहेयीभा 
बनेजस्तो ठगी नबएको । 

 

11.  काठभा
न्डौ 

अङ्झभय कङ्ट भाय 
के.सी. 

ङ्जकशोय 
कङ्ट भाय 

ऩङ्टरुष नागङ्चयक
ता ठगी 

२०६७।२।
२ 

प्रङ्झतवाङ्छदरे जाहेयवाराराई 
ठगी गयेको । 

२०६७।२।
०४ 

जाहेयवारा य प्रङ्झतवादी वीच आऩसी 
कयाय बएको य कयाय वभोङ्ञजभको 

जम्भा ११ 
थान 
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के.सी. (४) रेनदेन कामा सभेत ङ्झभङ्झर सकेको 
अवस्थाभा ठगीको कसङ्टय अन्तगात 
नऩने । 

12.  दाङ वर वहादङ्टय 
के.सी. 

दर वहादङ्टय 
वङ्टढाथोकी 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 

(४) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे गोङ्जवन्द 
वहादङ्टय के.सी. राई 
ढङ्टङ्गारे िाउकोभा हानी 
घाईते वनाई नगद य 
सङ्टनको ङ्झसङ्जक्र सभेत रङ्टङ्जि 
रगकेो । 

२०६८।०३
।२० 

भैरे गारी गयेको कायण प्रङ्झतवादीरे 
साभान्म ङ्जकङ्झसभरे घकेल्दा ढङ्टङ्गाभा 
ऩङ्चय चोि रागकेो हो ज्मान भाने 
ङ्झनमतरे धकेरेको होईन बनी घाईते य 
प्रङ्झतवादीरे अनङ्टसन्धानको क्रभभा 
कागज तथा वमान गयेको, घाईतेको 
घाउ जाॉच केश पायभ नबएको य 
प्रङ्झतवादीसॉग ऩीङ्झडतको ज्मान ङ्झरनङ्टऩने 
सम्भको ङ्चयस इवी यहे बएको ऩङ्झन 
नदेङ्ञखएको । 

आ. फ. 
२०६७ / 
०६८ 

13.   

नखङ्टरेको 
 

 

काङ्झरका देवी 
वास्तोरा 

अङ्झनरुद्द 
वास्तोरा 
सभेत 

ऩङ्टरुष वहङ्ट 
ङ्जववाह 

(१) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे वहङ्टङ्जववाह 
गयेको । 

२०६८।०२
।२७ 

प्रङ्झतवादी य जाहेयवारा वीच अॊश ङ्झरई 
छङ्ट ङ्जट्टएको अवस्थाभा 
प्रङ्झतवादीरे दोस्रो ङ्जववाह गयेकोरे भङ्टद्दा 
चराउन नऩने ।  

 

14.  काठभा
न्डौ 

चङ्ञण्डका 
ऩोखयेर 

तेजकयण 
जैन  

ऩङ्टरुष कारोव
जाय 

(2) 

नखङ्टरेको आफ्नो िेड्रभाका को रुऩभा 
यहेको भख्खन अयेन्ज 
व्राण्डको चाभर कै जस्तै 
हङ्टवहङ्ट ङ्झभल्दो व्रान्डको 
चाभर ङ्जवङ्जक्र गयी आफ्नो 
उद्दोगराई ऺङ्झत एवॊ 
उऩबोक्ताराई ठगी य 
कारोवजाय गयेको । 

२०६८।०२
।२९ 

कारोवजाय अन्तगातको भङ्टद्दाभा भङ्टद्दा 
नचल्ने ङ्झनणाम गदााको अवस्थाभा नै 
हदम्मादसभाप्त बैसकेको अवस्थाभाभङ्टद्दा 
चराउन ङ्झभरेन, अन्मङ्जवषमभा उद्दोग  
ङ्जवबागरे कायवाङ्जह  

सम्ऩङ्ङ गनङ्टा बनी रेङ्ञख ऩठाउने ,  
साथै मस भङ्टद्दाभा हदम्माद नाघी 
अनङ्टसन्धन बएको ङ्जवषमभा सम्वङ्ञन्धत 
अनङ्टसन्धान कतााराई कायवाङ्जह गने 
रेङ्ञख ऩठाउने ङ्झनणाम । 
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15.  ङ्झसन्धङ्टऩा
ल्चोक 

रारङ्ञजत 
ताभाङ 

घम्भय 
वहादङ्टय शे्रष्ठ 
सभेत 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 

(५) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरु सभेतरे 
ज्मान भाने उदे्दश्मरे 
हातहतमाय प्रहाय गयी 
कङ्ट िङ्जऩि गयेको । 

२०६८।०३
।०६ 

ऩीङ्झडतको कागज व्महोयाभा एक्कासी 
५।६ जना आई कङ्ट िङ्जऩि गयी सो 
चोिको उऩचाय ङ्जिङ्ञचङ अस्ऩतारभा 
गयेको सो को केस पायभ एवॊ अन्म 
येकडा नबएको हङ्टदाॉ ज्मान भाने उद्दोग 
तपा  भङ्टद्दा चराउन भनाङ्झसव नदेङ्ञखए 
ऩङ्झन ङ्जऩङ्झडतराई कङ्ट िङ्जऩि भहर 
वभोङ्ञजभ भङ्टद्दा चराउन स.भङ्ट.स.ऐन, 
२०४९ को दपा २३ वभोङ्ञजभ गना 
जाहेयवाराराई जानकायी ङ्छदने य ज्मान 
भाने उददोग तपा  भङ्टद्दा नचराउने । 

 

16.  झाऩा प्रङ्झभरा ङ्जवष्ट याभ वहादङ्टय 
खडका 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 

(६) 

२०६७।२।
२८ 

प्रङ्झतवादीरे ऩीङ्झडतको 
घाङ्जिभा आएको ट्यङ्टभय 
कािी ज्मान भाने उद्दोग 
गयेको । 

२०६८।३।
०६ 

वङ्टहायीको घाङ्जिभा आएको ट्यङ्टभय 
उऩचाय गना बनी ट्यङ्टभय कािी यताम्भे 
ऩायेको बङे्ङ घिना उऩय कायवाङ्जह 
भाग गयेको बएऩङ्झन घय ऩङ्चयवाय कै 
व्मङ्ञक्त प्रङ्झतवादीरे उऩचाय गयेको 
सम्भको अवस्था बएको य जघन्म 
जङ्जिर अवस्था नबै साभान्म देङ्ञखदाॉ 
कङ्ट िङ्जऩि वा ज्मान भाने सम्भको 
उददोग देङ्ञखएन ्। 

 

17.  काठभा
न्डौ 

ङ्छदघा वहादङ्टय 
वोगिी 

ङ्जवषयाभ 
चौधयी 

ऩङ्टरुष आगरा
गी 
(१) 

२०६६।।०
२ 

डम्भय कङ्ट भायीराई ठक्कय 
ङ्छदएको ङ्जवषमभा उक्त 
वसभा आगो रगाई 
ङ्छदएको कायण वस ऩङ्टणा 
रुऩभा जरी ऺङ्झत बएको 
य सो वायदातभा 
प्रङ्झतवादीको सॊरग्नता 

२०६८।०३
।०६ 

आयोङ्जऩत प्रङ्झतवादीको सम्वन्धभा एङ्जकन 
प्रभाण नबएका कायण हाङ्ञजय 
जभानीभा छाङ्झडएको देङ्ञखदाॉ ङ्झनजका 
सम्वन्धभा हार भङ्टद्दा चराउनङ्ट ऩने 
देङ्ञखएन ्।  
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यहेको । 
18.  ङ्ञचतवन ङ्छदरभामा 

ठाडा भगय 
रोचन शभाा,  

सङ्टङ्झनता शभाा,  

याजन शे्रष्ठ  

ऩङ्टरुष 

भङ्जहरा 
ऩङ्टरुष 

चोयी 
(१) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे फ्रङ्ट ङ्जिभा 
रागङ्ट औषध खङ्टवाई चोयी 
गयेको । 

२०६८।३।
२६ 

प्रङ्झतवादीहरु याजन शे्रष्ठ य सङ्टङ्झनता 
शभाा ऩक्राउ ऩना नसकेका य 
ङ्झनजहरुको वतन सभेत खङ्टल्न 
नसकेको, दशीका साभानहरु वयाभद 
हङ्टन नसकेको, वयाभङ्छदत फ्रङ्ट ङ्जिको 
वट्टभा कङ्ट नै ऩङ्झन औसधी पेरा नऩयेको 
य ऩक्राउ प्रङ्झतवादीरे कसङ्टयभा ईन्काय 
यङ्जह वमान गयेको । 

 

19.  नखङ्टरेको याभभामा शे्रष्ठ याज 
नायामण 
ङ्झरम्वङ्ट, अनङ्टऩ 
काङ्जका  सभेत 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(७) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे ज्मान भाने 
उद्दोग गयेको । 

२०६७।१०
।२८ 

ऩीङ्झडतको चोि साभान्म प्रकृङ्झतको 
यहेको, ज्मान भाने सम्भको ईङ्जव 
झगडा गयेको नबै साभान्म ङ्जववादवाि 
उत्ऩङ्ङ झगडासम्भ बएको बनी ङ्जऩङ्झडत 
कै बनाई यहेकोरे ङ्जऩङ्झडतराई कङ्ट िङ्जऩि 
तपा  नारेश गना जानकायी ङ्छदने । 

 

20.  नखङ्टरेको ङ्झडल्री शाङ्जह शङ्टयेश कङ्ट भाय 
के.सी. 
रऺभण 
ङ्झतङ्झभल्सेना, 
याभचन्र 
साङ्जह सभेत 

 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाना 
उद्योग 
(८) 

२०६७।८।
२३ 

प्रङ्झतवाङ्छदरे याभचन्र 
शाङ्जहराई ज्मान भाने 
उद्दोग गयेको । 

२०६७।१०
।२८ 

अनङ्टसन्धानको क्रभभा वङ्टङ्ञझ कागज 
गयाईएका हरुरे आऩसी झगडाका 
क्रभभा बागदौड हङ्टदाॉ जस्ताऩाताभा 
ठोङ्जकई काङ्जिएको बनी स्वमॊ ङ्जऩङ्झडरे 
कागज गयेको य घाउचोि घातक नबै 
साभान्म प्रकृङ्झतको यहेकोरे ज्मान भाना 
उद्दोगभा भङ्टद्दा चराउन नऩने । 

ऩङ्ट.स 

.व.का 
ङ्छदऩामर 

21.  ङ्ञचतवन शॊकय प्रसाद 
आचामा 

रक्ष्भण 
चौधयी सभेत 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाना 
उद्योग 
(९) 

२०५५।९ 
।६ 

प्रङ्झतवादीरे ज्मान भाने 
उद्दोग गयेको । 

२०६७।१०
।७ 

वायदात बएको होईन बनी 
जाहेयवारारे ङ्झनवेदन ङ्छदएको, साभन्म 
कङ्ट िङ्जऩि बएको ङ्जवषमभा उजङ्टय ऩयेको, 
प्रङ्झतवादी य ऩीङ्झडत वीच कङ्ट नै ङ्चयसईवी 
यहेको नदेङ्ञखएको य ङ्जऩङ्झडतको कागज 
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नबएको एवॊ वङ्टङ्ञझइएका भाङ्झनस य 
प्रङ्झतवादी सभेतरे सो वायदात बएको 
होईन बनी रेखाईङ्छदएको । 

22.  कास्की सङ्जवन 
अङ्झधकायी  

याजङ्ट 
अङ्झधकायी 

ऩङ्टरुष के.सा.अ
. 
(२) 

२०६७।६।
२५ 

केस ङ्झभराउन ङ्झरएको 
यकभ भघ्मे केङ्जह ङ्जपताा 
ङ्छदएको य केही वाङ्जक 
यहेकोरे ङ्जपताा गयी ऩाॉउ 

२०६७।०९
।२६ 

भङ्टद्दा के.सा.अ प्रकृङ्झतको ऩङ्झन नबएको 
य भङ्टद्दा चराउने हदम्माद ऩङ्झन सभाप्त 
बैसकेको । 

 

23.  भोयङ अम्वय फहादङ्टय 
गङ्टरुङ 

ङ्छदवस बङे्ङ 
देउभान याई 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१०) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे ज्मान भाने 
उद्दोग गयेको । 

२०६७।०।
४ 

जाहेयवारा य प्रङ्झतवादी वीच 
ङ्झभराऩत्रको कागज, ङ्चयसईवीको कायण 
जाहेयी ङ्छदएको बङे्ङ जाहेयवाराको 
कागज य शयीयभा ऺङ्झत ऩङ्टगकेो 
अवस्था सभेत नबएको । 

 

24.  नखङ्टरेको ऩययाष्ड 
भन्त्रारम 

जानकी 
कङ्ट भायी शे्रष्ठ, 
रक्ष्भी 
कङ्ट भायी 
खडका  

भङ्जहरा 
भङ्जहरा 

नागङ्चयक
ता ङ्जकते 
(१) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीको उभेय 
आशका बएको य 
ङ्झनजहरुरे अङ्जवबावकको 
भॊजङ्टयी ङ्जवना रराई 
पकाई ङ्जवदेश रान 
खोजेको । 

२०६७। 

१०।२० 
प्रङ्झतवादीहरुको नागङ्चयकताको 
प्रभाणऩत्रको येकडा सम्वङ्ञन्धत प्र.ङ्ञज.अ. 
कामाारमवाि प्राप्त बएकोरे नागङ्चयकता 
ङ्जकतेभा भङ्टद्दा चराउन नऩने । 

 

25.  ईराभ ङ्झगता बट्टयाई  ङ्जवन्दङ्ट याई,  

ताया खडका 
भङ्जहरा 
भङ्जहरा 

वहङ्टङ्जववा
ह 

(२) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीसगॉ बएको 
शाङ्चयङ्चयक सम्वन्धवाि 
वच्चा जङ्ञन्भएको य नाता 
कामभ बएकोभा अको 
प्रङ्झतवादी ताया खडकासगॉ 
ङ्जववाह गयेको । 

२०६७।०९
।३ 

अनङ्टसन्धान कायवाङ्जहको क्रभका 
कागजवाि ताया खडका सगॉ ङ्जववाह 
बएको होईन यहेछ बनी स्वमॊ ङ्झगता 
याईकै कागजवाि अन्मथा बै 
वहङ्टङ्जववाहको वायदात घङ्जित बएको 
बएको नदेङ्ञखदाॉ भङ्टद्दा नचराउने । 

 

26.  सङ्टनसयी छङ्जवरार 
बन्डायी 

ङ्जवसार साह  ऩङ्टरुष रागङ्ट 
औषध 

(१) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे रागङ्ट 
औषध कायोवाय गयेको 
। 

२०६७।०९
।०९ 

वयाभद बएको बङ्झनएको औषधी ङ्जवङ्झध 
ङ्जवग्मान प्रमोगशारावाि ऩङ्चयऺण बै 
आउदाॉ रागङ्ट औषध बएको नदेङ्ञखदाॉ 
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भङ्टद्दा चराउनङ्ट नऩने । 

27.  काठभा
न्डौ 

प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

अङ्झबनव 
कसजङ्ट , 
 ङ्छदऩ सॊकय 
कसजङ्ट  

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

प्रङ्झतङ्झरऩी 
अङ्झधकाय 
उल्रङ्घन 

(३) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे सॊचारन 
गयेको Dren and ideas 
नाभक कम्ऩङ्झनरे 
प्रङ्झतङ्झरऩी अङ्झधकायको 
उल्रङगन गयेको । 

२०६७।०८
।२९ 

प्रङ्झतवादीहरुरे वमान गदाा ङ्जवदेशी 
चरङ्ञचत्रको कङ्जऩ गयेको हो बनी 
रेखाएको देङ्ञखन्छ । प्रङ्झतङ्झरऩी 
अङ्झधकाय ऐन, २०५९ रे कसङ्टय य 
सजाम हङ्टन यचङ्जमता य प्रङ्झतङ्झरऩी 
अङ्झधकाय धङ्झन हङ्टन ङ्टऩने य सॊयङ्ञऺत 
अङ्झधकायको उल्रगन गने व्मङ्ञक्तवाि 
नोक्सानी ऺेङ्झतऩङ्टतॉ बयाउनङ्ट ऩनेभा मस 
सम्वन्धभा  

एङ्जकन नबएको हङ्टदाॉ भङ्टद्दा चराउनङ्ट 
नऩने । 

 

28.  नखङ्टरेको ऩासाङ नोवङ्टा 
शेऩाा 

ङ्झभरन याई,  

नकङ्ट र याई,  

कङ्ट भाय याई,  

सङ्टवास याई  

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(११) 

नखङ्टरेको ङ्झनभा शेऩााराई वजाय गई 
पकेने क्रभभा खङ्टकङ्ट यी 
प्रहाय गयी कङ्ट िङ्जऩि 
गयेको । 

२०६७।०९
।२५ 

अनङ्टसन्धान गङ्चयएका भाङ्झनसहरुको 
ईन्कायी, ऩीङ्झडत य जाहेयवारारे मी 
व्मङ्ञक्त वायदातभा सॊरग्न नयहेको अरु 
नै व्मङ्ञक्त यहेको रेखाएको, घाईतेको 
चोिको प्रकृती जघन्म य ज्मान भाने 
सम्भको बएऩङ्झन प्रङ्झतवादीराई भङ्टद्दा 
चराउने प्रभाणको अबाव यहेको । 

 

29.  भोयङ वन्दना ङ्जव.क. अशोक 
प्रधान 

ऩङ्टरुष जवयज
स्ती 
कयणी 
(१) 

२०६७।७।
९ 

प्रङ्झतवादीरे आपङ्ट  
सङ्टङ्झतयहेको वेरा भेयो 
गारा य छाङ्झतभा िोक्ने 
तथा मोनीभा ङ्झरङ्ग दरेको 
। 

२०६७।०८
।२४ 

ङ्जऩङ्झडतको शाङ्चयङ्चयक जाच हङ्टदाॉ शङ्चययभा 
चोि ऩिक नबएको, ङ्ञचङ्जकत्सक य 
वङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरुरे प्रङ्झतवादीरे 
ज.क. गयेको हो बनी रेखाउन 
नसकेको, ङ्जऩङ्झडतङ्जक आभारे छोयीराई 
जवयजस्ती कयणी गयेको होईन बनी 
रेखाएको सभेतवाि भङ्टद्दा चराउन 
नऩने । 
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30.  वाग्रङ्टङ नय वहादङ्टय 
सङ्टनाय 

ग्मानेन्र 
ऩोख्ररे 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१२) 

२०६७।७।
३ 

प्रङ्झतवादीहरुरे दमायाभ 
सङ्टनायराई िाउकोभा 
खङ्टकङ्ट यीप्रहाय गयी  ज्मान 
भाने उद्दोग गयेको । 
 

२०६७।०९
।०४ 

प्रङ्झतवादीहरुरे दमायाभ सङ्टनायराई 
कङ्ट िङ्जऩि गयेको ऩङ्टङ्जष्ट बएको, उक्त 
कङ्ट िङ्जऩि साभान्म यहेको, ङ्जऩङ्झडत 
स्वमॊरे कागज गदाा झगडा सम्भ 
बएको ज्मान भाना होईन बनी रेखाई 
ङ्छदएवाि ज्मान भाने उद्दोगभा भङ्टद्दा 
चराउनङ्ट नऩने । 

 

31.  बक्तऩङ्टय भङ्टङ्ञक्तनाथ 
खयेर 

ङ्छदऩेश खत्री 
सभेत 

ऩङ्टयष के.सा.अ
. 
(३) 

२०६७।६। ङ्झडउिीभा यहेका 
प्रहयीराई गाङ्झर गरौज 
गयेको । 

२०६७।०७
।०९ 

प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाको हदम्माद सभाप्त 
बैसकेकोरे भङ्टद्दा चराई यहनङ्ट नऩने । 

 

32.  नखङ्टरेको हेभन्त वस्नेत जॊगवहादङ्टय 
रावती, 
अङ्झनर,  

आङ्झसस  

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१३) 

नखङ्टरेको चक्र वहादङ्टय ङ्झरम्फङ्टराई 
भाने ङ्झनमतरे कङ्ट िङ्जऩि 
गयेको । 

२०६७।०९
।२५ 

घाईते चक्र वहादङ्टय ङ्झरम्वङ्टको 
कागजवाि ऩङ्झन ज्मान भाने सम्भको 
कसङ्टय घङ्जित बएको होईन बनी 
देङ्ञखएको य चोि प्रकृङ्झतवाि ऩङ्झन 
ज्मान भाने सम्भको अवस्था 
नदेङ्ञखएको । 

 

33.  भोयङ ङ्झनङ्झतरारा 
ङ्झसह सभेत 

याभस्वरुऩ 
खडका 

ऩङ्टरुष जग्गा 
योक्क, 
नागङ्चयक
ता 
(४) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादी बायतीम 
नागयीक बएकोरे ङ्झनजको 
जग्गा जपत गयी ऩाउ 
। 

२०६७।०७
।१० 

प्रङ्झतवादीरे ना.प्र.ऩ. ५८८ वाि 
जन्भङ्झसद्द नेऩारी नागङ्चयकता प्राप्त 
गयेको य आपङ्ट  नेऩारी हङ्ट बनी वमान 
गयेको हङ्टदाॉ ङ्झनज ङ्जवरुद्दा भङ्टद्दा चराउनङ्ट 
नऩने । 

 

34.  स्माङजा रक्ष्भी देवी 
सङ्टवेदी 

गजेन्र 
वाग्रे 

ऩङ्टरुष जवयज
स्ती 
कयणी 
(२) 

२०६७।५।
२० 

प्रङ्झतवादीरे हाडनाता 
ङ्झबत्रकी कान्छी आभा 
ऩनेराई डयत्रासभा ऩायी 
जोयजङ्टरङ्टभ गयी जवयजस्ती 
कयणी गयेको । 

२०६७।०७
।१० 

वायदात २०६७।५।२० कामभ गयी 
भङ्टद्दा अनङ्टसन्धान बएको देङ्ञखदाॉ  तथ्म 
ङ्झबत्र प्रवेश गयी भङ्टद्दा चल्ने ङ्झनणाम गनङ्टा 
ऩयेन । 

 

35.  दाङ कृष्णयाज गोऩार ङ्झभमा ऩङ्टरुष गौवध २०६७।।३ प्रङ्झतवादीरे गाईको भासङ्ट २०६७।१० प्रङ्झतवादीको ईन्कायी वमान सभेतवाि  



 

- 15 - 

 

अङ्झधकायी सभेत (१) कािेको । ।२५ ङ्झनजरे ङ्ञजउदो गाई कािेको बङे्ङ 
नदेङ्ञखदाॉ भङ्टद्दा चराउनङ्ट ऩने देङ्ञखएन । 

36.  ङ्ञचतवन हठनयाभ 
भहतो 

ङ्ञशफ 
नायामण 
भहतो 

ऩङ्टरुष सवायी 
ज्मान 

(२) 

नखङ्टरेको सवायी दङ्टघािना  २०६७।०७
।८ 

भतृककी ऩत्नी य वङ्टङ्ञझएका 
भाङ्झनसहरुको कागजवाि भतृक 
आपैरे ङ्झसक्ने क्रभभा दङ्टघािना बएको 
हो कसैको सॊल्नता छैन बनी 
रेखाइङ्छदएकोरे कोङ्जह कसै उऩय 
सवायी ज्मान भङ्टद्दा चराउनङ्ट नऩने ।  

 

37.  नखङ्टरेको डोभ ङ्झछङ्चयङ दङ्टजाङ शेऩाा ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१४) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे शङ्ञश गङ्टरुङ 
सभेतराई कङ्ट िङ्जऩि गङ्चय 
ज्मान भाने उद्दोग गयेको 
। 

२०६७।१०
।२० 

ङ्जऩङ्झडतको घाउ जाच केस पायभ, 
पोिो, वङ्टङ्ञझएका भानङ्टसहरूको बनाई 
एवॊ प्रङ्झतवादीको बनाईवाि जघन्म 
ङ्जकङ्झसभको घिना बएको देङ्ञखएन । 
हातभङ्टक्का वाहेक अन्म कङ्ट नै हातहङ्झतमाय 
प्रमोग य चोि नदेङ्ञखएकोरे कङ्ट िङ्जऩि 
तपा  कायवाङ्जह गना जाहेयवाराराई 
सङ्टचना ङ्छदने । 

 

38.  नखङ्टरेको ऩययाष्ड 
भन्त्रारम 

दर वहादङ्टय 
ङ्जव.सी. 

ऩङ्टरुष सयकायी 
छाऩ 
दस्तखत 
ङ्जकते 
(२) 

नखङ्टरेको नागङ्चयकताको प्रभाण ऩत्र 
तमाय गयी सयकायी छाऩ 
दस्तखत ङ्जकते गयेको । 

२०६७।०९
।२५ 

प्रङ्झतवादीरे नागङ्चयकताराई याहदानी 
प्रमोजनको राङ्झग ऩेश गदाा this is 

color copy बनेकोभा सॊङ्जकत जनीइ 
अनङ्टसन्धान हङ्टदाॉ उक्त ना.ऩ. सम्वङ्ञन्धत 
कामाारमवाि जायी बएको देङ्ञखदाॉ भङ्टद्दा 
चराउनङ्ट ऩने देङ्ञखएन । 

 

39.  नखङ्टरेको नायामण 
ऩासवान 

उभेश 
कङ्ट भाय 
भण्डर 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१५) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे ज्मान भाने 
उद्दोग गयेको । 

२०६७।०९
।०४ 

घाईतेको घाउजाच सभेत नयहेको, 
ङ्जकिानी जाहेयी वाहेक अन्म प्रभाण 
ङ्झभङ्झसर सॊरग्न गना नसकेको 
अवस्थाभा भङ्टद्दा चराउनङ्ट नऩने ।  

 

40.  नखङ्टरेको गॊगा वहादङ्टय याजभान ऩङ्टरुष वहङ्टङ्जववा नखङ्टरेको याजभानरे रक्ष्भी २०६७।०८ भेयो श्रीभानरे वहङ्टङ्जववाहा गयेको होईन  
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ङ्झरम्वङ्ट आङदम्वे, 
रक्ष्भी याइ  

भङ्जहरा ह 

(३) 
याईराई ङ्जववाह गयेको । ।२९ बनी प्रङ्झतवादी की श्रीभती, वङ्टङ्ञझएका 

भाङ्झनसहरुरे कागज गङ्चयङ्छदएवाि 
प्रङ्झतवादीरे वहङ्टङ्जववाह गयेको 
नदेङ्ञखएको । 

41.  यौतहि ङ्जवजम कङ्ट भाय 
गङ्टप्ता 

ङ्जवगङ्टयाभ 
मादव 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१६) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे ज्मान भाने 
उद्दोग गयेको । 

२०६७।०७
।१० 

प्रङ्झतवादीहरुको वमान, ङ्जऩङ्झडतको घाउ 
केस पायभवाि ङ्जम प्रङ्झतवादीरे नै 
कङ्ट िङ्जऩि गयेको नदेङ्ञखदाॉ भङ्टद्दा चराउन 
नऩने । 

 

42.  नखङ्टरेको शम्ब ङ्टरार 
साह  

जमयाभ 
प्रसाद मादव 
सभेत 

ऩङ्टरुष डाॉका 
(२) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे डाका गयेको 
। 

२०६७।०७
।१० 

प्रङ्झतवादीवाि साभान वयाभद ऩङ्झन 
नबएको, जाहेयवारा य वङ्टङ्ञझएका 
भाङ्झनसहरुरे ऩङ्झन डाका गयेको होईन 
बनी कागज गयेकोरे भङ्टद्दा चराउन 
नऩने । 

 

43.  ऩशाा येखा कडेर येखा कडेर भङ्जहरा झङ्टङ्ञन्ड 
आत्भह
त्मा 
(१७) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे रोग्नेराई 
कताव्म गयी भायेको । 

२०६७।०७
।१० 

भतृकको शङ्चययभा सॊघषाका ङ्ञचन्हहरु 
नदेङ्ञखएको, वङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरुरे ऩङ्झन 
ङ्जकिान साथ भायेको बनी रेखाउन 
नसकेको, रास झङ्टन्डेय भयेकै प्रकृङ्झतको 
यहेको सभेतवाि कसै उऩय ऩङ्झन भङ्टद्दा 
नचराउने । 

 

44.  खोिाङ ङ्ञजत वहादङ्टय 
याई 

उभेस याई, 
ङ्जकसोय याई 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१८) 

२०६७।४।
८ 

भाने ङ्झनमतरे कङ्ट िङ्जऩि 
गयेको । 

२०६७।७।
०८ 

अङ्झबमङ्टक्तहरु ङ्जऩङ्झडको नङ्ञजकका भाङ्झनस 
बएको, उनीहरुरे नै ङ्जऩङ्झडतको उऩचाय 
गयाएको, घाउ जाच केश पायभवाि 
ङ्जऩङ्झडत भने सम्भको अवस्थाभा 
नयेहेको, ङ्चयसको आवेशभा सो वायदात 
बएको साभान्म कङ्ट िङ्जऩि सम्भ बएको 
देखीने । 

 

45.  बक्तऩङ्टय वङ्टङ्छद्दरार याभकाजी ऩङ्टरुष के.सा.अ २०६६।०५ के.सा.अ गयेको । २०६७।५। वायदात २०६६।०५।०७ भा  
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सॊङ्ञजतकाय यॊ ङ्ञजतकाय 
सभेत 

. 
(४) 

।०७ ५ बएकोभा सो हदम्माद बन्दा ऩङ्झछ 
दामय गना नसङ्जकने । 

 
46.  ऩाॉचथय अशोक याज 

अङ्झधकायी 
ङ्झबभ हेम्ऩा 
सभेत 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१९) 

२०६७।।२
७ 

 प्रङ्झतवादीहरुरे ज्मान 
भाने उद्दोग गयेको 

२०६७।७।
६ 

प्रङ्झतवादीहरुको ईन्कायी वमान, साभन्म 
प्रकायको घाईतेको चोि, स्वमॊ 
जाहेयवाराको कागज सभेतवाि घिना 
ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसक्ने । 

 

47.  भहोत्तयी दङ्टङ्ञख सदा 
अन्सायी 

याभफृऺ  
भण्डर 

ङ्झभठङ्ट वयही 
ताङ्जहय नि 
अन्सायी 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 

(२०) 

२०४८।४।
० 

आभा फाफङ्टराई खोज्न 
ङ्जवजराऩङ्टय - जङ्टडी 
फजायभा गएको अवस्था 
ऩासऩत सदाराई चोय 
बनी नाभ नङ्ञचनेका ३-४ 
जनारे कङ्ट िङ्जऩि गयी 
उऩचायको क्रभभा भतृ्मङ्ट 
बएको  

२०६८।४।
५ 

अनङ्टसन्धानवाि कताव्मवारा ऩङ्टष्ठी हङ्टने 
प्रभाण नयहेको य ज्मान सम्फन्धीको 
२० नॊ. को हदम्मादको अबाव यहेको 
। 

आ. फ. 
२०६८ / 
०६९ 

48.  ङ्ञचतवन उभाशॊकय 
अग्रवार 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

ङ्झसॊह फहादङ्टय 
गोरे 

सङ्टष्भा 
खनार 

इश्वय 
साऩकोिा 
मऻ चौधयी 
याभचन्र 
ऩौडेर 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

भङ्जहरा 
ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१) 

२०६६।२।
२२ 

भाओवादीहरुरे ना.३.ख 
३८५० नॊ. को फस य 
ना.२.ख. ६९४० नॊ. को 
ट्रकभा आगजनी गयी 
नोक्सान ऩाङ्चयङ्छदएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय । तय ङ्झनणामभा नेऩार 
सयकायको ङ्झनणाम ङ्झभङ्झत नखङ्टरेको । 

 

49.  ङ्ञचतवन श्माभनन्द ऩङ्टष्ऩकभर ऩङ्टरुष आतङ्क २०६२।।२ भनयाज ताभाङ य २०६९।३। आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक   

,, 
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थन्दाय दाहार 

सम्झना शे्रष्ठ 

नायामण 
कङ्टॉ वय 

घनश्माभ 
दाहार 

याभफहादङ्टय 
ऩङ्चयमाय 

दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

भङ्जहरा 
ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२) 

४ याभचन्र ताभाङराई 
भाओवादीहरुरे गोरी 
हानी हत्मा हयेको  

७ अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय  

50.  ङ्ञचतवन प्र.ना.ङ्झन. ईन्र 
फहादङ्टय भल्र 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

याभफहादङ्टय 
थाऩा 
वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

कृष्णफहादङ्टय 
भहया 
ङ्ञचत्रफहादङ्टय 
शे्रष्ठ 

ब ङ्टभेश्वय 
कॊ डेर 

ङ्जवश्व ओझा 
इश्वयी 
ङ्चयजार 

भानफहादङ्टय 
ताभाङ 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩरुष 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(३) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

भाओवादीहरुरे इराका 
प्रहयी कामाारम, 
खैयहनीभा आक्रभण गयी 
० राख फयाफयको ऺेङ्झत 
ऩङ्टमााभएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय  

 

,, 
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ङ्झसॊह फहादङ्टय 
गोरे 

51.  ङ्ञचतवन प्र.स.ङ्झन. यङ्जव 
कङ्ट भाय ऩौडेर 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

याभफहादङ्टय 
थाऩा 
वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

घनश्मास 
दाहार 

ङ्झसॊह फहादङ्टय 
गोरे 

भधङ्टय नेऩार 

याभ ऩङ्चयमाय 

 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(४) 

२०६६।२।२
३ 

मात्र ङ्टफाहक फसभा 
भाओवादीहरुरे ङ्जवद्यङ्टतीम 
धयाऩ ङ्जवस्पोिन गयाई 
३३ जना मात्र ङ्टको  भतृ्मङ्ट 
बएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय  

 

,, 

52.  ङ्झसयाहा खेभ नायामण 
चौधयी 

वडा प्रहयी 
कामाारम 
राहान 

- गोरी 
राङ्झग 
भतृ्मङ्ट 
(२१) 

२०६६।४।५ काठभाण्डौवाि ऩक्राउ 
गयी ङ्झसयाहा राने क्रभभा 
ऩसङ्टायाभ मादव बाग्न 
खोजेकोरे गोरी चराउदा 
घाइते बइ भतृ्मङ्ट बएको 

२०६८।६।
३ 

गोरी हाङे्ङराई नफङ्टझेकोरे थऩ 
अनङ्टसन्धान गना ङ्झभङ्ञशर ङ्जपताा ऩठाउन े

 

53.  उदमऩङ्टय उदमऩङ्टय 
ङ्झसभेण्ि 
उद्योग 

सयोज 
कङ्ट भाय थाऩा 
सभेत ५ 
जना 

ऩङ्टरुष उऩबो
क्ता 
सॊयऺण 
ऐन 
अन्तयग
तको 
कसूय 

२०६८।३।२ ङ्जवयािनगयवाि ना.४ख. 
३४३९ को िेङ्कयवाि 
उदमऩङ्टय रगकेो पनेस 
आमर अनरोड गदाा 
ऩानी ङ्झभङ्झसएको ऩाइएको 

२०६८।४।
९ 

ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदनवाि गङ्टणस्तय मङ्जकन 
हङ्टन नसक्नङ्टका साथै प्रङ्झतवादीरे कसूय 
गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टने प्रभाणको अबाव 
यहेको 

सवै 
प्रङ्झतवादीको 
नाभ उल्रेख 
नबएको 
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(५) 
54.  सरााही प्र.स.ङ्झन. 

ङ्जऩताम्फय 
आचामा 

भोतीरार 
भहतो 

ऩङ्टरुष रागू 
औषध 

(२) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीको भोती 
भेङ्झडकर हरवाि 
proxyvon क्माऩसङ्टर 
फयाभद बएको 

२०६८।५।
६ 

फयाभदी वस्तङ्ट रागू औषध बङे्ङ 
ऩङ्चयऺणवाि  नदेङ्ञखएको 

 

55.  सरााही गौयी नायामण 
साह 

याभऩदायथ 
साह सभेत 

 

ऩङ्टरुष डाॉका 
(३) 

२०६६।।७ प्र. सभेतरे जाहेयवाराको 
घयभा डाॉका गयी 
धनभार रगकेो  

२०६८।५।
६ 

जाहेयवारा कै ङ्झरङ्ञखत जवापभा डाॉका 
बएको होइन बनेको य दशी फयाभद 
नबएकोरे कसूय ऩङ्टष्टी हङ्टने प्रभाण 
नबएको य हदम्माद सभेत नाघेको । 
सवै प्रङ्झतवादीको नाभ ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको । 

 

56.  भकवानऩङ्टय प्र.स.ङ्झन. होभ 
फहादङ्टय 
चौहान 

ओभ ऩङ्टकाय 
बगत फयै 

याभेश्वय शाह 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 
कस्तङ्टयी
को ङ्जवना 
(२) 

नखङ्टरेको प्र. ओभ ऩङ्टकाय बगत 
फयैवाि कस्तङ्टयीको ङ्जवना 
फयाभद बएको 

२०६८।६।
३० 

फयाभद वस्तङ्ट कस्तङ्टयीको ङ्जवना नबएको 
बङे्ङ ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन बएको 

 

57.  यसङ्टवा केङ्ञन्रम प्रहयी 
ब्मङ्टयो 

ङ्ञचत्रभान 
डॊगोर 

ऩङ्टरुष धभा 
ऩङ्चयवतान 

(६) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे ङ्जवद्यारमभा 
गई धभा ऩङ्चयवतान 
गयाएको बङे्ङ ईभेरवाि 
प्राप्त जाहेयी 

२०६९।२।
८ 

कसूय ऩङ्टष्टी कङ्ट नै प्रभाण नबएको  

58.  यसङ्टवा केङ्ञन्रम प्रहयी 
ब्मङ्टयो 

ङ्ञचत्रभान 
डॊगोर 

ऩङ्टरुष खोिा 
चरन 
(७) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे खोिा चरन 
गयेको 

२०६९।२।
८ 

भङ्टद्दा चराउनङ्ट ऩने अवस्थाको प्रभाणको 
अबाव 

 

59.  काठभाण्डौ केङ्ञन्रम 
याहदानी 
कामाारमको 
ऩत्र 

ङ्छदरभामाॉ 
नेऩारी 

भङ्जहरा जारी 
याहदानी 
(८) 

२०५९।२।९ याहदानी दङ्टरुऩमोग गयेको 
बङे्ङ 

२०६८।३।
३ 

याहदानी ऐन अन्तयगतको कसूय 
गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टने प्रभाण नबएको 

 

60.  ङ्ञचतवन प्र.ना.ङ्झन. झङ्टभ 
फहादङ्टय ऩङ्टन 

शायदा शे्रष्ठ 

चण्डीका 
ऩौडेर 

भङ्जहरा 
ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

आतङ्क
कायी 
तथा 

२०५९।।४ गोरी प्रहाय गयी हत्मा 
गयेको 

२०७९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
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हङ्चय सङ्टवेदी 
ङ्जवकाश 
अङ्झधकायी 

ऩङ्टरुष ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(५) 

नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय । भतृकको नाभ 
ङ्झनणामभा नखङ्टराएको 

61.  ङ्ञचतवन नायामॊण 
फहादङ्टय 
अङ्झधकायी 
सभेत 

िॊक येग्भी 
सानङ्ट के.ङ्झस. 
कञ्चन 
खनार 

रेखनाथ बट्ट 

याभचन्र 
ऩौडेर 

शोबा कटे्टर 

शङ्टष्भा 
खनार 

गोऩी भहतो 
ङ्ञझमन 
भहतो 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

भङ्जहरा 
ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

भङ्जहरा 
भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(६) 

२०६१।२।९ भाओवादीरे 
ना.२ख.६५,०८, ना.ख. 
९००२ को ट्रकभा 
आगजनी गयेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

 

62.  ङ्ञचतवन नन्द प्रसाद 
अङ्झधकायी 
सभेत 

छङ्जवरार 
ऩौडेर 

भेघनाथ 
ऩौडेर 

ङ्जवष्णङ्ट 
ङ्झतवायी 
शङ्टबरा 
ङ्झतवायी 
ङ्झसता 
अङ्झधकायी 
कारी प्रसाद 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(७) 

२०६।२।२४ भाओवादीहरुरे कृष्ण 
प्रसाद अङ्झधकायीराई 
गोरी प्रहाय गयी हत्मा 
गयेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 
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अङ्झधकायी 
ङ्जहभरार 
अङ्झधकायी 
याभप्रसाद 
अङ्झधकायी 
ङ्झबभसेन 
ऩौडेर 

63.  ङ्ञचतवन कृङ्जष ङ्जवकास 
फैंक बयतऩङ्टय 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

सम्झना शे्रष्ठ 

घनश्माभ 
दाहार 

याभफहादङ्टय 
ऩङ्चयमाय 

नायामण 
कङ्टॉ वय 

ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(८) 

२०६२।२।७ हङ्झतमायधायी सभूहरे 
३६३० नॊ. को जीऩभा 
आगजनी गयी ऺङ्झत 
ऩङ्टमाागएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

 

64.  ङ्ञचतवन भधङ्टसङ्टदन 
धयेर 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

याभफहादङ्टय 
थाऩा 
दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(९) 

२०६।०।६ अऩहयण गयी गोरी हानी 
हत्मा गयेको   

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

भतृकको नाभ 
नखोरेको 

65.  डोल्ऩा बक्त फहादङ्टय 
फोहोया 

गभ फहादङ्टय 
गङ्टरुङ 

 

ऩङ्ट कताव्म 
ज्मान 
(२२) 

२०६२।४।९ जाहेयवाराका फाफङ्ट 
भनयाभ फोहोया राई 
कताव्म गयी भायेको 

२०६८।५।
२ 

प्रङ्झतवादीको भतृ्मङ्ट बएकोरे अ.फॊ. ७६ 
नॊ. फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा नचल्न े

 

66.  भोयङ यत्न फहादङ्टय सङ्टबरा ऩङ्ट कताव्म २०६८।२।८ प्रङ्झतवादीको घयभा २०६८।६। भतृकरे आपै जीउभा भट्टीरेर  
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ताभाङ प्माकङ्ट येर 

शङ्टबव फभाा 
ऩङ्ट ज्मान 

(२३) 
काभगना फसेकी योङ्ञजन 
ताभाङराई कताव्म गयी 
भायेको 

२३ खन्माई आत्भहत्मा गयेको देङ्ञखएकोरे 
प्र.उऩय कसूय स्थाङ्जऩत हङ्टने सवङ्टत 
प्रभाणको अबाव यहेकको 

67.  ङ्ञचतवन सञ्जम शे्रष्ठ याभफहादङ्टय 
थाऩा 
वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

कृष्णफहादङ्टय 
भहया 
ङ्झसॊहफहादङ्टय 
गोरे 

सङ्टष्भा 
खनार 

भानफहादङ्टय 
ताभाङ 

इश्वय 
साऩकोिा 
घनश्माभ 
दाहार 

सङ्टदशान 
ऩौडेर 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१०) 

नखङ्टरेको भाओवादीरे पारेको 
फभको छयाारे घाइते 
बएको    

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

 

68.  ङ्ञचतवन प्र.ङ्झन.जसध्वज 
गङ्टरुङ 

रेखनाथ बट्ट 

नखफहादङ्टय 
गङ्टरुङ 

प्रभे कङ्ट .शे्रष्ठ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा

२०५९।९ 

।५ 
भाओवादीरे प्रहयी 
चौकीभा आक्रभण गयी 
ऺङ्झत ऩङ्टमााणएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
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कङ्ट र प्र 
ऩौडेर 

ङ्ञशवदत्त 
ऩौडेर 

चन्र फ. 
गङ्टरुङ 

शायदा शे्रष्ठ 
रावण्मयाज 
ऩन्त 

कॊ चन 
खनार 

शोबा कटे्टर 

इश्वयी 
खनार 

दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

ब ङ्टङ्झभश्वय 
कडेर 

ताया कङ्ट भार 

ङ्झबभ प्र. 
साऩकोिा 
ऩोषयाज 
ऩौडेर 

वासङ्ट शभाा 
राङ्झभछान े

ङ्झसता फयार 

कभरा 
अधाकयी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
भ 

भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

भ 

भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

त्भक  
अऩयाध 

(११) 

बए अनङ्टसाय 
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उङ्झभारा 
अङ्झधकायी 
धनश्माभ 
बट्टयाई 

रोणवावङ्ट 
ङ्झसवाकोिी 
ङ्जवश्व फयार 

ङ्ञचत्र फ. 
शे्रष्ठ 

 
69.  ङ्ञचतवन प्रकाश ङ्जवष्ट ऩङ्टष्ऩकभर 

दाहार 

फाफङ्टयाभ 
बट्टयाई 

दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

भोहन वैद्य 

सी.ऩी. 
गजङ्टयेर 

ङ्जकयण 
ऩौडेर 

कृष्ण 
फहादङ्टय 
भहया 
याभफहादङ्टय 
थाऩा 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१२) 

२०६।४।३ ङ्झसऩाही कृष्ण फहादङ्टय 
ङ्जवष्टराई भाओवादीहरुरे 
गोरीहानी हत्मा गयेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

 

70.  ङ्ञचतवन उद्धव शे्रष्ठ दण्डऩाणी ऩङ्ट आतङ्क २०६२।२।६ भाओवादीहरुरे गोरीहानी २०६९।३। आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  भतृकको नाभ 
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ऩौडेर 

घनश्माभ 
दाहार 

याभ फ. शे्रष्ठ 

याभ फ. 
ऩङ्चयमाय 

याभचन्र 
अङ्झधकायी 
िेक फ. 
गङ्टरुङ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१३) 

हत्मा गयेको ७ अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

नखङ्टरेको 

71.  ङ्ञचतवन प्र.ना.ङ्झन. 
भोहनयाज 
शे्रष्ट 

ङ्ञचत्र फ.शे्रष्ठ 

शोबा कटे्टर 

दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

शायदा शे्रष्ठ 

कञ्चन 
खनार 

ङ्जकयण 
ऩौडेर 

याधेश्माभ 
बट्टयाई 

ङ्जहयाकाजी 
ङ्झसवाकोिी 
ङ्जवश्व फयार 

ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
भ 

भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१४) 

२०५७।८।२
३ 

ना. क. ९७९ को 
फसभा ओवादीरे ऩेट्रोर 
फभ हानी आगजनी गयी 
ऺङ्झत ऩङ्टमााेीएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

 

72.  ङ्ञचतवन प्र.ना.ङ्झन. फेनी 
भहादेव 
ऩौडेर 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

याभ फ.थाऩा 
वावङ्टयाभ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा

नखङ्टरेको भाओफादीरे ङ्जवद्यङ्टतीम 
धयाऩ थाऩी  जना भतृ्मङ्ट 
य २० जना घाइते 
ऩायेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 

भतृकको नाभ 
नखङ्टरेको 
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बट्टयाई 

कृष्ण फ. 
भहया 
सङ्टयेश आरे 
भगय 

सङ्टष्भा 
खनार 

ङ्झसॊह फ. 
गोरे 

भान फ. 
ताभाङ 

इश्वय 
साऩकोिा 
घनश्माभ 
दाहार 

सङ्टदशान 
ऩौडेर 

ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

त्भक  
अऩयाध 

(१५) 

बए अनङ्टसाय 

73.  ङ्ञचतवन कसया 
व्मायेक 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

याभ फ.थाऩा 
वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

कृष्ण फ. 
भहया 
भोहन वैद्य 

ङ्झस.ऩी. 
गजङ्टयेर 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१६) 

नखङ्टरेको भाओवादीहरुरे गोरीहानी 
हत्मा गयेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

भतृकको नाभ 
नखङ्टरेको 
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74.  ङ्ञचतवन ङ्झररा फहादङ्टय 
ऩौडेर 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

याभ फ. 
थाऩा 
घनश्माभ 
दाहार 

याभचन्र 
अङ्झधकायी 
याभफहादङ्टय 
शे्रष्ठ 

कृष्णप्रसाद 
ढकार 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१७) 

२०६।२।२३ प्र.ज. खेभ फहादङ्टय 
ऩौडेरराई 
भाओवादीहरुरे गोरीहानी 
हत्मा गयेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

 

75.  ङ्ञचतवन बयतऩङ्टय 
ब्मायेक 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

सॊझना शे्रष्ठ 

नायामण 
कङ्टॉ वय 

घनश्माभ 
दाहार 

याभ फहादङ्टय 
ऩङ्चयमाय 

दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१८) 

२०६२।।२४ भाओवादीहरुरे गोरीहानी 
हत्मा गयेको 

२०६९।३।
२ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

भतृकको नाभ 
नखङ्टरेको 

76.  ङ्ञचतवन शाल्ि टे्रङ्झडङ्ग 
कऩोयेशन 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 

२०६२।।२३ भाओवादीहरुरे कामाारम 
बवनभा फभ ङ्जवष्पोि 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 

ऺङ्झतको ङ्जवगो 
नखङ्टरेको 
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याभ फ.थाऩा 
दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

घनश्माभ 
दाहार 

याभ फहादङ्टय 
ऩङ्चयमाय 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(१९) 

गयाई ऺङ्झत ऩङ्टमााेाएको अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

77.  ङ्ञचतवन अजङ्टान फ. 
थाऩा 

जगङ्ङाथ 
आचामा 
इश्वय 
साऩकोिा 
ङ्झसॊह फ. 
गोरे 

याभचन्र 
ऩाठक 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२०) 

नखङ्टरेको भाओवादीहारुरे भकारङ्ट 
फसभा आगजनी गयी २० 
राख फयाफय ऺङ्झत 
ऩङ्टमााेाएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

 

78.  ङ्ञचतवन ङ्झभन फ. 
काकी 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

याभ फ. 
थाऩा 
ङ्झसॊह फ. 
गोरे 

भान फ. 
ताभाङ 

सङ्टदसान 
ऩौडेर 

घनश्माभ 
दाहार 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२१) 

नखङ्टरेको भाओवादीहरुरे गोरीहानी 
हत्मा गयेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

भतृकको नाभ 
य वायदात 
ङ्झभङ्झत नखङ्टरेको 
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शङ्टष्भा 
खनार 

79.  ङ्ञचतवन प्र.ह. ऩूणा 
फहादङ्टय वस्नेत 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

याभ फ. 
थाऩा 
दण्डऩाणी 
ऩौडेर 

याभ फ. 
ऩङ्चयमाय 

याभचन्र 
अधाकयी 
इश्वय 
साऩकोिा 
याभ फ. शे्रष्ठ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२२) 

नखङ्टरेको प्र.ज. कृष्ण कङ्ट भाय 
बट्टयाईराई 
भाओवादीहरुरे ङ्जवद्यङ्टतीम 
धयाऩभा ऩायी भायेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

वायदात ङ्झभङ्झत 
नखङ्टरेको 

80.  ङ्ञचतवन प्र.ना.ङ्झन. 
श्माभ फ. 
शे्रष्ठ 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

याभ फहादङ्टय 
थाऩा कृष्ण 
फ. भहया 
खङ्टसीयाभ 
ऩाङ्ञख्रन 

शोबा कटे्टर 

अङ्ञम्फका 
भङ्टडबयी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

भ 

भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२३) 

२०६०।५।२
५ 

भाओवादीहरुरे ईराका 
प्रहयी कामाारमभा 
आक्रभण गयी ३ राख 
फयाफय ऺङ्झत ऩङ्टमााआएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 
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रक्ष्भी 
भङ्टडबयी 
ङ्जकयण 
ऩौडेर 

नायामण 
कङ्ट वॉय 

81.  ङ्ञचतवन प्र.ना.ङ्झन. 
ङ्झतरक फ. 
खड्का 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

याभ फहादङ्टय 
थाऩा 
सॊदेश ऩौडेर 

चन्र फ. 
गङ्टरुङ 

ऩङ्जवत्रा 
ङ्चयजार 

शायदा शे्रष्ट 

सङ्टङ्झधय 
साऩकोिा 
सॊझना शे्रष्ठ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

भ 

ऩङ्ट 
भ 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२४) 

२०६०।५।२
६ 

भाओवादीहरुरे चनौरी 
फजाय प्रहयी चौकीभा 
आक्रभण गयी ३ राख 
फयाफयको हानी नोक्सानी 
गयेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

 

82.  ङ्ञचतवन प्रकाश ऩौडेर ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

कृष्ण फ. 
भहया 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

नखङ्टरेको ना.२ ख. ४९३७ को 
अग्नी मातामातको फसभा 
भाओवादीहरुरे आगजनी 
गयी ६ राख फयाफय 
ऺङ्झत ऩङ्टमाा एको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

वायदात ङ्झभङ्झत 
नखङ्टरेको 
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भधङ्टय नेऩार 

याजङ्ट आचामा 
येशभ येग्भी 

(२५) 

83.  ङ्ञचतवन अजङ्टान फहादङ्टय 
थाऩा सभेत 

भधङ्टय नेऩार 

याजङ्ट 
अभगाॉइ 

यभेश येग्भी  

कृष्ण प्रसाद 
अमाार 

मऻ चौधयी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२६) 

२०६।२।६ ना.२ ख. ३५नॊ. को 
फसभा भाओवादीहरुरे 
आगजनी गयी ऺङ्झत 
ऩङ्टमाागएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

ऺङ्झतको ङ्जवगो 
नखङ्टरेको 

84.  नखङ्टरेको बोरानाथ 
जोशी 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

भधङ्टय नेऩार 

याजङ्ट 
अभगाॉइ 

यभेश येग्भी  

कृष्ण प्रसाद 
अमाार 

मऻ चौधयी 
 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२७) 

नखङ्टरेको  भाओवादीहरुरे गोरी 
हानी हत्मा गयेको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

वायदात ङ्झभङ्झत 
य भतृकको 
नाभ नखङ्टरेको 

85.  ङ्ञचतवन प्र.ना.ङ्झन. 
ङ्झफष्णङ्ट प्रसा 
दसङ्टवेदी सभेत 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

याभफहादङ्टय 
थाऩा 
कृष्ण फ. 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२८) 

२०६०।५।२
९ 

भाओवादीहरुरे ई.प्र.का. 
िाॉडीको बवनभा 
आक्रभण गयी आगो 
रगाई ८ राख 
फयाफयको ऺङ्झत ऩङ्टमााफएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 
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भहया 
दण्डराणी 
ऩौडेक 

याभचन्र 
ऩौडेर 

याजङ्ट 
अभगाॉइ  

कञ्चन 
खनार 

ङ्ञखरनाथ 
बण्डायी 
 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
 

86.  ङ्ञचतवन प्र.ना.ङ्झन. 
देवकृष्ण 
रम्सार 

ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार 

वावङ्टयाभ 
बट्टयाई 

याभफहादङ्टय 
थाऩा 
ईश्वयी 
ङ्चयजार 

कोऩीरा 
बजेूर 

अजम 
ङ्झफ.क. 
ङ्जऩताम्फय 
ऩौडेर 

तोमनाथ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्वॊसा
त्भक  
अऩयाध 

(२९) 

नखङ्टरेको भाओवादीहरुरे ई.प्र.का. 
बण्डायाको बवनभा 
आक्रभण गयी आगो 
रगाई भहत्वऩूणा 
कागजात ऺङ्झत ऩङ्टमााजएको 

२०६९।३।
७ 

आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक  
अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश 
अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी 
नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम 
बए अनङ्टसाय 

वायदात ङ्झभङ्झत 
य ऺङ्झतको 
ङ्जवगो नखङ्टरेको 
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ऩौडेर 
87.  ङ्झसन्धङ्टऩा

ल्चोक 
ङ्ञजल्रा वन 
कामाारम 

ङ्छदङ्झरऩ 
कङ्ट भाय 
चौधयी 

ऩङ्ट चोयी 
(४) 

नखङ्टरेको वन कामाारमको स्िोय 
कोठा फाङ्जहय सारकका 
कत्रा (खऩडा) सभेत 
वयाभद बएको  

२०६८।९।
५ 

स्िोय ङ्जकऩयको ङ्ञजम्भा यहेको साभान 
ङ्झनजरे नै चोयी गयेको ऩङ्टष्टी नहङ्टने हङ्टदा 
चोयीभा भङ्टद्दा नचराउने, सम्फङ्ञन्धत 
कभाचायीहरुरे ऩङ्छदम ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्टया 
नगये तपा  ङ्झनजाभती सेवा ऐन 
फभोङ्ञजभ ङ्जवबाङ्झगम कायफाहीको राङ्झग 
भन्त्रारमभा रेङ्ञख ऩठाउने  

ङ्जवगो नखङ्टरेको 

88.  नखङ्टरेको कृष्ण कङ्ट भायी 
शभाा 

ऩूणाप्रसाद 
शभाा 
सङ्टङ्झनता 
आय.सी. 

ऩङ्ट 
भ 

फहङ्टङ्जववा
ह 

(४) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे जाहेयवारा 
जेठी श्रीभङ्झत हङ्टदा हङ्टदै 
फहङ्टङ्जववाह गयेको 

२०६८।६।
३ 

फहङ्टङ्जववाह गयेको ऩङ्टष्ठी हङ्टने प्रभाण 
नबएकोरे वायदात स्थाङ्जऩत नबएको 

वायदात ङ्झभङ्झत 
य ङ्ञजल्रा 
नखङ्टरेको 

89.  रङ्झरतऩङ्टय शेयफहादङ्टय 
ङ्झसरवार 

याजेन्र 
ङ्झफक्रभ 
ङ्झसरवार 

ऩङ्ट ज्मान 

(२३) 
नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे सानीआभाकी 

छोयी नाताकी ९ फङ्जषामा 
ङ्झनता ङ्झसरवारराई 
शायीङ्चयक भानङ्झसक 
मातना ङ्छदई फरात्काय 
सभेत गयी आत्भहत्मा 
गना फाध्म ऩायेको  

२०६८।८। प्रङ्झतवाङ्छदरे वायदात घिाएको ऩङ्टष्टी 
नबएको साथै आत्भहत्मा गना फाध्म 
ऩाने राई कसूय कामभ नबएकोरे 
भङ्टद्दा नचराउन े

वायदात ङ्झभङ्झत 
नखङ्टरेको 

90.  नखङ्टरेको प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

धभा फहादङ्टय 
ताभाङ 

ऩङ्ट गौफध 

(२) 
नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे गाई भायी 

भासङ्ट खाएको बङे्ङ 
२०६८।६।
३० 

गाई भायेको तथ्म ऩङ्टष्ठी नबइ भयेको 
गाईको भासङ्ट खाएको बङे्ङ हङ्टॉदा 
गौफधको कसूय स्थाङ्जऩत नहङ्टन े

वायदात ङ्झभङ्झत, 
ङ्ञजल्रा य 
प्रङ्झतवादीरु 
सवैको नाभ 
नखङ्टरेको 

91.  रङ्झरतऩङ्टय आत्भायाभ 
थाऩा 

दशयाभ 
भहजान 

ऩङ्ट ऩशङ्टकय
णी 
(३) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे ऩशङ्ट कयणी 
गयेको  

२०६८।६।
३० 

ऩशङ्टकयणी भङ्टद्दा नेऩार सयकाय वादी बै 
चल्ने कानूनी व्मवस्था नबएकोरे  

ऺेत्राङ्झधकायको 
अबाव 
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92.  काठभा
ण्डौ 

नेऩार याष्ड 
फैङ्क 

ङ्ञचत्र कङ्ट भाय 
शे्रष्ट 

ङ्जवनम कङ्ट भाय 
गङ्टप्ता 
ङ्जवऻानप्रसाद 
ऩौडेर  

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

फैङ्जकङ्ग 
कसूय 

(५) 

२०६८।५।६ प्र. ङ्ञचत्र कङ्ट भायरे 
क्माङ्जऩिर भचेन्ि फैक 
एण्ड पाइनान्सवाि 
ङ्झरएको  कयोड ४८ 
राख कजाा नोक्सानी 
व्मवस्थाऩन गना ऩने बनी 
याष्ड फैंकको ङ्झनङ्चयऺण 
प्रङ्झतवेदनभा उल्रेख 
बएको 

२०६९।२।
३ 

फैंकफाि ङ्झरएको कजाा च ङ्टक्ता बै 
सकेको अवस्थाभा कसूय कामभ हङ्टन 
नसक्न े

सवै 
प्रङ्झतवादीको 
नाभ नखङ्टरेको 

93.  काठभा
ण्डौ 

नेऩार याष्ड 
फैङ्क 

भधङ्टसङ्टदन 
ङ्झसरवार 

ङ्जवऻानप्रसाद 
ऩौडेर  

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
 

फैङ्जकङ्ग 
कसूय 

(६) 

नखङ्टरेको गणेश जेन्िर ङ्जपल्भ 
प्रोडक्सनरे क्माङ्जऩिर 
भचेन्ि फैंकवाि ङ्झरएको 
७० राख कजाा 
दङ्टरुऩमोग गयेको 

२०६९।२।
३ 

फैंकफाि ङ्झरएको कजाा च ङ्टक्ता बै 
सकेको अवस्थाभा कसूय कामभ हङ्टन 
नसक्न े

वायदात ङ्झभङ्झत 
य सवै 
प्रङ्झतवादीको 
नाभ नखङ्टरेको 

94.  नङ्टवाकोि ङ्छदऩकयाज 
ऩाठक 

भोहन 
कङ्ट भाय 
घतानी 
याभशयण 
अङ्झधकायी 
ऩदभ 
फहादङ्टय 
खड्का 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

कयेन्ि 
राङ्झग 
भतृ्मङ्ट 
(२४) 

२०६६।५।२
४ 

ङ्जवजङ्टरीको ऩोरभा फ्मङ्टज 
पेना गएका पोयभेन 
याभकृष्ण बण्डायीको 
कयेण्ि राङ्झग भतृ्मङ्ट बएको 

२०६८।८। स्वीच अप गयेकोराईन बन्दा अको 
राईनभा चढी फ्मङ्टज पने क्रभभा 
कयेण्िराङ्झग भतृ्मङ्ट बएकारे 
प्रङ्झतवादीहरुराई कसूयदाय कामभ गना 
नङ्झभल्ने 

 

95.  ङ्ञचतवन प्र.ङ्झन. ङ्जकसन 
ङ्झसॊह वङ्टडार 

सूयज चेऩाङ 

अजङ्टान 
थऩङ्झरमा 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
 

खोिा 
चरन 
(९) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादी सूयजको 
साथवाि एक थान नक्करी 
नोि फयाभद बएको  

२०६८।७।
२२ 

जानाजान नक्करी नोि प्रमोग गयेको 
खङ्टल्न नआएको 

वायदात ङ्झभङ्झत 
नखङ्टरेको 

96.  सङ्टनसयी इन्र प्रसाद 
ऩोखयेर 

नङ्जवन 
अङ्झधकायी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

कताब्म 
ज्मान 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे भतृकराई 
कताव्म गयी भायेको 

२०६८।।५ भतृकको भतृ्मङ्ट कताब्मवाि नबइ 
आत्भहत्मा बङे्ङ देङ्ञखएको । अऩयाध 

वायदात ङ्झभङ्झत 
नखङ्टरेको 
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देवनाथ 
अङ्झधकायी 
ईन्दङ्ट 
अङ्झधकायी 
याभङ्ट 
अङ्झधकायी 
नमानन्द 
अङ्झधकायी 
दभन्तादेवी 
अङ्झधकायी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

(२५) अनङ्टसन्धानभा उदाङ्झसनता देङ्ञखदा 
केङ्ञन्रम सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने 

97.  सङ्टखेत सङ्टकरार 
थाऩा 

ब ङ्टषण 
भानन्धय 

अनन्तयाज 
भानन्धय 

हेभयाज ङ्झगयी 
कृष्ण डाॉगी 
फरयाभ 
यावर 

सयोज 
ङ्ञज.ङ्झस. 
भभता 
काकी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

अऩहयण 
तथा 
शयीय 
फन्धक 

(१) 

२०६४।८।२
४ 

ऩङ्चयफङ्झतात नाभ 
वीयेन्रनगय  राइ 
प्रङ्झतवादीहरुरे जवयजस्ती 
कयणी गयी ङ्झबङ्झडमो 
ङ्जपल्भ सभेत फनाएको य 
हारसम्भ फेऩत्ता फनाएको 

२०६८।८। जफजास्ती कयणी तपा  छङ्ट टै्ट भङ्टद्दा 
चरेको, 
कयणीको घिना प्रकासभा नआओस 
बनी ऩीङ्झडतको चाहनाभा भभता 
काकीको घयय भाइतभा फसेको तय 
अऩहयण य फन्धक फनाएको ऩङ्टष्टी हङ्टने 
प्रभाण नयहेको 

 

98.  फाॉके भा.ङ्जव. 
रमरग्दहवा 

गोऩार 
फहादङ्टय थाऩा 

ऩङ्ट ङ्ञशऺा 
ऐन 
ङ्जवऩङ्चयत
कोकामा 
(१०) 

२०६८।५।२
६ 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा 
व्मवसामीक ताङ्झरभ 
ऩङ्चयषदको ऩङ्चयऺाभा अबर 
व्मवहाय गयेको 

२०६८।८। सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐनको दामया 
ङ्झबत्र नऩने 
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99.  काठभाण्डौ वावङ्टयाभ 
ङ्ञघङ्झभये 

सङ्जवना 
ङ्ञघङ्झभये 

साङ्झरकयाभ 
ङ्ञशवाकोिी 
नौभोङ्छदन ङ्झभॉमा 

भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

कताव्म 
ज्मान 
(२६) 

नखङ्टरेको नवजात ङ्ञशशङ्ट हत्मा गयी 
फेऩत्ता फनाएको 

२०६८।।५ प्रङ्झतवादीरे गबाधायण गयेको य वच्चा 
जन्भाएको ऩङ्चयऺणवाि ऩङ्टष्टी नबएको 
सभेतवाि आयोङ्जऩत कसूय ऩङ्टष्टी हङ्टने 
प्रभाणको अबाव। जाहेयीसॊग सम्फद्ध 
ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धान नगयेको हङ्टदा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने 

अनङ्टसन्धानभा 
राऩयफाही 

100.  सप्तयी अजम कङ्ट भाय 
मादव 

ङ्जवशार 
कङ्ट भाय मादव 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 
(३) 

२०६८।४।२
५ 

प्रङ्झतवादीरे चराएको 
को.३ ऩ. ७३८८ नॊ. 
को भोियसाइकर ऩछाडी 
फसेकी प्र.की आभा 
ङ्झगतादेवी मादव 
भो.सा.वाि रडी 
उऩचायको क्रभभा भतृ्मङ्ट 
बएको 

२०६८।७।
७ 

प्रङ्झतवादीरे कसूय गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टने 
प्रभाणको अबाव यहेको 

 

101.  ङ्ञचतवन जाहङ्टय ङ्झभमाॉ 
भॊसङ्टयी 

इल्ताप 
हङ्टसेन सभेत 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(२७) 

नखङ्टरेको ऩीङ्झडतराई कङ्ट िङ्जऩि गयी 
ज्मान भाने उद्योग गयेको 

२०६८।८। ऩीङ्झडतको कागज हङ्टन नसकेको 
रगामत कसूय प्रभाङ्ञणत हङ्टने प्रभाण 
नयहेको 

प्रङ्झतवादी 
सवैको नाभ 
नखङ्टराएको 

102.  नखङ्टरेको शङ्ञक्तयाज 
ठकङ्ट यी 

याजकङ्ट भाय 
ठकङ्ट यी 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 
(४) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे चराएको 
भोियसाइकर ऩछाडी 
फसेकी आफ्नै श्रीभती 
सङ्चयता ठकङ्ट यी भो.सा.वाि 
रडी उऩचायको क्रभभा 
भतृ्मङ्ट बएको 

२०६८।।५ प्रङ्झतवादीरे कसूय गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टने 
प्रभाणको अबाव यहेको । अनङ्टसन्धान 
प्रकृमाभा देङ्ञखएको त्र ङ्टिीका सम्फन्धभा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको वैठकभा ऩेश गने 

 

103.  यौतहि याभ प्रवेश 
शाह 

शैरेश 
जैसवार 

ऩङ्ट अप्राकृङ्झत
क भैथङ्टन 
(४) 

नखङ्टरेको योशन शाहराई 
प्रङ्झतवादीरे गङ्टदा भैथङ्टन 
गयेको 

२०६८।८। जाहेयवाराको थऩ कागज, ऩीङ्झडतको 
कागजवाि वायदात ऩङ्टष्टी हङ्टने आधाय 
नयहेको 
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104.  कैरारी धनगढी छ य 
ज 

नन्दयाभ 
कॉ डेर सभेत 
३ जना 

ऩङ्ट जवजा
स्ती 
कयणी 
उद्योग 
(५) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे 
जवजास्तीकयणी गने 
उद्योग गयेको 

२०६८।८। जाहेयवाराको उभेय ऩङ्टगकेो देङ्ञखएको, 
ङ्झनजहरुरे नै प्र.रे कसूय गयेका हैनन ्
बङे्ङ  कागज सभेतवाि वायदात ऩङ्टष्टी 
हङ्टने  अवस्था नयहेको 

 

105.  नखङ्टरेको ईकाऩयभ 
भङ्टदरी आरभ 

फोध ङ्जवक्रभ 
काकी 
कृष्ण 
फङ्टढाथोकी 
गोऩार घरे 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

अऩहयण 
तथा 
शङ्चयय 
फनधक 
(२) 

नखङ्टरेको जाहेयवाराको साथी 
ङ्जवदेशी बायतीम येगभान 
याजाराई प्रङ्झतवादीहरुरे 
अऩहयण गयी फन्धक 
फनाई ङ्जपयौती भाग 
गयेको 

२०६८।८।
१२ 

जाहेयवारा य ऩीङ्झडत बायत गै सकेको, 
प्रङ्झतवादी ईन्काय यहेका हङ्टॉदा वेदात 
ऩङ्टष्टी हङ्टने प्रभाणको अबाव यहेको 

 

106.  ङ्ञचतवन ङ्झररा प्रसाद 
शे्रष्ठ 

प्रकाश 
फहादङ्टय शे्रष्ठ 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 
(५) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे चराएको 
भोियसाइकर ऩछाडी 
फसेकी आफ्नै आभा 
भो.सा.वाि रडी 
उऩचायको क्रभभा भतृ्मङ्ट 
बएको 

२०६८।८।
२१ 

प्रङ्झतवादीरे कसूय गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टने 
प्रभाणको अबाव यहेको ।  

वायदात ङ्झभङ्झत 
भतृकको नाभ 
नखङ्टरेको 

107.  काठभाण्डौ शम्ब ङ्टयाज 
येग्भी 

रङ्झरत 
कङ्ट भाय ऩङ्टन 

ऩङ्ट सवायी 
अॊगबॊग 
(६) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे चराएको 
भो.सा.को ठक्कयवाि शॊब ङ्ट 
येग्भी य सॊवाद येग्भी 
घाइते बएको 

२०६८।११
।१५ 

अॊगबॊगको चोि बएको केश 
पायाभवाि नदेङ्ञखएकोरे भङ्टद्दा 
नचराउने । 

सेनाभा कामायत प्रङ्झतवादीराई ट्रङ्जपकरे 
दाङ्ञखर गयेकोभा पयाय देखाएको, 
हदम्माद नघाएको सम्फन्धभा प्रहयी य 
सयकायी वकीरराइ ध्माफाकषाण 
गयाउने य मो ङ्जवषम सभन्वम सङ्झभङ्झतभा 
याख्न े। 

 

108.  रङ्झरतऩङ्टय प्र.ना.ङ्झन. अजङ्टान ऩङ्ट सवायी नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे चराएको २०६८।११ घाइतेरे उऩचाय खचा ऩाएको, नाक  
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नयेश फहादङ्टय 
शाही 

ङ्झसरवार अॊगबॊग 
(७) 

वा.४ ऩ ६०५४ नॊ.को  
भो.सा.को ठक्कयवाि 
प्र.ना.ङ्झन. भाहोदर 
ङ्झतवायीको नाकको हड्डी 
सभेत बाॉङ्ञचई अॊगबॊग 
बएको 

।४ काभराग्ने बएको य सवायी तथा 
मातामात व्मवस्था ऐन, २०४९ को 
दपा ६२() को कसूय ऩङ्टष्टी हङ्टने 
अवस्था नयहेको 

109.  दाङ भानबर सेवा 
नेऩारी 

ताया फहादङ्टय 
नेऩारी 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(२८) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे खङ्टकङ्ट यी प्रहाय 
गयी ज्मान भाने उद्योग 
गयेको 

२०६८।११
।१५ 

कसङ्टय ऩािी हङ्टने प्रभाण नयहेको य 
हदम्माद सभेत नाघेको 

 

110.  काठभाण्डौ िॊक देवी 
गौतभ 

यभेशप्रसाद 
चौरागाॉइ 

ऩङ्ट कङ्ट िऩीि 
अॊगबॊग 
(२९) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे िॊक प्रसाद 
गौतभराई कङ्ट िेको कायण 
आॉखाभा चोि ऩङ्टगी 
अॊगबॊग बएको 

२०६८।।४ आॉखाभा ऩूणात् ऺेङ्झतऩङ्टगयको बङे्ङ 
नदेङ्ञखएको, जाहेयवारारे उऩचायखचाभा 
दावी नयहेको बनेको, ङ्झनमतवस कसूय 
गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टने प्रभाण नयहेको 

 

111.  नखङ्टरेको खङ्टसीयाभ 
चौधयी 

ङ्छदऩक 
चौधयी सभेत 
३ जना 

ऩङ्ट अऩहयण 
तथा 
शङ्चयय 
फन्धक 
(३) 

नखङ्टरेको खङ्टसीयाभ चौधयीराई 
प्रङ्झतवादीहरुरे कङ्ट िङ्जऩि 
गयेको छङ्टट्याउदा ङ्छदऩक 
ऩाण्डेराई अऩहयण गयी 
जॊगरभा रङ्झग ४० हजाय 
ङ्जपयौती भागकेो 

२०६८।११
।४ 

भादक ऩदाथा सेवन गयी झगडा बएको 
बङे्ङ ऩीङ्झडतको कागजवाि देङ्ञखदा 
अऩहयण तथा शयीय फन्धकको कसूय 
ऩङ्टष्टी हङ्टने नदेङ्ञखएको 

सवै 
प्रङ्झतवादीको 
नाभ उल्रेख 
नबएको 

112.  काठभाण्डौ ऩङ्चयसय र याजन शे्रष्ठ 

केदाय 
पङ्ट मार 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

जवजा
स्ती 
कयणी(
६) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे ऩङ्चयसय र 
राई जवजास्तीकयणी 
गयेको 

२०६८।९।
७ 

जाहेयीराई खण्डन हङ्टने गयी प्रहयीभा 
ङ्झनवेदन ङ्छदई सनाखत गयेको, 
प्रङ्झतवादीहरु ईन्काय यहेको य ऩङ्चयऺण 
प्रङ्झतवेदनवाि सभेत कसूय प्रभाङ्ञणत हङ्टने 
अवस्था नयहेको, 
ङ्जवयोधाबाष प्रभाण सॊकरन गये तपा  
सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने 
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113.  ङ्ञचतवन कृष्ण फहादङ्टय 
ऩङ्चयमाय 

ङ्छदऩेन्र 
ङ्जव.क. 
ऩौडेर 

ऩङ्ट कताव्म 
ज्मान 
(३०) 

नखङ्टरेको अङ्झनताराई प्रङ्झतवादीरे 
कताव्मगयी भायेको 

२०६८।११
।४ 

भतृ्मङ्टको कायण नखङ्टरेको, प्रङ्झतवादीरे 
कसूय गयेको प्रभाङ्ञणत हङ्टने प्रत्मऺ 
प्रभाण नबएको 

 

114.  रङ्झरतऩङ्टय प्र.स.ङ्झन. 
ङ्जवनोद कङ्ट भाय 
मादव 

भोहन थाऩा ऩङ्ट सवायी 
अॊगबॊग 
(८) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे चराऐको फा 
४९ ऩ ५३२ को भोिय 
साइकररे प्र.ज. ङ्छदऩेन्र 
कङ्ट भाय ङ्झसॊह राई ठक्कय 
ङ्छदई अॊगबॊग फनाएको 

२०६८।११
।४ 

घा जाॉच केश पायाभफाि अॊगबॊगको 
चोि नदेङ्ञखएको, उऩचाय खचा 
ऩाईसकेको बनी धाइतेरे कागज 
गयेको हङ्टॉदा भङ्टद्दा नचल्ने, 
भादक ऩदायथ सेवन गयेको य 
राइसेन्स हयाएको बङे्ङ वमानको 
सम्फन्धभा प्रचङ्झरत सवायी ऐन 
फभोङ्ञजभ कायफाही गना रेङ्ञख ऩठाउने  

 

115.  रङ्झरतऩङ्टय सङ्टङ्ञशरा 
ङ्झतभल्सीना  

याभ देसाय  ऩङ्ट जवजा
स्ती 
कयणी 
उद्योग 
(७) 

नखङ्टरेको फषा ६२ का प्रङ्झतवादीरे 
जाहेयवाराकी ७ फङ्जषामा 
छेयीराई जवयजस्ती 
कयणी गने उद्योग गयेको  

२०६८।१०
। 

ऩीङ्झडतको कागज सभेतवाि प्रङ्झतवादीरे 
मौनजन्म कामा गयेको नदेङ्ञखएको य 
आऩसी झगडाको कायण जाहेयी 
ङ्छदएको देङ्ञखएको । 

 

116.  ङ्ञचतवन ङ्झभठङ्ट नेऩारी ङ्झसता 
ऩङ्चयमाय 
सभेत 

भ भानव 
वेचङ्जवख
न तथा 
ओसाय 
ऩसाय 
(१) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे रक्ष्भी नेऩारी 
सभेतराइ वेचङ्जवखन 
गयेको बङे्ङ 

२०६८।११
।४ 

स्वमॊ ऩीङ्झडतको कागजभा प्र.रे 
आपङ्ट राई फेचेको हैन बनेको, राभो 
सभम ऩङ्झछ शॊकाको बयभा जाहेयी 
ङ्छदएकोरे कसूय प्रभाङ्ञणत नहङ्टन े

सफै 
प्रङ्झतवादीको 
नाभ 
नखङ्टराएको 

117.  उदमऩङ्टय रार फहादङ्टय 
काकी 

घनश्माभ 
खड्का 
यभेश 
खड्का 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(३१) 

२०६४।३।२
४ 

जाहेयवाराका दाजङ्ट पयस 
फहादङ्टय काकीराई 
प्रङ्झतवादीरे छङ्ट या प्रहाय 
गयी जमान भाने उद्योग 
गयेको 

२०६८।११
।४ 

ऩीङ्झडतरे प्रङ्झतवादीहरुराई ङ्जकिान गना 
नसकेको, फङ्टङ्ञझएका प्रभाणवाि 
प्रङ्झतवादी उऩयको कसङ्टय प्रभाङ्ञणत हङ्टन 
नसक्ने बएकारे वायदात कङ्ट िङ्जऩिभा 
ऩङ्चयणत हङ्टन े
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118.  इराभ पङ्ट रदास 
सङ्टन्दास 

याभ फहादङ्टय 
ङ्जवश्वकभाा 

ऩङ्ट बङ्जवतव्म 
ज्मान 
(३२) 

२०६७।६।८ प्रङ्झतवादीरे चराएको 
भोियसाइकरभा फसेका 
गॊगा फहादङ्टय सङ्टन्दासको 
खङ्टट्टा चक्काभा पसी घाइते 
बएकोभा उऩचाय गदाा 
गदै भतृ्मङ्ट बएको 

२०६८।११
।५ 

भतृकको भतृ्मङ्ट सेप्िीसेङ्झभमाको कायण 
बएको सवायी धनीराई ङ्ञजम्भेवाय 
फनाउनङ्ट ऩने अफस्था नयहेको 

 

119.  काठभाण्डौ गणेश घरान ङ्जहभार दोङ ऩङ्ट सवायी 
अॊगबॊग 
(९) 

नखङ्टरेको फा  ज ८०५नॊ. को 
भाइक्रो फसको ठक्कयवाि 
भाइरी ताभाङ य कान्छा 
ताभाङराई चोि रागकेो 

२०६८।११
।४ 

रागकेो चोि अॊगबॊगसम्भको नबएको, 
उऩचाय खचा फसको तपा वाि ऩाएको 
घाइतेको कागजवाि देङ्ञखएको 

प्रङ्झतवादीको 
नाभ 
नखङ्टराएको 

120.  नखङ्टरेको यणध्वज 
ङ्झरम्फङ्ट 

नइन्र ङ्झसॊह 
खड्का 
ङ्छदऩक 
ताभाङ 

दोजन गङ्टरुङ 

प्रकास 
फस्नेत 

गोऩार 
गङ्टयागाॉइ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(३३) 

२०६६।७।२
८ 

गोफाहाङ्ग ङ्झरम्फङ्ट य ङ्झिन्द 
ङ्झरम्फङ्टराई प्रङ्झतवादीहरुरे 
भयणासङ्ङ हङ्टने गयी 
कङ्ट िङ्जऩि गयी ज्मान भाने 
उद्योग गयेको 

२०६८।१२
।२१ 

ऩीङ्झडतहरुको कथनवाि भोियसाइकर 
दङ्टघािना हङ्टॉदा घाइते बएको बङे्ङ 
उल्रेख गयेको, प्रङ्झतवादीहरुरे कसूय 
गयेको बङे्ङ ऩङ्टष्टी नबएको 

 

121.  दोरखा धन कङ्ट भायी 
फस्नेत 

जम फहादङ्टय 
वस्नेत 

याभकृष्ण 
फस्नेत 

नायामण 
काकी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

कताब्म 
ज्मान 
(३४) 

नखङ्टरेको जाहेयवाराको श्रीभान 
याभकाजी वस्नेतराई 
प्रङ्झतवादीहरुरे कङ्ट िङ्जऩि 
गयी भायेको 

२०६८।१२
।२१ 

रास जाॉचवाि घाउ चोि नदेङ्ञखएको, 
शवऩङ्चयऺणवाि भतृ्मङ्टको कायण ङ्जवषादी 
बङे्ङ देङ्ञखदा प्रङ्झतवादीहरुरे कसूय 
गयेको जाहेयी ऩङ्टष्टी हङ्टने आधाय नयहेको 

 

122.  ङ्ञचतवन वर फहादङ्टय 
कङ्ट भार 

नङ्जवन 
कङ्ट भार 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीको छोया आफ्नै 
िेक्ियभा ठोङ्छक्कदा भतृ्मङ्ट 

२०६८।१२
।३ 

भतृकको वावङ्ट प्रङ्झतवादी चारकको 
कङ्ट नै गल्ती नबएको य ऺेङ्झतऩूङ्झताको 
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(१०) बएको,  यकभ ङ्झफभा वाि ऩाउने हङ्टदा  भङ्टद्दा 
नचराउने 

123.  फाॉके ङ्ञजल्रा प्रहयी 
काराम फाॉके 

माय भो. खाॉ 
भो. असाद 
खाॉ 
भङ्झतन खाॉ 
साङ्जकक 
हङ्टसेन खाॉ 
ङ्जपयोज खाॉ 
जवङ्चयर खाॉ 
वङ्झसय खाॉ 
भयकेह खाॉ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

अवैध 
चोयी 
ङ्झनकासी 
(३) 

२०६८।४।२
३ 

प्रङ्झतवादीहरु फन्दङ्टक 
सङ्जहत वनभा ऩक्राउ 
ऩयेका 

२०६८।११
।४ 

फयाभद फन्दङ्टकको इजाजत ऩत्र 
बएको, प्रङ्झतवादीहरुवाि कङ्ट नै कसङ्टय 
बएको बङे्ङ नखङ्टरेकोरे भङ्टद्दा नचराउन े

 

124.  भहोत्तयी देउयारी 
उच्च भा.ङ्जव. 
फङ्छदावास 

याभनाथ 
याउत 

ऩङ्ट ज. 
कयणी 
उद्योग 
(८) 

२०६८।०।९ प्रङ्झतवादीरे स्कङ्ट र ऩछाडी 
खोल्सीभा ङ्जऩसाव पेना 
गएकी ३ फषाकी 
छात्राराई बान्जी हौ बनी 
शयीय सङ्टभसङ्टम्माइ कयणी 
गने प्रमास गयेको 

२०६८।१२
।३ 

ऩीङ्झडत य फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसको कागज, 
स्वास्थ्म ऩङ्चयऺण सभेतवाि वायदात 
स्थाङ्जऩत नबएको य भङ्टद्दा चराउने 
हदम्माद सभेत फाॉकी नयहेको ।  

 

125.  सरााही प्र.ङ्झन. कृष्ण 
प्रसाद शभाा 

रङ्झरते थाभी 
चक्र फहादङ्टय 
थाभी 
चकङ्ट य थाभी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

वन 
ऩैदावाय 
(४) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुको घयवाि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ काठ फयाभद 
बएको 

२०६८।१२
।१२ 

फयाभद बएको काठ भध्मे ८८.०७ 
काठ ङ्झफद्यारमको राङ्झग ङ्झन्शङ्टल्क य 
फाॉकी ३६.०८ य ८.५९ क्मङ्ट.ङ्जप 
काठ प्रङ्झतवादीरे साभूदामीक वन 
उऩबोक्ता सभूहवाि खङ्चयद गयेको 
देङ्ञखई अवैध बङे्ङ ऩङ्टष्टी नबएको  

 

126.  ङ्ञचतवन उदम फहादङ्टय 
खड्का 

दर फहादङ्टय 
कङ्ट भार 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे ऩीङ्झडतराई 
ज्मान भाने उद्योग गयेको 

२०६९।१।
६ 

प्रङ्झतवादीरे वायदात गयेको देख्न ेकोही 
नबएको, ऩीङ्झडतरे कसैराई ङ्जकिान 
गना नसकेको, घिना अङ्ञघ 

ऩीङ्झडत य 
वायदात ङ्झभङ्झत 
य कसयी 
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(३५) प्रङ्झतवादीराई घय छेउभा देखेको बङे्ङ 
आधायभा कसूय प्रभाङ्ञणत हङ्टने 
नदेङ्ञखएको 

वायदात गयेको  
नखङ्टरेको 

127.  फाॉके ङ्झफष्णङ्ट कङ्ट भाय 
भगय 

ङ्जवभर ओरी ऩङ्ट काठ 
ओसाय 
ऩसाय 
(५) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीवाि ३ थान 
साइकर य फन्चयो 
फयाभद बएको 

२०६९।१।
६ 

प्रङ्झतवादीवाि कङ्ट नै कसूय बएको बङे्ङ 
नदेङ्ञखएको 

 

128.  दाङ भानऩङ्टय 
गा.ङ्जव.स.को 
ऩत्र 

शयण थारु ऩङ्ट आगजनी 
(२) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादी शयण थारुको 
नेततृ्वभा गा.ङ्जव.स. 
बवनभा आगजनी बएको 
बङे्ङ सॊचाय भाध्मभभा 
उल्रेख  

२०६९।१।
६ 

प्रङ्झतवादीरे कसूय गयेको ठोस प्रभाण 
नबएको 

 

129.  सप्तयी दशयथ 
भण्डर 

सङ्ञचदानन्द 
ङ्झसॊह याजऩङ्टत 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(३६) 

२०५७।७।३ प्रङ्झतवादीरे ज्मान भाने 
उद्योग गयेको बङे्ङ 

२०६९।१।
६ 

२०६ सारभा प्रङ्झतवादीको भतृ्मङ्ट बइ 
सकेको । 

२०५९।४।३ भा थऩ अनङ्टसन्धानको 
राङ्झग ङ्झभङ्झसर ऩठाएकोभा अनङ्टसन्धान 
नै नगयी ऩठाएको ङ्जवषम सभन्वम 
सङ्झभङ्झतभा याख्न े।  

 

130.  नखङ्टरेको फङ्टङ्जद्धयाभ 
चौधयी 

गौयफ 
फहादङ्टय ऩङ्टन 

ऩङ्ट कताब्म 
ज्मान 
(३७) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे आफ्नै श्रीभती 
गषृ्भा ऩङ्टन य साडङ्टबाई 
भेघयाज चौधयीराई फञ्चयो 
प्रहाय गयी भायेको 

२०६९।१।
६ 

प्रङ्झतवादी गौयव ऩङ्टनको भतृ्मङ्ट बइ 
सकेको देङ्ञखएकोरे अ.फॊ. ७६ रे 
खतवात नराग्न े

 

131.  काठभाण्डौ खगने्र 
खड्का 

कल्ऩना 
खड्का 
के.ङ्झस. 
सङ्जहत १० 
जना 

भ फैङ्जकॊ ग 
कसूय य 
ठगी 
(७) 

२०६७। 

११।९ 
खातावाराको सही ङ्जकते 
गयी यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्झरने 
ङ्छदने गयेको 

२०६८।१२
।३० 

सङ्जहछाऩ ङ्जकते बएको ऩङ्चयऺणवाि ऩङ्टष्टी 
नबएको, प्रस्तङ्टत वायदात ङ्जवङ्झनभम 
अङ्झधकायऩत्र ऐन फभोङ्ञजभ 
जाहेयवारारे भङ्टद्दा गना सक्ने य 
सयकायवादी बइ चल्ने अवस्था 
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नयहेको । सयकायी वकीररे ङ्छदएको 
ङ्झनदेशन ऩारना नगयेको सम्फन्धभा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतभा याख्न ेय फेङ्जकङ्ग 
कायोवायभा सम्फद्ध कभाचायीको हकभा 
ङ्जवबाङ्झगम काफााहीको राङ्झग कृङ्जष 
ङ्जवकास फैकभा रेङ्ञख ऩठाउने । 

132.  भोयङ प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

ऩङ्टनभ शाह 

ऩङ्टयनभर 
शाह 

ङ्छदनेश कणा 

भ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

नक्करी 
डाक्िय 
हङ्टॉ बनी 
गबाऩतन 
गना 
खोजेको 
(३८) 

२०६८।२।४ ताया हङ्टभागाॉइको गबा 
ङ्झनजको ऩङ्झतको सल्राहभा 
डाक्िय हूॉ बङ्झन  अनङ्टभती 
ङ्जवना प्रङ्झतवादीहरुरे गबा 
ऩतन गयाउन तमाय गदाा 
गदै ऩक्राउ ऩयेको 

२०६९।३।
२७ 

प्रङ्झतवादीहरुरे गबाऩतन गयाइ सकेको 
अवस्था नयहेको, ङ्जकते कागजको ६ य 
८ नॊ. सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐन 
अन्तयगत नऩने बएकारे भङ्टद्दा नचल्ने 
। 

 

133.  ऩाल्ऩा कृष्ण प्रसाद 
ऩाण्डे 

नाथङ्ट मादव ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 
(११) 

२०६७।।४ प्रङ्झतवादीरे चराएको ना 
३ ख ८६५४ नॊ. को 
िेक्ियभा सवाय शृ्रजना 
ऩाण्डे सभेतको भतृ्मङ्ट 
बएको 

२०६९।२।
२ 

प्रङ्झतवादी नाथङ्ट मादफको सभेत भतृ्मङ्ट 
बएकोरे य कृमा खचा य ऺङ्झतऩूङ्झताको 
यकभ प्राप्त गयेको देङ्ञखएकोरे भङ्टद्दा 
नचल्ने । 

 

134.  नखङ्टरेको सागय थाऩा ङ्जवनोद थाऩा 
भगय सभेत 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(३९) 

२०५४।७।४ नाच हेयीयहेका हेभफहादङ्टय 
थाऩाराई प्रङ्झतवादी सभेत 
बइ खङ्टकङ्ट यी सभेत प्रहाय 
गयी ज्मान भाने उद्योग 
गयेका 

२०६९।३।
२७ 

दोहोयो कङ्ट िङ्जऩि बएको, ऩीङ्झडतको 
कागजवाि सभेत वायदात प्रभाङ्ञणत 
हङ्टने अवस्था नयहेकोरे सयकायवादी 
बइ भङ्टद्दा नचल्ने , कङ्ट िऩीि तपा  भङ्टद्दा 
गना जाहेयवाराराई सूचना ङ्छदन े

प्रङ्झतवादी 
सवैको नाभ 
नखङ्टरेको 

135.  सङ्टखेत कौङ्ञशरा 
मोगी 

ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद 
अङ्झधकायी 
ङ्झसता दाहार 
अङ्झधकायी 

ऩङ्ट 
 
 

भ 

फहङ्टङ्जववा
ह 

(५) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे फहङ्टङ्जववाह 
गयेको 

२०६९।२।
३ 

प्रङ्झतवादीहरुरे ङ्जवफाह गनङ्टा अङ्ञघ नै 
ऩङ्जहरो श्रीभतीसॊग सम्फन्ध ङ्जवच्छेद 
बइ अरग अरग फस्ने गयेको बङे्ङ 
देङ्ञखदा वायदात स्थाङ्जऩत नबएको 
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136.  नखङ्टरेको अन्जना थारु 
कङ्ट भार 

गोम्ती प्रसाद 
चौधयी 

ऩङ्ट बङ्जवतब्म 
ज्मान 
(४०) 

नखङ्टरेको रङ्ट  त ६३९७ नॊ.को 
िेक्ियभा रोड बएको 
भािो खसाल्ने क्रभभा 
ट्ररी पङ्ट ङ्ञत्कई पोिङ्टन 
थारु कङ्ट भारराई चोि 
राङ्झग भतृ्मङ्ट बएको 

२०६९।२।
३ 

िेक्िय नचराएको अवस्थाभा अचानक 
बएको घिनाभा प्रङ्झतवादी चारक 
उऩयको कसूय ऩङ्टष्टी हङ्टने नदेङ्ञखएको 

 

137.  नखङ्टरेको ङ्ञचत्र फहादङ्टय 
गङ्टरुङ 

फभफहादङ्टय 
गङ्टरुङ 

केशव 
फहादङ्टय 
गङ्टरुङ 

भहसूय 
गङ्टरुङ 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

कताव्म 
ज्मान 
(४१) 

२०६३।९।२
४ 

जाहेयवाराकी छोयी फषा 
७ की ङ्झनभारा गङ्टरुङराई 
प्रङ्झतवादीहरुरे कताव्मगयी 
भायी झङ्टण्माई खाल्डोखनी 
ऩङ्टयी भायेको 

२०६९।३।
२४ 

भतृकको भतृ्मङ्ट झङ्टण्डीएय आत्भहत्मा 
गयेको देङ्ञखएको, प्रङ्झतवादीहरुरे कसूय 
गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टने आधाय नयहेकोरे भङ्टद्दा 
नचल्ने । 

 

138.  रुऩन्देही भोहय प्रसाद 
तेरी 

इभानङ्झसॊह 
थाऩा 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 
(१२) 

२०६८।०।२
३ 

ङ्जवऩङ्चयत ङ्छदशावाि अवधेश 
प्रसाद गङ्टप्तारे चराई 
ल्माएको भोियसाईकर य 
प्रङ्झतवादीरे चराएको फाझ 
६४२९ नॊ. को भ्मान 
ठोङ्छक्कदा भोियसाइकर 
चारकको भतृ्मङ्ट बएको 

२०६९।३।
३ 

भतृकरे अगाडी जाॉदै गयेको कायराई 
उङ्झछङ्ङ खोज्दा प्रहयी भ्मानभा गै 
भोियसाईकर ठोकेकोरे भतृककै 
गल्तीवाि प्रस्तङ्टत ङ्छदघािना बएको, 
कृमाखचा य ऺेङ्झतऩूङ्झता फङ्टङ्ञझङ्झरएको 
देङ्ञखदा प्रङ्झतवादी उऩय भङ्टद्दा नचराउन े

 

139.  इराभ प्र.ङ्झन. 
श्माभभणी 
ढकार 

सनभान 
थाऩा 
ङ्छदवस घरे 

श्माभ सङ्टवेदी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
 

अवैध 
वन 
ऩैदावाय 
(६) 

२०६९।।९ वा५च ६२०२ नॊ को 
ङ्जऩकअऩभा तमायी झ्मार 
ढोकाको काठ २९६ 
गोिा ६.८९ क्मू. ङ्जपि 
फयाभद बएको 

२०६९।३।
२५ 

फयाभद काठ ङ्चयतऩूवाक खङ्चयद गयी 
प्राप्त गयेको देङ्ञखदा भङ्टद्दा नचल्न े

 

140.  दैरेख सङ्टयेन्र शाही सन्तोष फङ्टढा 
सभेत – ६  

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 

२०६९।।३ प्रङ्झतवादीहरुरे ङ्जवजम 
शाही, सङ्टयेन्र शाही य 

२०६९।३।
३ 

ङ्जववाह घयभा दङ्टइ ऩऺ वीच कङ्ट िङ्जऩि 
बएको, ज्मान ङ्झरनङ्टऩने कायण नबएको 

सवै प्र. को 
नाभ 
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उद्योग य 
चोयी 
(४२) 

ऩावाती शाहीराई कङ्ट िऩीि 
गयी ज्मान भाने उद्योग 
गयेको 

य चोि साभान्म देखी ॊदा भङ्टद्दा नचल्ने, 
कङ्ट ङ्जऩि य रङ्टिङ्जऩिभा उजङ्टयी गना 
जाहेयवाराराई जानकायी ङ्छदन े

नखङ्टराएको 

141.  सप्तयी प्र.स.ङ्झन. 
अरुण तादव 

सञ्जम शे्रष्ठ 

भोहभद 
साङ्जकय 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

रागू 
औषध 

(३) 

२०६९।। प्रङ्झतवादीवाि एङ्झबर, 
एम्ऩर य इन्जेक्सन 
ङ्झसङ्चयञ्ज फयाभद बएको 

२०६९।३।
२४ 

फयादभ फस्तङ्ट रागू औषध नबएको य 
दङ्टरुऩमोग हङ्टन नसक्ने बङे्ङ ऩङ्चयऺण 
प्रङ्झतवेदन यहेकोरे भङ्टद्दा नचल्न े

 

142.  ऩसाा ङ्जवद्यासागय 
मादव 

जमयाभ 
याउत अङ्जहय 
सभेत 

ऩङ्ट कङ्ट िङ्जऩि 
अॊगबॊग 
(४३) 

२०६८।५।२
७ 

घिनाको तथ्म उल्रेख 
नबएको 

२०६९।३।
२६ 

हदम्माद नाघेको कायण भङ्टद्दा 
नचराउने 

प्रङ्झतवादी 
सवैको नाभ 
नखङ्टरेको 

143.  सरााही ऩङ्जवत्रादेवी 
साह 

ङ्झनभार 
ऩासवान, 
आरभ 
ऩासवान, 
श्माभकृष्ण 
करवाय य 
याभ नायामण 
साह सभेत 
जना ४ । 

ऩङ्टरुष कताव्म 
ज्मान 
(४४) 

२०६५।०७
।२४ 

याभ कङ्ट भाय साहराई 
प्रङ्झतवादीहरुरे कताव्म 
गयी भायेको । 

२०६८।०४
।५ 

कताव्म ज्मान तपा को वायदातभा 
प्रङ्झतवादीहरु भौकाभा ईन्काय यहेका, 
घिनास्थरभा यहेका व्मङ्ञक्त य जीतेन्र 
प्रसाद मादवको बनाई सभेत याभ 
ऩङ्टकाय साहको भतृ्मङ्ट दङ्टघािनावाि 
बएको देङ्ञखई जीतेन्र प्रसाद मादव 
उऩय सरााही ङ्ञजल्रा अदारतभा सवायी 
ज्मान भङ्टद्दा दामय बै सो भङ्टद्दा 
ङ्जवचायाङ्झधन यहेको अवस्थाभा सोङ्जह 
ङ्जवषमभा मी प्रङ्झतवादीहरु उऩय  
कताव्म ज्मान भङ्टद्दा चराउन नङ्झभल्ने  

 

 
 
 
 
 
 

144.  ईराभ जीफन ऩोतेर 
ङ्जवश्वकभाा 

अङ्झबध्वज 
ङ्झरम्वङ्ट, 
कङ्ट भाय 
ऩङ्चयमाय, ऩङ्टणा 
वहादङ्टय 
ङ्झरम्वङ्ट  

ऩङ्टरुष अऩयहय
ण तथा 
शयीय 
वन्धक 
(४) 

२०६८।०२
।७ 

प्रङ्झतवादी अङ्झबध्वज 
ङ्झरम्वङ्टरे जाहेयवाराराई 
अऩयहण गयी वन्दी 
वनाएको बङे्ङ सङ्टचना 
अनङ्टसाय ऩाङ्झथबया गषे्ट 
हाउस छाऩा भादाा सोङ्जह 

२०६८।०४
।२५ 

आपङ्ट हरुरे जाहेयवाराराई अऩयहयण 
तथा शयीय वन्धक गयेको होईन बनी 
ऩक्राउ ऩयेका अङ्झबध्वज ङ्झरम्वङ्ट, कङ्ट भाय 
ऩङ्चयमाय य ऩङ्टणा कङ्ट भाय ङ्झरम्वङ्टको वमान, 
आपङ्ट  अऩहयणभा ऩयेको होईन बनी 
जाहेयवारा य भनकङ्ट भायीको अनङ्टसन्धान 
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सभेत जना 
३ 

गषे्ट हाउसको कोठावाि 
प्रङ्झतवादी ऩक्राउ ऩयेको 
। 

अङ्झधकृत सभऺ गयेको कागज  
सभेतवाि ङ्जऩङ्झडतको भौकाको जाहेयी 
वाहेक कसङ्टय ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने अरु कङ्ट नै 
आधाय नयहेको ।  

145.  ङ्ञचतफन ङ्झनयज शाही प्रचन्ड बङे्ङ 
ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार, दर 
फहादङ्टय बङे्ङ 
दन्डऩाणी 
ऩौडेर, 
सभेत जना 
३ 

ऩङ्टरुष आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्व
म्सात्भ
क 
अऩयाध 

(३०) 

२०६२।२।
२६ 

२०६२।।२६  गते 
वा.ख ७३३७ नॊ. को 
ङ्झभङ्झन वसभा आगो रगाई 
ऺङ्झत ऩङ्टमााएको । 

२०६९।०३
।०७ 

प्रस्तङ्टत भङ्टद्दा आतङ्ककायी तथा 
ङ्जवध्वम्सात्भक कामा (ङ्झनमन्त्रण य 
सजाए) ऐन तथा अध्मादेश अन्तगात 
दामय बै अनङ्टसन्धान बैयहेकोभा  
 उक्त ऐन य अध्मादेश अन्तगात दामय 
बएका भङ्टद्दा ङ्जपताा ङ्झरने तथा भङ्टद्दा 
नचराउने बनी नेऩार सयकाय 
भन्त्रीऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम बएको । 

 

146.  ङ्ञचतफन 

 
 
 
 
 
 
 
 

योङ्जहणी 
ङ्जवरास ऩन्त 

प्रचन्ड बङे्ङ 
ऩङ्टष्ऩकभर 
दाहार, 
वादर बङे्ङ 
याभ वहादङ्टय 
थाऩा, दर 
फहादङ्टय बङे्ङ 
दन्डऩाणी 
ऩौडेर, 
घनस्माभ 
दाहार, 
ईन्रङ्ञजत 
बङे्ङ याभ 
ऩङ्चयमाय, 
वरदेव बङे्ङ 

ऩङ्टरुष आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्व
म्सात्भ
क 
अऩयाध 

(३१) 

 भतृकराई 
भाओवादीहरुरे गोरी 
हाङ्झन हत्मा गयी 
भोियसाईकरभा आगो 
रगाएको 

२०६९।०३
।०७ 

प्रस्तङ्टत भङ्टद्दा आतङ्ककायी तथा 
ङ्जवध्वम्सात्भक कामा (ङ्झनमन्त्रण य 
सजाए) ऐन तथा अध्मादेश अन्तगात 
दामय बै अनङ्टसन्धान बैयहेकोभा  
 उक्त ऐन य अध्मादेश अन्तगात दामय 
बएका भङ्टद्दा ङ्जपताा ङ्झरने तथा भङ्टद्दा 
नचराउने बनी नेऩार सयकाय 
भन्त्रीऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम बएको । 
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अजङ्टान 
नेऩारी, 
ज्वारा बङे्ङ 
प्रकाश 
नेऩारी 
सभेत जना 
७ 

147.  ङ्ञचतवन प्रकाश के. 
सी. 

वादर बङे्ङ 
याभ वहादङ्टय 
थाऩा, 
गोखाारी 
बङे्ङ िॊक 
येग्भी, दर 
फहादङ्टय बङे्ङ 
दन्डऩाणी 
ऩौडेर, 
घनस्माभ 
दाहार, 
ईन्रङ्ञजत 
बङे्ङ याभ 
ऩङ्चयमाय 
सभेत जना 
५ 

ऩङ्टरुष आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्व
म्सात्भ
क 
अऩयाध 
(३२) 

२०६२।०।
२५ 

च ङ्टयोि गोदाभभा आगजनी 
गयी ऺङ्झत ऩङ्टमााएको 
 

२०६९।०३
।०७ 

प्रस्तङ्टत भङ्टद्दा आतङ्ककायी तथा 
ङ्जवध्वम्सात्भक कामा (ङ्झनमन्त्रण य 
सजाए) ऐन तथा अध्मादेश अन्तगात 
दामय बै अनङ्टसन्धान बैयहेकोभा  
उक्त ऐन य अध्मादेश अन्तगात दामय 
बएका भङ्टद्दा ङ्जपताा ङ्झरने तथा भङ्टद्दा 
नचराउने बनी नेऩार सयकाय 
भन्त्रीऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम बएको । 

 

 

148.  ङ्ञचतवन प्रभेकरी ङ्जप्रमा ङ्झभन वहादङ्टय 
घरान, 
उङ्झभारा 
बट्टयाई, 

ऩङ्टरुष २ 
भङ्जहरा  

आतङ्क
कायी 
तथा 
ङ्जवध्व

२०६।०।७ ट्रकराई आगजनी गयी 
ऺङ्झत ऩङ्टमााएको 

२०६९।०३
।०६ 

प्रस्तङ्टत भङ्टद्दा आतङ्ककायी तथा 
ङ्जवध्वम्सात्भक कामा (ङ्झनमन्त्रण य 
सजाए) ऐन तथा अध्मादेश अन्तगात 
दामय बै अनङ्टसन्धान बैयहेकोभा  
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ङ्ञजत वहादङ्टय 
ताभाङ 
सभेत जना 
३ 

म्सात्भ
क 
अऩयाध 
(३३) 

उक्त ऐन य अध्मादेश अन्तगात दामय 
बएका भङ्टद्दा ङ्जपताा ङ्झरने तथा भङ्टद्दा 
नचराउने बनी नेऩार सयकाय 
भन्त्रीऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम बएको । 

149.  उदमऩङ्टय भोतीरार 
याना 

वीय वहादङ्टय 
ताभाङ 

ऩङ्टरुष हातहङ्झत
माय 
खयखजा
ना 
(१) 

 नङ्ञचनेको बरुवा वन्दङ्टक 
वोकेय ङ्जहडेको व्मङ्ञक्त 
प्रहयी देखी वन्दङ्टक पारी 
ङ्जहडेकोरे  ङ्झनजको 
खोजतारस गदाा 
प्रङ्झतवादीराई शॊकास्ऩद 
अवस्थाभा पेरा ऩाङ्चयएको 
। 

२०६८।१०
।२२ 

प्रङ्झतवादीवाि हङ्झतमाय वयाभद हङ्टन 
नसकेको, ङ्झनजरे अनङ्टसन्धानभा वमान 
गदाा कसङ्टयभा ईन्कायी यहेको,  
नङ्ञचनेको बरुवा वन्दङ्टक वोकेय ङ्जहडेको 
व्मङ्ञक्त प्रहयी देखी वन्दङ्टक पारी 
ङ्जहडेकोरे  ङ्झनजको खोजतारस गदाा 
प्रङ्झतवादीराई शॊकास्ऩद अवस्थाभा 
पेरा ऩायी ऩक्राउ गयेको । 

 

150.  यौतहि याजायाभ साह 
करवाय 

नङ्झनऩत साह ऩङ्टरुष झङ्टङ्ञन्ड 
भयेको  
ज्मान 
(४५) 

 भतृकराई प्रङ्झतवादीहरुरे 
ङ्झभरी भायेको । 

२०६८।१०
।३ 

अनङ्टभानको आधायभा जाहेयी ऩयेको, 
घिनास्थर एवॊ राशजाचॉ भङ्टच ङ्टल्का 
हेदाा भङ्टखवाि यमार वगकेो य भायी 
भयाई झङ्टन्डाएको रऺणहरु नदेङ्ञखएको  
हङ्टदाॉ कसै उऩय भङ्टद्दा चराउन नऩने । 

 

151.  ङ्झसन्धङ्टऩा
ल्चोक 

येसभ नेऩारी तेङ्ञन्जङ 
राभा 
ताभाङ 

ऩङ्टरुष केङ्जह 
सावाजङ्झन
क 
अऩयाध 
(५) 

 प्रहयी कभाचायीराई 
िेङ्झरपोनवाि अऩशव्द 
प्रमोग गयी सावाजङ्झनक 
अऩयाधको वायदात गयेको 
। 

२०६८।०।
०४ 

प्रङ्झतवादीको वमान य वङ्टङ्ञझएका 
भाङ्झनसहरुको रेखाई सभेतवाि त्मस्तो 
अऩभानजनक कामा बएको नदेङ्ञखएको 
। 

 

152.  सरााही सङ्टकेश्वय याम 
सभेत 

याभ वावङ्ट 
याम सभेत 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(४६) 

 सावाजङ्झनक वािो सम्वङ्ञन्ध 
ङ्जववादभा बनाबन बएको 

२०६८।१०
।०७ 

दोहोयो कङ्ट िङ्जऩिको क्रभभा केङ्जह 
व्मङ्ञक्त घाईते बएको बएऩङ्झन भने 
सम्भको ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञखएन । मी 
प्रङ्झतवादी उऩय कङ्ट िङ्जऩिभा भङ्टद्दा चल्न 
सक्ने बएवाि प्रभाणको अबावभा 
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प्रस्तङ्टत ज्मान भाने भङ्टद्दा चल्न नसक्ने 
। 

153.  सरााङ्जह देववती 
देङ्जवका 

याभ प्रताऩ 
याम सभेत 

ऩङ्टरुष ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(४७) 

 प्रङ्झतवादीरे ज्मान भाने 
उद्दोग गयेको 

२०६८।०।
०७ 

ङ्जऩङ्झडत य जाहेयवारा वीच ङ्चयङ्झसवी 
यहेको नदेङ्ञखएको, घाईतेको अवस्था 
साभान्म य गाउभा वािो ङ्झनभााण कामा 
गने क्रभभा वायदात बएको देङ्ञखदाॉ 
कङ्ट िङ्जऩि सम्भको वायदात देङ्ञखदाॉ 
ज्मान भाने उद्दोग तपा  भङ्टद्दा नचल्ने । 

 

154.  ऩाॉचथय ङ्झडल्री 
ङ्जवक्रभ ङ्झरम्वङ्ट 

खगने्र 
खडका, 
बयत खडका 
सभेत जना 
२ 

ऩङ्टरुष कताव्म 
ज्मान 
(४८) 

 ङ्झडयाज खड्काको भतृ्मङ्टको 
सम्वन्धभा ङ्झनजकै 
एकाघयका प्रङ्झतवादीको 
सॊम्रगनता यहेको । 

२०६८।१०
।३ 

प्रङ्झतवादीहरु को कसङ्टयभा सॊरग्नता 
यहेको नदेङ्ञखएको य सो ङ्जह वायदातभा 
प्रङ्झतवादी उङ्झभारा याई उऩय अङ्झबमोजन 
बै सकेको अवस्थाभा मी प्रङ्झतवादीहरु 
उऩय भङ्टद्दा चराउनङ्ट नऩने । 

 

155.  भकवानऩङ्ट
य 

थर कङ्ट भायी 
शाही 

नङ्जवन थाऩा 
भगय सभेत 

ऩङ्ट कताव्म 
ज्मान 

(४९) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

प्रङ्झतवादी नङ्जवन थाऩा 
भगय सभेतका 
व्मङ्ञक्तहरुको कताब्मफाि 
भतृक सन्तोष शाहीको 
भतृ्मङ्ट बएको ।  

२०६९।२।
६ 

भतृक ट्वाइरेि ङ्झबत्र कोठाभा 
ङ्झबत्ताको अडेस रागी भतृ अवस्थाभा 
यहेको य ट्वाइरेिको च ङ्टक्कङ्टर 
तोङ्झडएकोघट्नास्थर, च ङ्टक्कङ्टर तोडी 
उऩचायको राङ्झग रगकेो बङे्ङ 
देङ्ञखएको, भतृकको ङ्झबषेया ऩयीऺण 
हङ्टॉदा ङ्जवषाङ्छद सेवन गयेको नऩाइएको , 
भतृकको भतृ्मङ्ट भङ्टिङ्ट यगतरे बङ्चयएय 
खङ्टम्चन राग्ने अवस्थाभा भतृ्म बएको , 
कसैको कताब्मफाि भतृ्मङ्ट बएको बङे्ङ 
प्रभाणको अबाव यहेको ।  

 

156.  ऩसाा जमनाथ प्रसा 
द अङ्जहय 

रऺण अङ्जहय 
सभेत ० 
जना 

ऩङ्ट डाॉका 
(६) 

२०६६।२।२
२ 

जाहेयवाराको घयभा 
प्रङ्झतवादीहरुरे डाॉका 
गयेको 

२०६९।२।
३० 

ऩङ्टयानो ङ्चयसईवीको कायण जाहेयी 
ङ्छदएको बङे्ङ देखीई प्रङ्झतवादीवाि दशी 
फयाभद नबएकोभा वायदात ऩङ्टष्टी हङ्टने 
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सवङ्टतको अबाव यहेको साथै चोयीको 
२९ नॊ.को हदम्माद नाघेको 

157.  अछाभ यवन्ती 
कङ्ट भायी ब ङ्टर 

प्रङ्जवण 
कङ्ट भाय 
ङ्जव.क. 

ऩङ्ट ङ्जवहावयी
को २नॊ. 
ङ्जवऩङ्चयत 
ङ्जववाह 
गयेको 
(६) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे जाहेयवाराको 
इच्छा ङ्जवऩङ्चयत ङ्जववाह 
गयेको 

२०६९।२।
८ 

जाहेयवाराको कागज रगामत 
सॊकङ्झरत कागजवाि ङ्जवफाह गयेको 
बङे्ङ तथ्म स्थाङ्जऩत नबएको 

 

158.  नखङ्टरेको ङ्ञशव प्रसाद 
ऩाठक 

श्माभ कृष्ण 
आचामा 

साने ऩाठक 

श्माभ सङ्टन्दय 
उप्रतेी 
सन्तोष 
ऩाठक 

 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

ज्मा.भा.
उ. 
(५०) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे कङ्ट िङ्जऩि 
गयी ज्मान भाने उद्योग 
गयेको 

२०६९।२।
६ 

घिना देख्न ेप्रत्मऺदशॉ नबएको, 
कागज गनेरे घिना बएको होइन 
बनेका य घाउचोि नबएकोरे कसूय 
स्थाङ्जऩह हङ्टने प्रभाण नबएको 

 

159.  सप्त्तयी दरौयीदेवीदनङ्ट
वाय 

कृष्णयाज 
दनङ्टवाय 

ऩङ्ट 
 

अऩहयण
/शयीय 
वन्धक/ 

डाॉका(५
) 

२०६७।।३
० 

कृष्णयाज दनङ्टवाय 
सभेतका  जनारे 
जाहेयवाराको घयभा 
प्रवेश गयी फन्धक फनाइा 
ङ्झफगो रु .४,८,९५।– 
डाॉका गयेका ।  

२०६९।४।
२ 

२०६७।२।०३ गते वायदात बएको 
बनी २०६८।२।०८ भा जाहेयी 
ऩयेको, भङ्टरङ्टकी ऐन अऩहयण तथा 
शयीय वन्धक भहरको ३ नॊ . 
रेअऩहयण तथा शयीय वन्धकभा य 
चोयीको २९ नॊ. रेडाॉका कसूयभा भङ्टद्दा 
दामय गनाहदम्मादको अबाव यहेको । 

आ.फ. 
२०६९/ 
०७० 

160.  काठभाण्डौ ङ्झत्र.ङ्जव. ऩङ्चयऺा 
ङ्झनमन्त्रण 
कामाारमको 
ऩत्र 

ङ्झगता राभा 
भनहयी 
फयार 

श्रीकृष्ण 

भ 

भ 

ऩङ्ट 

सयकायी 
छाऩ 
दस्तखत  
ङ्जकते 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे प्रभाणऩत्र 
तह य स्नातक तहको 
प्राभाणऩत्र नक्करी तमाय 
गयेको 

२०६९।४।
८ 

ङ्झत्र.ङ्जव.को ट्रान्सङ्जक्रप्ि ङ्जकते गयेको 
ङ्जवषम सयकायवादी बई चल्ने 
नदेङ्ञखएकोरे भङ्टद्दा नचराई आवश्मक 
कायफाहीको राङ्झग ङ्झत्र.ङ्जव.ङ्जव. 

 



 

- 52 - 

 

आचामा (३) ङ्जकङ्झताऩ ङ्टयराई रेङ्ञख ऩठाउन े
161.  काठभाण्डौ अग्नी प्रसाद 

रावती 
प्रभोद कङ्ट भाय 
थाऩा 
ङ्जवकास 
सङ्टन ङ्टवाय 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

सवायी 
ज्मान 
(१३) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादी प्रभोदरे 
चराएको फा ४ च 
९३४४ नॊ. को कायभा 
ङ्जवकास सङ्टन ङ्टवायरे 
चराएको फा ३३ ऩ 
५९६९ को 
भोियसाइकर ठोङ्छक्कदा 
अङ्झनमङ्ञन्त्रत बई 
भोियसाइकर ऩछाडी 
फसेका शयद सङ्टन्दय 
रावती वािोभा रडी 
ङ्झडबाइडयभा ठोङ्छक्कदा 
ऩयेको चोिवाि ङ्झनजको 
भतृ्मङ्ट बएको  

२०६९।४।
१० 

प्रङ्झतवादी चारकहरुको कामाराई 
सवायी ऐन अनङ्टसायको कसूय कामभ 
गना नङ्झभल्ने य भतृकका हकदायरे 
ऺेङ्झतऩूङ्झता ऩाएको देङ्ञखदा भङ्टद्दा 
नचराउने 

 

162.  रुऩन्देही प्र.ज. याभयेखा 
ब ङ्टज 

भान फहादङ्टय 
राभा 

ऩङ्ट 
 

क.ज्मान
(५१) 

२०५।८।८ भङ्झनकङ्ट भायी ङ्झतनाउ 
खोराभा रडी चोिऩिक 
रागकेोरे प्रङ्झतवादीरे 
श्रीभतीराइा रङ्टम्फीनी 
अस्ऩतारभा ऩङ्टमााइा ऩैसा 
खोज्ने बनी पयाय बएको, 
भङ्झनकङ्ट भायीको सोही ङ्छदन 
अस्ऩतारभा भतृ्मङ्ट 
बएको।  

२०६९।९।
२ 

भतृकको भतृ्मङ्ट िाउकोभा रागकेो 
चोिरे बएको बएऩङ्झन भतृकको चोि 
कताब्म वा अन्म के कसयी ऩयेको बङे्ङ 
नखङ्टरेकोरे भानवहादङ्टय ऩक्राउ ऩयेको 
फखत अनङ्टसन्धान कायवाही फढाउने 
गयी हार भङ्टद्दा नचराउने ।  

 

163.  ङ्झसन्धङ्टऩा
ल्चोक 

धन फहादङ्टय 
गङ्टरुङ 

ङ्छदक्ऩार 
शे्रष्ठ 

ऩङ्ट 
 

सवायी 
ज्मान 
(१४) 

२०६९।३।
७ 

प्रङ्झतवादीरे चराएको 
भोियसाइकरको ऩछाडी 
फसेकी सीता कङ्ट भायीको 

२०६९।८।
२९ 

सीता कङ्ट भायीको भतृ्मङ्ट राऩयवाही वा 
कङ्ट नै दङ्टघािनाफाि सो घट्ना बइा भये 
भयाएको नबै भतृकको सर 
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सर चक्काभा फेङ्चयन गइा 
ब ङ्टइभा रडी उऩचायका 
क्रभभा भतृ्मङ्ट बएको ।  

अङ्ञल्झएको कायण आकङ्ञस्भक दङ्टघाट्ना 
बएको हङ्टनारे भङ्टद्दा नचराउने गयी 
ङ्छदक्ऩार शे्रष्ठराइा आऩयाङ्झधक 
दाङ्जमत्वफाि भङ्टङ्ञक्त ङ्छदने अवस्था 
स्वबाङ्जवक छ ।  

164.  डोिी ऩरुवा फोहया रोकेन्र 
फहादङ्टय 
फोहया 
 

ऩङ्ट क.ज्मान 
(५२) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

रार फहादङ्टय फोहयाको 
भतृ्मङ्ट रोकेन्र फहादङ्टय 
फोहयाको कताब्मफाि 
बएको बङे्ङ ।  

२०६९।५।
२ 

भतृक रडेको अवस्थाभा राश पेरा 
ऩयेको, िाउकोभा चोिरागकेो बङे्ङ 
देङ्ञखएको, भतृकरे भादक ऩदाथा सेवन 
गयेको बङे्ङ खङ्टरेको , जाहेयवारारे 
कागज गदाा बङ्जवतव्मफाि भयेको बनी 
कागज गयेको। 

 

165.  झाऩा  घनश्माभ 
ताभाङ 

 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 
(१५) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

प्रतवादीरे चराएको 
सवायीरे याजभागा 
ङ्जकनायको रुखराइा ठक्कय 
ङ्छददा रुख ढरी सवायीको 
ढाराभा फसी मात्रा 
गयेका व्मङ्ञक्तराइा रुखरे 
रागी भतृ्मङ्ट बएको । 

२०६९।५।
२ 

रङ्टज २४८० ऩीकअऩभा काभ गने 
रेवय सागय ऋङ्जषदेवराइा उक्त गाडीरे 
रुखराइा ठक्कय ङ्छदइा रुख ढरी सोही 
रुखरे ङ्जकची भतृ्मङ्ट बएको । 

 

166.  भोयङ अशोक 
हङ्टभगाइा सभेत 

सङ्टङ्झनर शभाा 
हङ्चयकङ्ट भाय 
फस्नेत 

सन्तोष शे्रष्ठ 

 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(५३) 

२०६७।०।०
९ 

प्रङ्झतवादीहरुरे 
जाहेयवाराहरुराइा ज्मान 
भाने ङ्झनमतरे कङ्ट िङ्जऩि 
गयेको बङे्ङ ।  

२०६९।६।
१० 

ऩीङ्झडतहरुको घाजाॉच प्रङ्झतवेदन , 
फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरुको कागज 
व्महोया, वायदातको प्रकृङ्झत य 
जाहेयवाराहरुरे बावावेसभा आइा 
याजनीङ्झतक कायणरे ङ्छदएको जाहेयी 
ङ्जपताा ऩाऊ बङे्ङ ङ्झनवेदन सभेतका 
आधायभा कङ्ट िङ्जऩिभा ऩङ्चयणत गयी 
स.भङ्ट.स.ऐनको दपा २० फभोङ्ञजभ गने 
।  
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167.  भोयङ डा. सङ्टरेभान 
कङ्ट रोब 
रुस्राभ 

अशोक 
हङ्टभागाइा 
दीऩक 
चाऩागाइा 
नङ्जवन 
ङ्झसिौरा 
सङ्टङ्झनर शाह 

सॊजीव याइा 
ङ्झधयज थाऩा 
ङ्चयक्की 
कोइयारा 
ङ्झनयज बङे्ङ 
तम्वा याइा 
 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 

ज्मान 
भाने 
उद्योग(
५४) 

२०६७।०।०
६ 

प्रङ्झतवादीहरुरे 
जाहेयवाराहरुराइा कङ्ट कङ्ट य 
नछोड्ने ङ्जवषमभा झगडा 
हङ्टॉदा ज्मान भाने ङ्झनमतरे 
कङ्ट िङ्जऩि गयेको बङे्ङ ।  

२०६९।६।
१० 

ऩीङ्झडतहरुको घाजाॉच प्रङ्झतवेदन साभान्म 
यहेको, फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरुको कागज 
व्महोया,वायदातको प्रकृङ्झत य 
जाहेयवाराहरुरे बावावेसभा ङ्छदएको 
जाहेयी ङ्जपताा ऩाऊ बङे्ङ ङ्झनवेदन 
सभेतका आधायभा कङ्ट िङ्जऩिभा ऩङ्चयणत 
गयी स.भङ्ट.स.ऐनको दपा २० फभोङ्ञजभ 
गने ।  

 

168.  नखङ्टरेको िेक फहादङ्टय 
सङ्टनाय 

वीय फहादङ्टय 
ऩङ्चयमाय 

ऩङ्ट कताब्म 
ज्मान 

(५५) 

२०५०।२।३ प्रङ्झतवादीरे गोरे 
सङ्टनायराई कताब्म गयी 
भायेको 

२०६९। 

११।२८ 
शव ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदनफाि डङ्टवी भयेको 
बङे्ङ खङ्टरेकोभा प्रङ्झतवादीरे भायेको बङे्ङ 
ऩङ्टष्टी हङ्टने प्रभाणको अबाव यहनङ्टका 
साथै प्रङ्झतवादी बङ्झनएका व्मङ्ञक्तको ऩङ्झन 
भतृ्मङ्ट बएको देङ्ञखएको  

 

169.  काठभा
ण्डौ 

याभ के.सी. अजङ्टान 
के.सी. सभेत 

ऩङ्ट कङ्ट िङ्जऩि 
अॊगबॊग 
(५६) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

जाहेयवाराको बाइा 
याजकङ्ट भाय के .सी.राइा 
कङ्ट िङ्जऩि गयी ३ विा 
दाॉत बाची ङ्छदइा अॊगबॊग 
गयेकोरे अनङ्टसन्धान गयी 
कायवाही होस बङे्ङ ।  

२०६९।७।
२२ 

घाजाॉच प्रङ्झतवेदनफाि ३ विा दाॉत 
झायेको,Not Fatal देङ्ञखएको, ज्मानै 
ङ्झरनङ्ट ऩने सम्भको इङ्जवराग 
नदेङ्ञखएको, कङ्ट िङ्जऩिको २ नॊ .रे 
अॊगबॊगको कसूय नदेङ्ञखएको , २७ नॊ . 
रे कङ्ट िङ्जऩिभा उजङ्टय गना सक्ने 
देङ्ञखएको, स .भङ्ट.स. ऐनको दपा २३ 
(२)फभोङ्ञजभ भङ्टद्दा नचल्ने सूचना ङ्छदने 
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।  

170.  रुकङ्ट भ काङ्ञजभान 
ङ्झफ.सी. 

बर फहादङ्टय 
वरी 

ऩङ्ट ज.कयणी  
(९) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

जाहेयवाराकी नावाङ्झरक 
छोयीराइा बता फहादङ्टय 
बङे्ङ बर फहादङ्टय वरीरे 
ज.क. गयेको बङे्ङ ।  

२०६९।६।
३ 

ङ्ञजल्रा स्वास्थ्म कामाारम रुकङ्ट भको 
ऩत्रसाथ प्राप्त प्रङ्झतवादीको शव ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनफाि भतृ्मङ्ट बएको देङ्ञखएकोरे 
। 

 

171.  यौतहि होभकङ्ट भायी 
ऩौडेर 

शॊकय बङे्ङ 
ङ्झभनकङ्ट भाय 
पङ्ट माॉर  

अच ङ्टत बङे्ङ 
इन्रप्रसाद 
कोइयारा 

ऩङ्ट 
 

ऩङ्ट 

अऩहयण 
(६) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

ऩीङ्झडत याजेन्र ऩौडेरराइा 
प्रङ्झतवादीहरुरे अऩहयण 
गयेकोरे कानून फभोङ्ञजभ 
कायवाही होस बङे्ङ ।  

२०६९।६।
४ 

प्रङ्झतवादीहरु कसूयभा इन्काय यहेका , 
कागज गनेरे अऩहयण गयेका होइनन ्
बनी ब्महोया रेखाएका , ऩीङ्झडत 
बङ्झनएकारे अऩहयणभा नऩयेको बनी 
रेखाएकारे प्रभाणको अबाव देङ्ञखएको 
। 

 

172.  ङ्ञचतवन शङ्ञक्तफाफङ्ट 
थाऩा 

भोहन थाऩा 
ओभ कङ्ट भायी 
थाऩा 

ऩङ्ट 
भ 

आगोरे 
जराइा 
भायेको 
(५७) 

२०५५।८।२
५ 

श्रीभती भामा थाऩाराइा 
प्रङ्झतवादी ओभ कङ्ट भायी 
थाऩा य भोहन थाऩारे 
आगो रगाएको ।  

२०६९।६।
९ 

प्रङ्झतवादीहरु य जाहेयवारा फीच 
रेनदेनको ङ्जववादका कायण जाहेयी 
ङ्छदएकोभा ऩङ्झछ श्रीभतीरे आगो 
राग्नङ्टको वास्तङ्जवकता वताएकीरे 
काका भोहन थाऩा सभेतरे आगो 
रगाइा भायेको होइन बनी 
जाहेयवारारे कागज गयेको य 
फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसरे आगो रगाएको 
होइन बनी कागज गयेकोरे प्रभाणको 
अबाव देङ्ञखएको ।  

 

173.  ऩसाा प्रभे चौधयी जोगने्र 
चौधयी 
याभेश्वय 
चौधयी 
याजेश्वय 
चौधयी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

क.ज्मान 

(५८) 
ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

बाइा फङ्टहायी शोबा 
देवीराइा फङ्टफा जोगने्र 
चौधयीरे कताब्म गयी 
भायेको अन्म 
प्रङ्झतवादीहरुरे राश 
वेऩत्ता ऩायेको बङे्ङ ।  

२०६९।६।
९ 

भङ्टख्म अङ्झबमङ्टक्त बङ्झनएका जोगने्र 
चौधयीको भतृ्मङ्ट बइा सकेको भतृ्मङ्ट 
दतााफाि देङ्ञखएको , भतृकको श्रीभान 
सभेतका व्मङ्ञक्तरे कोही कसैरे 
कताब्म गयेको होइन बनी कागज 
गयेको, राश पेरा ऩना नसकेको 

 



 

- 56 - 

 

चैन ङ्जकशोय 
चौधयी 
सोभेश्वय 
चौधयी  

सभेतका आधायभा प्रभाणको अबाव 
देङ्ञखएको ।  

174.  ङ्ञचतवन केशव 
राङ्झभछान े

ऋङ्जषदेव 
बङे्ङ कायी 
सादा 

ऩङ्ट ऩशङ्ट 
कयणी 
(१०) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

जाहेयवाराको गाइाको 
फाच्छीराइा प्रङ्झतवादीरे 
कयणी गयेको 

२०६९।६।
९ 

स.भङ्ट.स. ऐन , २०४९ को अनङ्टसूची  
ङ्झबत्रको कसूय नऩने बएको हङ्टॉदा ।  

 

175.  ऩसाा फङ्टना बङे्ङ 
गङ्टनादेवी 

रारफाफङ्ट 
प्रसाद मादव 

ऩङ्ट कङ्ट िङ्जऩि 
अॊगबॊग 
(५९) 

२०६९।।५ प्रङ्झतवादीहरुरे कङ्ट िङ्जऩि 
गयी फङ्टना बङे्ङ गङ्टनादेवीको 
दाॉमा हात बाॉङ्ञचङ्छदएको । 

२०६९।८।
३ 

भङ्टरङ्टकी ऐन कङ्ट िङ्जऩिको भहरको २७ 
नॊ. फभोङ्ञजभ अॊगबॊग बएकोभा ३ 
भङ्जहना ङ्झबत्र य अन्म कङ्ट िङ्जऩिभा ३५ 
ङ्छदन ङ्झबत्र भङ्टद्दा दामय गनङ्टा ऩनेभा 
हदम्माद सङ्जकएऩङ्झछ ऩेश बएको ।  

 

176.  काठभा
ण्डौ 

कङ्ट भाय शाही चन्र फहादङ्टय 
ठकङ्ट यी 
दर फहादङ्टय 
ठकङ्ट यी 
भधङ्ट ठकङ्ट यी 
गोङ्जऩनी 
ठकङ्ट यी 
 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

क.ज्मान 

(६०) 
२०६९।२।३
२ 

सङ्टभन ठकङ्ट यीकी ऩत्नी 
ऩङ्जवत्रा ठकङ्ट यी झङ्टङ्ञण्डइ 
आत्भहत्मा गयेको बङे्ङ 
उजङ्टयी ऩयेकोभा ऩङ्झछ 
भतृकको दाजङ्टरे 
फङ्जहनीको भतृ्मङ्ट चन्र 
फहादङ्टय सभेतरे झङ्टण्डाइ 
कताब्म गयी भायेको बङे्ङ 
।  

२०६९।९।
२ 

भतृक आफ्नै कोठाभा झङ्टण्डीइ भयेको 
देङ्ञखएको, भतृकको ऩङ्झत सङ्टभन 
वायदातका फखत नबएको , कताब्म 
गयी भायेको तथ्मगत कङ्ट या 
अनङ्टसन्धानफाि खङ्टल्न नसकेको , 
भतृ्मङ्टको कायण झङ्टङ्ञण्डएको बङे्ङ 
देङ्ञखएको, मातना ङ्छदएको तथ्म ऩङ्टष्टी 
नबएको ।  

 

177.  काठभा
ण्डौ 

भहानगयीम 
अऩयाध 
भहाशाखा 

इन्रफहादङ्टय 
साॉवा देवेन्र 
ठकङ्ट यी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

फैदेङ्ञशक 
योजगाय 
ठगी 
(८) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

प्रङ्झतवादी ङ्झभरन बङे्ङ इन्र 
फहादङ्टय साॉवारे अवैध 
तङ्चयकारे भङ्जहराहरुराइा 
ङ्जवदेश ऩठाउने गयेको ।  

२०६९।८।
२९ 

प्रङ्झतवादी देवेन्र ठकङ्ट यीरे आफ्नो 
कोठाभा ऩानी च ङ्टङ्जहने बएकोरे 
आपन्तका याहदानी ङ्झभरन बङे्ङ इन्र 
फहादङ्टय साॉवाराइा याख्न ङ्छदएको अवस्था 
फयाभद बएको बङे्ङ देङ्ञखएको य 
याहदानी फाहकरे फैदेङ्ञशक योजगायका 
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राङ्झग नबइा आपन्त बएकोरे याख्न 
ङ्छदएको बङे्ङ देङ्ञखदा फैदेङ्ञशक योजगाय 
व्मवसाम सॊचारन गयेको बङे्ङ 
प्रभाणको अबाव देङ्ञखएको । 

178.  काठभा
ण्डौ 

तेजेन्र 
खड्का 

बवन बट्ट  

ङ्ञशङ्ञशय 
कङ्ट भाय बट्ट 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

ठगी 
तथा 
फैंङ्जकङ 
कसूय 

(९) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

प्रङ्झतवादीहरुरे 
जाहेयवाराराइा 
रु.७,०९,८६,२२६।– 
ठगी गयी फैंङ्जकङ कसूय 
गयेकोरे ङ्जवगो बयाइा 
सजाम गयी ऩाऊ बङे्ङ । 

२०६९।७।
६ 

जाहेयवारारे यकभ फङ्टझी सनाखत गयी 
जाहेयी खायेज गयी ऩाऊ बनी कागज 
सङ्जहत ऩठाएको ,सयकायी वङ्जकर 
कामाारमफाि प्रहयीभा ङ्झभङ्झसर ङ्जपताा 
ऩठाएकोभा ऩङ्टन प्रहयीरे सजामको 
दावी सङ्जहत ङ्झभङ्झसर ऩठाएकोरे त्मस्तो 
ङ्जकन गनङ्टा ऩयेको हो ? तथ्म प्रङ्झतकूर 
हङ्टने गयी कागज सम्रग्न गयेको ङ्जवषम 
सभेतभा सभन्वम सङ्झभङ्झतभा याखी 
छरपर गनङ्टा ऩने ।  

 

179.  काठभा
ण्डौ 

दीऩक दॊगार जीवन 
गोताभे  

ऩङ्ट ज. क . 
उद्योग 
(११) 

२०६९।६।२
३ 

ङ्झभङ्झत २०६९।६।२३ गते 
याती ९ :३० फजे नावारक 
छोयीराइा जीवन गोताभेरे 
ज. क. उद्योग गमोक बङे्ङ । 

२०६९।७।
२६ 

प्रङ्झतवादी कसूयभा इन्काय यहेको , 
ऩीङ्झडतको कागज व्महोयाभा ज .क. 
उद्योग गयेको होइन बङे्ङ यहेको , 
ऩीङ्झडतको आभा सभेतरे अऩयाध 
बएको होइन बनेको , ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनभा ज .क. उद्योगको कङ्ट नै 
सॊकेत नदेङ्ञखएको । 

 

180.  दाङ ङ्झतरक 
फहादङ्टय फङ्टढा 

हङ्चय ङ्झफष्ट 
सभेत 

ऩङ्ट ज्मा.भा.
उद्योग 
(६१) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

प्रङ्झतवादीहरु सभेतरे 
वायदात स्थरभा ढङ्टङारे 
हानी गॊङ्झबय घाइते 
फनाएको । 

२०६९।९।
२ 

मातमातको रुिको ङ्जवषमभा दङ्टइा 
मातमात व्मवसामी सङ्झभङ्झत फीच ढङ्टॊगा 
हानाहान हङ्टॉदा साभान्म चोि रागकेो 
देङ्ञखएको, हङ्टरभङ्टरभा को कसरे चोि 
हानेको मङ्जकन हङ्टन नसकेको , घाजाॉच 
पायाभको अबाव यहेको , जाहेयवारारे 
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जाहेयी खण्डन हङ्टने गयी कागज गयेको 
।  

181.  काठभा
ण्डौ 

ङ्जहक्भत 
शेयचन 

ङ्झफष्णङ्ट थाऩा 
भगय 

ऩङ्ट 
 

भोियसा
इकर 
चोयी 
(७) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

जाहेयवाराको फा ४ ऩ 
४६० नॊ .को 
भोियसाइकर ऩाङ्जका ङ 
गयेको अवस्थाभा 
हयाएको ।  

२०६९।८।
२९ 

प्रङ्झतवादी चोयीको कसूयभा इन्काय यही 
ऩेट्रोर चोयेकोभा साङ्जवत यहेको , भङ्टद्दा 
अनङ्टसन्धानभा यहेकै फखत प्रङ्झतवादी 
भोियसाइकर दङ्टघाट्नाभा ऩयी भयेको 
। 

 

182.  नङ्टवाकोि सङ्टदीऩ शे्रष्ठ चन्र फहादङ्टय 
ताभाङ 

सङ्टभन आरे 

 

ऩङ्ट 
 

ऩङ्ट 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(६२) 

२०६९।६।२ ङ्झफष्णङ्ट फहादङ्टयरे 
भाइक्रोफस चराइा ङ्जहडेको 
फखत याइङ्झसॊग बङे्ङ 
स्थानभा ऩङ्टग्दा 
प्रङ्झतवादीहरुरे ऩैसा भाग्दा 
नङ्छदएकोभा चारक य 
सहचारकराइा ढङ्टॊगा 
खङ्टकङ्ट यी यड सभेतरे प्रहाय 
गयी भाने उदे्दश्मरे 
कङ्ट िङ्जऩि गयेका । 

२०६९।८।
२५ 

प्रङ्झतवादीहरुरे भाइक्रोफस तोडपोड 
गयेको स्वीकाय गयेका तय कङ्ट िङ्जऩिभा 
इन्काय यहेका , ऩीङ्झडत बङ्झनएका 
व्मङ्ञक्तरे कागज गदाा प्रङ्झतवादीहरुरे 
फस तोडपोड गयेका बागी कङ्ट िङ्जऩि 
हङ्टनफाि जोङ्झगएको बङे्ङ उल्रेख गयेका, 
फस तोडपोडको भभात खचा ऩीडकरे 
ऩीङ्झडतराइा उऩरब्ध गयाएको बङे्ङ 
देङ्ञखएको ।  

 

183.  काठभाडौ कङ्ट भाय ताभाङ ङ्झफष्णङ्ट 
ङ्झतङ्झभङ्ञल्सना 

ऩङ्ट फैंङ्जकङ 
कसूय 
ठगी 
(१०) 

२०६८।२।५ जाहेयवारा काडभाडौ 
म्मूच्चर प्राङ्झर राइा 
ङ्झफमय ङ्झनकासीका राङ्झग 
ङ्झडङ्जष्डब्मङ्टिसा ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
ङ्छदराइाङ्छदने बनी 
प्रङ्झतवादीरे रु . ३६ राख 
ङ्झरएकोभा काभ गना 
नसकी यकभ ङ्जपताा ङ्छददा 
खाताभा यकभ नबएको 
चेक कािी ङ्छदएकोरे चेक 

२०६९।८।
२९ 

प्रङ्झतवादीरे फमान गदाा जाहेयवारारे 
यकभ फङ्टङ्ञझ बऩााइ गङ्चयङ्छदएको बनी ऩेश 
गयेको, प्रङ्झतवादीरे जाहेयवारासॉगको 
कायोवाय पयपायक बएको बनी ऩत्र 
सङ्जहत उल्रेख गयेको , प्रङ्झतवादी य 
जाहेयवारा फीचको कायोवाय ठगी 
नबइा रेनदेन बङे्ङ देङ्ञखएको ,कानूनरे 
ङ्झनङ्छदाष्ट गयेको हदम्माद नघाइा ङ्झभङ्झसर 
ऩेश बएको ।  
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ङ्जपताा बएको।  
184.  ऩाॉचथय माभ फहादङ्टय 

याइा 
ङ्जकयण आरे 
भगय 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 

(१६) 

२०६७।७।३
० 

प्रङ्झतवादीरे चराएको 
ट्याक्ियरे याभ फहादङ्टय 
याइाराइा ठक्कय ङ्छददा 
ट्याक्िय चारक य याभ 
फहादङ्टय याइाको भतृ्मङ्ट 
बएको । 

२०६९।९।
२ 

माभ फहादङ्टय याइारे चराएको 
ट्याक्ियरे ऩैदर मात्र ङ्ट याभ 
फहादङ्टयराइा ठक्कय ङ्छदइा ट्याक्िय 
सडकफाि तर झदाा चारक सभेतको 
भतृ्मङ्ट बएको ।जसको उऩय भङ्टद्दा 
चराउनङ्ट ऩने हो सोही व्मङ्ञक्तको भतृ्मङ्ट 
बएको ।   

 

185.  कैरारी कभर फहादङ्टय 
ऺेत्री 

भदन फभ 

देवेन्र 
कङ्ट भाय 
प्रसाइा 
यङ्जव आचामा 
कृष्ण ढङ्टॊगाना 
प्रभे बट्टयाइा 
हङ्चयनन्दन 
जैसी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(६३) 

२०६८।३।२
९ 

जाहेयवाराका दाजङ्ट 
नायामण ऺेत्रीराइा 
कङ्ट िङ्जऩि गयी ज्मान भाने 
उद्योगको कसूय गयेका य 
नगद, भोवाइर रङ्टिी 
रगकेा। 

२०६९।९।
२७ 

ऩीङ्झडतको घा जाॉच पायाभभा ङ्झनको 
हङ्टने घा चोि बनी खङ्टरेको , 
घट्नास्थरफाि कङ्ट नै प्रभाण नबेङ्जिएको , 
प्रङ्झतवादीहरु सॊमङ्टक्त ङ्झनवेदन साथ 
प्रहयीभा उऩङ्ञस्थत बइा एङ्झरवीको 
ङ्ञजङ्जकय ङ्झरएका , फङ्टङ्ञझएका व्मङ्ञक्तरे 
साभान्म कङ्ट िङ्जऩि बएको तय प्रङ्झतवादी 
फाहेकका अऩङ्चयङ्ञचत व्मङ्ञक्तको 
सॊरग्नता यहेको उल्रेख गयेका , 
जाहेयवारारे कागज गदाा ङ्चयसरे 
जाहेयी ङ्छदएको बनेकारे प्रभाणको 
अबाव यहेको ।प्रहयीरे सॊकरन 
गयेका कागजभा ङ्झभङ्झत पेने , तथ्महरु 
पयक ऩायी कागज ब्महोया सॊकरन 
गने, एक वषा ऩङ्झछ प्रभाण सॊकरन गने 
गयेको ङ्जवषमभा अ .अ.रे बरू स्वीकाय 
गयेकोरे केही गना ऩयेन ।  

 

186.  नङ्टवाकोि भानङ्झसङ 
ताभाङ 

ङ्छदऩेन 
ताभाङ 

ऩङ्ट कताब्म 
ज्मान 

२०६९।७।२
७ 

वषा ८ का ङ्छदऩेन ताभाङ 
य भतृक येखा ताभाङ 

२०६९।९।
५ 

ङ्छदऩेन ताभाङको जन्भ २०६।६।५ 
भा बएको देङ्ञखदा ० वषा नऩङ्टगकेा 
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(६४) खेल्ने क्रभभा ङ्छदऩेन 
ताभाङरे बरुवा फन्दङ्टक 
ऩडकाउॉदा येखा 
ताभाङराइा राग्न गइा 
घट्नास्थरभै भतृ्मङ्ट बएको 
।  

ङ्छदऩेन ताभाङराइा फारफाङ्झरका ऐन , 
२०४८ को दपा  () रे कङ्ट नै सजाम 
हङ्टन सक्ने नदेङ्ञखएको । फन्दङ्टक 
धनीराइा हातहङ्झतमाय खयखजना ऐन 
फभोङ्ञजभ कायवाही बएको देङ्ञखएको य 
कसैरे रगाए अमााएएको नदेङ्ञखएको । 

187.  ङ्ञचतवन रारभणी 
उऩाध्माम 

भोङ्झतप्रसाद 
ऩौडेर 

ङ्झफष्णङ्टभामा 
ऩौडेर 

रोकेन्र 
ऩौडेर 

गोभा ऩौडेर 

ऩङ्ट 
भ 

ऩङ्ट 
भ 

कताव्म 
ज्मान 

(६५) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

जाहेयवाराको सहोदय 
ङ्छददी कभरा ऩौडेरराइा 
प्रङ्झतवादीहरुको 
ङ्झभरेभतोभा कताब्म गयी 
भायी नायामणी नदीभा 
राश पारेको बङे्ङ । 

२०६९।९।
५ 

शव ऩयीऺण गदाा ऩानीभा डङ्टफी भयेको 
बङे्ङ य ङ्झबषेया ऩयीऺणभा नेगङे्जिब 
उल्रेख बएको , जाहेयवाराररे ऩूवा 
जाहेयी खण्डन हङ्टने गयी ङ्झनवेदन 
ङ्छदएको, शयीयभा घा चोि नदेङ्ञखएको , 
फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरुरे आत्भहत्मा गयी 
भयेको बङे्ङ रेखाएको । 

 

188.  काठभाडौ नयेश ताभाङ याजकङ्ट भाय 
ताभाङ 

ऩङ्ट सवायी 
अॊगबॊग 
(१७) 

२०६९।७।८ याजकङ्ट भाय ताभाङरे 
चराएको फसरे मङ्टवयाज 
ताभाङरे चराएको 
भोियसाइकरराइा ठक्कय 
ङ्छददा मङ्टवयाज ताभाङ य 
शैरेश ताभाङ घाइते 
बएको ।  

२०६९।१०
।७ 

घाइतेहरुको घा केश पायाभभा 
अॊगबॊग बएको नदेङ्ञखइ साभान्म 
प्रकृङ्झतको चोि देङ्ञखएको , उऩचाय खचा 
य भोियसाइकर भभात खचा 
ऩाइसकेको, 

 

189.  काठभाडौ सूमा फहादङ्टय 
थाऩा 

खोऩ कङ्ट भायी 
अङ्झधकायी 
पङ्ट वाा ताभाङ 

शङ्टबरा 
अङ्झधकायी 

भ 

 

ऩङ्ट 
भ 

गोरी 
रागी 
भतृ्मङ्ट 
बएको 
ज्मान(६
६) 

२०६७।०।८ भतृक कञ्चन थाऩा गोरी 
रागी भतृ्मङ्ट बएको , भतृक 
य पूवाा ताभाङ ,खोऩ 
कङ्ट भायी अङ्झधकायी ,शङ्टबरा 
अङ्झधकायीसभेतसॉग 
रेनदेनका ङ्जवषमभा 
आऩसी वादङ्जववाद बएको 

२०७०।२।
२ 

कञ्चन थाऩाको भतृ्मङ्ट आपैरे आपूराइा 
गोरी प्रहायफाि बएको 
बङे्ङअनङ्टसन्धानफाि सॊकङ्झरत तथ्मगत 
ङ्झनष्कषाफाि देङ्ञखएको , खोऩ कङ्ट भायी 
सभेतका अङ्झबमङ्टक्तको सॊरग्नताका 
आधाय नदेङ्ञखएको , खोऩकङ्ट भायीको 
अन्तयसम्वन्धका अन्म कोही कसैको 

 



 

- 61 - 

 

।    सम्रग्नता यहेको नदेङ्ञखएको ,खोऩ 
कङ्ट भायीको व्मवहायफाि आत्भहत्मा 
बएको बएऩङ्झन अऩयाङ्झधक दाङ्जमत्व 
फहन गयाउने कानूनी व्मवस्था 
नबएको । 
 

190.  ऩसाा भनोज सहनी 
भराहा 

दङ्टखी याउत 
वयै सभेत 

ऩङ्ट कङ्ट िङ्जऩि 
अॊगबॊग(
६७) 

२०६९।५। दङ्टखी याउत वयै सभेतका 
व्मङ्ञक्तहरुरे ऩीङ्झडतराइा 
कङ्ट िङ्जऩि गयी अॊगबॊग 
फनाएको बङे्ङ ।  

२०६९। 

११।६ 
२०६९।५। को वायदातका ङ्जवषमभा 
२०६९।९।२७ भा ङ्झभङ्झसर प्राप्त 
बएको देङ्ञखएको , भङ्टरङ्टकी ऐन 
कङ्ट िङ्जऩिको भहरको २७ नॊ . फभोङ्ञजभ 
३ भङ्जहनाको हदम्माद नघाइा ङ्झभङ्झसर 
ऩेश बएको । 

 

191.  ङ्झसन्धङ्टरी च ङ्टडाभणी 
ऩौडेर सभेत 

भोहन आरे 
भगय 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 

(१९) 

२०६७।९।७ ङ्झसन्धङ्टरीफाि चाभर रोड 
गयी चारक भोहन 
आरेभगयरे चराइा 
रगकेो जत २०३६ 
नॊ.को ट्याक्िय दङ्टघाट्ना 
हङ्टॉदा ट्याक्ियभा फसेका 
मदङ्टनाथ ऩौडेर य 
चारकको भतृ्मङ्ट बएको य 
अन्म मात्र ङ्ट घाइते 
बएको। 

२०६९। 

११।८ 
चारक भोहन आरे भगयरे चराएको 
ट्याक्ियको िेक पेर बइा ट्याक्िय 
दङ्टघाट्ना हङ्टॉदा ट्याक्ियभा फसेका 
मदङ्टनाथ ऩौडेर य चारक सभेतको 
भतृ्मङ्ट बएको , भतृकका हकवारारे 
ऺङ्झतऩूङ्झता ऩाइसकेको य घाइतेहरुरे 
उऩचाय खचा य ऺङ्झतऩूङ्झता ऩाएको 
देङ्ञखएको ।  

 

192.  सल्मान भेघे साकी देवीरार 
साकी 

ऩङ्ट कङ्ट िङ्जऩि 
अॊगबॊग 
(६८) 

२०७०।२।८ ऩीङ्झडत प्मायी नेऩारीको 
भाङ्जहरो छोया देवीरार 
साकीरे आभाराइा 
कङ्ट िङ्जऩि गदाा देिे आॉखा 
पङ्ट िाइा अॊगबॊग कङ्ट िङ्जऩि 
गयेको ।  

२०७०।३।
२४ 

प्रङ्झतवादीरे नसाको सङ्टयभा घाॉसको 
छेस्कारे हान्दा आॉखाभा चोि 
रागकेो,आॉखा नपूिेको ,ऩीङ्झडतको 
कागज ब्महोयाफाि अॊगबॊग बङे्ङ 
अवस्था नदेङ्ञखएको , स.भङ्ट.स. ऐनको 
दपा २३ फभोङ्ञजभ कङ्ट िङ्जऩिभा उजङ्टय 
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गना सक्ने सूचना जाहेयवाराराइा ङ्छदने 
।  

193.  काठभाडौ फैदेङ्ञशक 
योजगाय 
अनङ्टगभन 
िोरी  

कृष्ण प्रसाद 
मादव 

दङ्टगाा फहादङ्टय 
किङ्टवार 

 

ऩङ्ट फैदेङ्ञशक 
योजगाय 
सम्वन्धी 
(११) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

फैदेङ्ञशक योजगायभा 
ऩठाइ ङ्छदन्छङ्ट बनी 
ऩासऩोिा ङ्झरएको तय 
फैदेङ्ञशक योजगायभा 
नऩठाएको ।  

२०७०।३।
८ 

याभङ्जकशोय ऩासी य रारचनराइा 
वैदेङ्ञशक योजगायभा ऩठाइङ्छदने बनी 
दङ्टगाा फहादङ्टय किङ्टवाररे ऩासऩोिा 
ङ्झरएको बङे्ङ कङ्ट या सम्भ िोरी सभऺ 
खङ्टरेको, यकभ ङ्झरइा ङ्जवदेश नऩठाएको 
बङे्ङ नदेङ्ञखएको, कही कतै उजङ्टयी दताा 
बएको नदेङ्ञखएको , फैदेङ्ञशक योजगाय 
ऐन अन्तगातको कङ्ट नै कसूय गयेको बङे्ङ 
नदेङ्ञखएको । 

 

194.  काठभाडौ अध्मागभन 
ङ्जवबाग 

केशवचन्र 
साऩकोिा 

ऩङ्ट सयकायी 
छाऩ 
दस्तखत 
कीते 
(४) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

केशवचन्र साऩकोिाको 
नाभभा जायी याहदानी 
नक्करी हङ्टन सक्ने 
बएकोरे अनङ्टसन्धान 
कायवाही सम्वन्धभा । 

२०७०।३।
८ 

फयाभद याहदानी सक्करी वा नक्करी 
बङे्ङ सम्वन्धभा अनङ्टसन्धान नै 
नबएकोरे मस प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाभा 
ऩङ्जहरेका अनङ्टसन्धानका अभ्मास हेयी 
अनङ्टसन्धान गयी ऩङ्टन :ङ्झनणाम गनङ्टा बनी 
ङ्जपताा ऩठाउने । 

 

195.  याभेछा
ऩ 

याभ 
फहादङ्टय 
काकी 

गणेश 
काकी 
सभेत 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(६९) 

२०६८।३।५ ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामाारम, 
याभेछाऩभा फकऩत्र 
गने क्रभभा 
प्रङ्झतवादीहरुरे 
जोङ्ञखभी य घातक 
हङ्झतमाय प्रहाय गयी 
ज्मान भाने उद्योग 

२०७०।३।
९ 

सोही घट्नाको ङ्जवषमराइा 
ङ्झरएय गणेश काकीरे याभ 
फहादङ्टय काकी सभेत ङ्जवरुद्ध 
ज्मान भाने उद्योग  जाहेयी 
ङ्छदएको, घा जाॉच केश 
पायाभफाि घाइतेको अवस्था 
साभान्म देङ्ञखएको ,ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामाारम ,याभेछाऩभा 
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गयेको ।  घट्ना बएको बनेकोभा 
हङ्झतमाय फयाभद हङ्टन 
नसकेको, ज्मान भाने 
सम्भको उदे्दश्म य कामा 
बएको प्रभाणफाि नदेङ्ञखएको 
। कङ्ट िऩीि सम्भ बएको 
देङ्ञखएको । 

196.  याभेछा
ऩ 

गणेश 
काकी  

याभ 
फहादङ्टय 
काकी 
सभेत 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(७०) 

२०६८।३।५ ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामाारम, 
याभेछाऩभा फकऩत्र 
गने क्रभभा 
प्रङ्झतवादीहरुरे 
जोङ्ञखभी य घातक 
हङ्झतमाय प्रहाय गयी 
ज्मान भाने उद्योग 
गयेको ।  

२०७०।३।
९ 

सोही घट्नाको ङ्जवषमराइा 
ङ्झरएय याभ फहादङ्टय काकीरे 
गणेश काकी सभेत ङ्जवरुद्ध 
ज्मान भाने उद्योग  जाहेयी 
ङ्छदएको, घा जाॉच केश 
पायाभफाि घाइतेको अवस्था 
भने सम्भको 
नदेङ्ञखएको,ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामाारम, याभेछाऩभा  घट्ना 
बएको बनेकोभा हङ्झतमाय 
फयाभद हङ्टन नसकेको , ज्मान 
भाने सम्भको उदे्दश्म य कामा 
बएको प्रभाणफाि नदेङ्ञखएको 
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। कङ्ट िऩीि सम्भ बएको 
देङ्ञखएको । 

197.  काठभाडौ अध्मागभन 
ङ्जवबाग 

प्रभोद 
बण्डायी 

ऩङ्ट सयकायी 
छाऩ 
दस्तखत 
कीते 
(५) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

प्रभोद बण्डायीको नाभभा 
जायी याहदानी नक्करी हङ्टन 
सक्ने बएकोरे 
अनङ्टसन्धान कायवाही 
सम्वन्धभा । 

२०७०।३।
८ 

फयाभद याहदानी सक्करी वा नक्करी 
बङे्ङ सम्वन्धभा अनङ्टसन्धान नै 
नबएकोरे मस प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाभा 
ऩङ्जहरेका अनङ्टसन्धानका अभ्मास हेयी 
अनङ्टसन्धान गयी ऩङ्टन :ङ्झनणाम गनङ्टा बनी 
ङ्जपताा ऩठाउने । 

 

198.  काठभाडौ प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

धनफहादङ्टय 
खड्का 

ऩङ्ट सयकायी 
छाऩ 
दस्तखत 
कीते 
(६) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

धनफहादङ्टय खड्काको 
नाभभा जायी याहदानी 
नक्करी हङ्टन सक्ने 
बएकोरे अनङ्टसन्धान 
कायवाही सम्वन्धभा । 

२०७०।३।
८ 

फयाभद याहदानी सक्करी वा नक्करी 
बङे्ङ सम्वन्धभा अनङ्टसन्धान नै 
नबएकोरे मस प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाभा 
ऩङ्जहरेका अनङ्टसन्धानका अभ्मास हेयी 
अनङ्टसन्धान गयी ऩङ्टन :ङ्झनणाम गनङ्टा बनी 
ङ्जपताा ऩठाउने । 

 

199.  काठभा
डौ 

प्र.ना.ङ्झन. 
ङ्झफष्णङ्ट 
खङ्झतवडा 
सभेत 

नङ्टवङ्टा 
राभा 
बङ्ङे 
सोनाभ 
नङ्टवङ्टा 
राभा 

ऩङ्ट ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(७१) 

२०६८।
३।९ 

सङ्टङ्झनर 
भानन्धयराइा 
अऩङ्चयङ्ञचत भाङ्झनसरे 
खङ्टकङ्ट यी प्रहाय 
गयेको बङे्ङ य 
सोनाभ नङ्टवङ्टा राभारे 
ज्मान भाने 
उद्द्द्द्श्मरे खङ्टकङ्ट यी 
प्रहाय गयेको बङे्ङ 

२०७०।
३।५ 

सङ्टङ्झनर भानन्धयरे सनाखत 
कागज गदाा सोनाभ नङ्टवङ्टा 
राभारे खङ्टकङ्ट यी प्रहाय गयेको 
होइन बनी कागज गयेको , 
फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरुरे ङ्झनजरे 
कसूय गयेको बङ्ङ नसकेको , 
ङ्झनज सोनाभ राभाका हकभा 
प्रभाणको अबाव देङ्ञखएको । 

 



 

- 65 - 

 

प्रहयी प्रङ्झतवेदन । 
200.  भोयङ धनभामा 

ब ङ्टजेर 
िॊकनाथ 
ढकार 

ऩङ्ट कताब्म 
ज्मान 

(७२) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

िॊकनाथ ढकाररे ९ 
ङ्छदनको नवजात ङ्ञशशङ्टराइा 
अषधी ङ्छदइ कताब्म गयी 
भायको ।  

२०७०।३।
५ 

नवजात ङ्ञशशङ्टको भतृ्मङ्ट के कसयी 
बएको बङे्ङ शव ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाि 
खङ्टल्न नसकेको , ङ्ञशशङ्टराइा खङ्टवाएको 
औषधी के कङ्ट न प्रकायको हो बङे्ङ 
खङ्टल्न नसकेको , ङ्ञशशङ्टको भतृ्मङ्ट 
औषधीकै कायण बएको बङे्ङ खङ्टल्न 
नसकेको । 

 

201.  ङ्ञचतवन भान फहादङ्टय 
ऩाठक 

याभ फहादङ्टय 
दभै 

ङ्जहयारार 
शे्रष्ठ 

रक्ष्भी कङ्टॉ वय 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
भ 

जीउ 
भास्ने 
फेच्ने 
(२) 

२०५७।६। याभ फहादङ्टय दभैरे 
ङ्जहयारारफाि रु. ५००। 
ङ्झरइा साङ्जवत्रीराइा ङ्ञजम्भा 
रगाएको य रक्ष्भी कङ्टॉ वय 
सभेतको सम्रग्नताभा 
फेचङ्झफखन गना रगकेो । 

२०७०।२।
२३ 

ऩीङ्झडत बङ्झनएकी साङ्जवत्रीरे फमान गदाा 
प्रङ्झतवादी ङ्जहयारारसॉग बेि नबएको , 
याभ फहादङ्टय दभै कसूयभा सम्रग्न 
यहेको बङे्ङ कङ्ट या अस्वीकाय गयेको , 
रक्ष्भी कङ्टॉ फयको सम्रग्नता स्थाङ्जऩत 
हङ्टन नसकेको , ऩीङ्झडतरे फमान गदाा 
कोही कसैरे नरगी एक्रै भाभाघय 
ङ्ञचतवनभा गएको हो जाहेयी ब्महोया 
सत्म होइन बनी फमान गयेको ।  

 

202.  काठभा
डौ 

जगतभामा 
शे्रष्ठ 

सीतायाभ 
शे्रष्ठ सभेत 

ऩङ्ट सयकायी 
छाऩ 
दस्तखत 
कीते 
(७) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

भेङ्झडकर येकडा 
अङ्झधकृतको कीते 
सङ्जहछाऩ गयी ङ्झडस्चाजा 
गयेको कागज फनाएको 
बङे्ङ । 

२०७०।२।
३ 

प्रङ्झतवादीहरुको नाभ थय वतन 
खङ्टरेको, ऩक्राउ ऩना सक्ने अवस्था 
देङ्ञखएको, ऩक्राउ गने तपा  कङ्ट नै प्रमास 
नबएकोरे ऩक्राउ गयी फमान ङ्झरइा 
प्रभाण सकरन गयी आवश्मक ङ्झनणाम 
गना ङ्झभङ्झसर ङ्जपताा ऩठाउने ।  
 

 

203.  ङ्ञचतवन कृष्ण फहादङ्टय 
ङ्झफ.क. 

ठाकङ्ट यदत्त 
देवकोिा 

ऩङ्ट कताब्म 
ज्मान 

(७३) 

२०५०।।६ ठाकङ्ट यदत्त देवकोिारे 
कङ्ट िङ्जऩि गयेका कायण 
फभ फहादङ्टयको भतृ्मङ्ट 

२०७०।३।
४ 

भतृकको फाॉमा आॉखा य नाकको फाॉमा 
तपा को बागभा ङ्झनर डाभ यहेको सम्भ 
देङ्ञखएको, त्मस फाहेक शयीयका अन्म 
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बएको ।  ङ्झबत्री य फाङ्जहयी कङ्ट नै अॊगभा कङ्ट नै घा 
चोि ऩयेको देङ्ञखदैन । शव ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनफाि सभेत सोही तथ्म 
देङ्ञखन्छ । जाहेयवारारे ऩङ्जहरेको 
जाहेयी ब्महोया खण्डन गयी 
कङ्ट िङ्जऩिफाि भयेका होइनन ्बनी 
कागज गयेको , भतृकको भतृ्मङ्ट 
उङ्ञल्रङ्ञखत चोिऩिकफाि बएको बङे्ङ 
स्थाङ्जऩत हङ्टन नसकेको ।  

204.  काठभा
डौ 

 कङ्जवता 
ङ्जव.क. 

याभकाजी 
ङ्जवष्ट 

ऩङ्ट  ठगी 
(१२) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

 ऩङ्झतराइा प्रहयी थङ्टनाफाि 
ङ्झनकाङ्झरङ्छदन्छङ्ट बनी 
रु.९०००।- रगकेोकभा 
ऩङ्झत नछङ्ट िेकोरे ठगीभा 
कायवाही गयी ऩाऊ ।  

२०७०।२।
२२ 

प्रङ्झतवादी कसूयभा इन्काय बइा फमान 
ङ्छदएको, जाहेयवारीरे याभकाजी 
ङ्जवष्टराइा ङ्छदएको यकभ ङ्जपताा फङ्टङ्ञझ 
कागज गङ्चयङ्छदएको , ठगी गयेको बङे्ङ 
यकभ नै फङ्टङ्ञझ ऩाएको देङ्ञखएकोरे 
कसूय गयेको बङे्ङ तथ्म नै स्थाङ्जऩत 
हङ्टन नसकेको ।  

 

205.   झाऩा याजङ्जकशो
य साह 
गङ्टप्ता 

हङ्चयफहादङ्ट
य फस्नेत 

खड्ग 
फहादङ्टय 
ङ्झरम्फङ्ट 

ऩ ङ्ट अऩहय
ण गने 
उद्योग 

(७) 

ङ्झनणामभा 
नखङ्टराएको 

० भङ्जहना अगाङ्झड 
देङ्ञख प्रङ्झतवादी 
द्वमरे 
जाहेयवाराको 
भोवाइरभा ऩिक 
ऩिक पोन गयी ० 
राख यकभ 
ङ्जपयौती नङ्छदएभा जे 

२०७०।३।
५ 

पोनफाि यकभ भाग गयेको य 
अऩहयणको धम्की ङ्छदएको बङे्ङ तथ्म 
Voice Record अङ्झबरेख बएको 
नदेङ्ञखएको, जाहेयवारा य अङ्झबमङ्टक्त 
बङ्झनएका व्मङ्ञक्तहरु व्मवसाङ्जमक 
सम्वन्ध बएका देङ्ञखएको , अऩहयण 
तथा ङ्जपयौती यकभ भाग गयेको बङे्ङ 
तथ्म स्थाङ्जऩत हङ्टन नसकेको । 
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ऩङ्झन हङ्टन सक्छ 
बनी धम्की ङ्छदएको 
।  

206.  डोिी भॊगर फहादङ्टय 
यावर 

वीय फहादङ्टय 
ङ्जवष्ट 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 

(१९) 

२०६८।।२ वीय फहादङ्टय ङ्जवष्टरे हाकी 
चराएको फस सडकफाि 
दङ्टघाट्ना बएकोरे 
अनङ्टसन्धान कायवाही गयी 
ऩाऊ। 

२०७०।३।
३ 

चारक फाहेक अन्म कोही कसैको 
राऩयवाहीरे फस दङ्टघाट्ना बएको बङे्ङ 
नदेङ्ञखएको, चारक सहचारक य ५ 
मात्र ङ्टको भतृ्मङ्ट बएको , चारक , 
सहचारक य भतृकहरुका हकवारारे 
ऺङ्झतऩूङ्झता य ङ्जक्रमा खचा वाऩतको यकभ 
प्राप्त गयेको बङे्ङ देङ्ञखएको , घाइते 
कोही कसैरे उऩचाय खचा नऩाएको 
बङे्ङ नदेङ्ञखएको ।  

 

207.  धनकङ्ट िा छत्रफहादङ्टय 
येगङ्ट 

थभन ङ्झसॊह 
भगय सभेत 

ऩङ्ट याजकाज 
अऩयाध 

(१) 

२०४४।८।२ श्री धभोदम 
ङ्झन.भा.ङ्जव.भायेकिहये 
स्कङ्ट र बवनको ङ्झबत्ताभा 
ऩॊचामती व्मवस्था 
भङ्टदाावादको नाया 
रेङ्ञखएको ।  

२०७०।२।
७ 

उक्त उजङ्टयी तथ्मका ङ्जवषमभा तत्कार 
अनङ्टसन्धान बै ङ्झनक्मोर गनङ्टा ऩनेभा 
ङ्झभङ्झसर थन्काएको , तत्काङ्झरन 
सभमका व्मवस्थाका ङ्जवषमराइा ङ्झरएय 
कायवाही गनङ्टा कानूनत : ङ्झभल्ने 
नदेङ्ञखएको ।  

 

208.  धनकङ्ट िा प्र.स.ङ्झन. 
कैराश सङ्टब्फा 

कभर 
ङ्झरम्फङ्ट सभेत 

ऩङ्ट याज्म 
ङ्जवरुद्ध
को 
अऩयाध 
(२) 

२०४६।२।२
७ 

दर भाङ्झथको प्रङ्झतफन्ध 
हिाएको खङ्टङ्ञशमारीभा 
इरका हङ्टराक 
कामाारमको याजा यानीको 
पोिो ङ्झनकारी आगोभा 
डढाएको । 

२०७०।२।
९ 

तत्कारीन याजा यानीको पोिो 
जराएको कसूय प्रचङ्झरत ङ्जवद्यभान 
कानूनरे कसूयजन्म नहङ्टने बएकोरे ।  

 

209.  सङ्टखेत जोखे कठामत ङ्झफखा फहादङ्टय 
फोहया 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

कताब्म 
ज्मान 

२०५०।।६ प्रङ्झतवादीहरुरे भतृक 
रारफहादङ्टय कठामतराइा 

२०७०।३।
५ 

शॊका गयी जाहेयी ऩयेको , राश सडे 
गरेको, भतृकका शयीयभा घा चोि 
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नय फहादङ्टय 
फोहया 
वीय ङ्झसॊह 
फोहया 
धनफहादङ्टय 
कठामत 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

(७४) कताब्म गयी भायी बेयी 
नदीभा राश फगाइ 
ङ्छदएको । 

राग ेनरागकेो मङ्जकन गना नसङ्जकने 
बङे्ङ राश प्रकृङ्झत , शव ऩयीऺण हङ्टन 
नसकेको, जाहेयवरा सभेतका फङ्टङ्ञझएका 
भाङ्झनसरे भाये भयाएको प्रङ्झत शॊका छैन 
बनी कागज गयेको , कताब्म गयेको 
कङ्ट या य कताब्मवारा खङ्टल्न नसकेको 
।  

210.  काठभा
ण्डौ 

हङ्चयश्चन्र 
मोगी सभेत 
६ 

ङ्जवश्राभ शभाा 
ऩौडेर सभेत 
२ जना 

 

ऩङ्ट वैदेङ्ञशक 
योजगाय 
ठगी 
(१३) 

२०६९।२।६ ङ्जवना अनङ्टदती हङ्चयश्चन्र 
मोगी सभेतका 
व्मङ्ञक्तहरुराई जङ्ञजामाभा 
वैदेङ्झसक योजगायको राङ्झग 
ऩठाउन खोज्दा ऩक्राउ 
ऩयेको 

२०७०।३।
५ 

जाहेयवाराहरु िङ्टङ्चयष्ट ङ्झबषाभा जङ्ञजामा 
जान रागकेोरे वैदौङ्ञशक योजगाय ठगी 
गयेको बङे्ङ प्रभाणवाि ऩङ्टष्टी हङ्टन 
नसकेको 

 

211.  फङ्छदामा ऩ.ना. सानो 
श्री ४ 

कौङ्ञशरा 
आचामा 
फारङ्जवय 
अङ्झधकायी 

भ 

ऩङ्ट 
भानव 
वेचङ्जवख
न 

(३) 

२०६८।२।२ सानोश्री ४ राइा 
प्रङ्झतवादीहरुरे फेचङ्झफखन 
गने उदे्दश्मरे बायत 
रगकेो । 

२०७०।३।
३ 

ऩीङ्झडत आपूखङ्टसी बायत गई काभ 
गङ्चययहेको बङे्ङ देङ्ञखदा प्रङ्झतवादी 
उऩयको कसूय प्रभाङ्ञणत नबएको 

 

212.  नखङ्टरेको चन्र फहादङ्टय  
खड्का 

देवेन्र फ. 
ऩार 

 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 

(२०) 

नखङ्टरेको ना.ख ४८२ नॊ.को फस 
दङ्टघािनाभा चारक सङ्जहत 
३ जनाको भतृ्मङ्ट बएको 

२०७०।१।
२९ 

चारकको भतृ्मङ्ट बइको य भतृकका 
ऩङ्चयवायरे ऺेङ्झतऩङ्टङ्झता ऩाएकोरे भङ्टद्दा 
नचल्ने 

 

213.  नखङ्टरेको नयफहादङ्टय 
सेजवार 

ङ्झधयज 
सजवार 

ऩङ्ट ज्मा.भा.
उ. 
(७५) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे जाहेयवाराराई 
कङ्ट िङ्जऩि गयी ज्मान भाने 
उद्योग गयेको 

२०७०।३।
४ 

हङ्झतमाय प्रमोग सभेत नबएकोभा गॊबीय 
चोिऩिक नदेङ्ञखएको, भाने भनशाम 
ऩङ्टष्टी नबएकोरे सयकायवादी बई भङ्टद्दा 
नचल्ने य कङ्ट िङ्जऩिभा भङ्टद्दा चराउन 
जाहेयवाराराई सूचना ङ्छदन े

 

214.  नखङ्टरेको रक्ष्भी ताभाङ भो. भङ्टस्ताक 
नोदी 

ऩङ्ट के.सा.अ
.(६) 

२०६९।२।३ जाहेयवाराकी छोयी 
भङ्झनषा फम्जनराई 

२०७०।१।
१५ 

प्रङ्झतवादीरे हङ्टरहङ्टज्जत आशान्ती 
नगयेको य एक आऩसभा ङ्जववाद सम्भ 
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हातऩात गयेको बएकोभा कसूय कामभ हङ्टने सवङ्टतको 
अबाव यहेको 

215.  नखङ्टरेको नाभसया 
ङ्जव.ङ्झस. 

गोकणानाथ 
मोगी 

देवकी मोगी  

 

ऩङ्ट 
भ 

वहङ्टङ्जववा
ह (७) 

२०६४।२।८ प्रङ्झतवादीहरुरे जानीजानी 
दोस्रो ङ्जववाह गयेको 

२०७०।३।
४ 

भङ्टद्दा चराउने हदम्माद नाघेको  

216.  ङ्ञचतवन गणेश फहादङ्टय 
काकी 

भानफहादङ्टय 
ऺेत्री 

ऩङ्ट सवायी 
ज्मान 

(२१) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीरे चराएको 
ना.३ख ९८८७ को ट्रक 
ङ्झत्रशङ्टरी नङ्छदभा खस्दा 
सहचारक नङ्जवन 
काकीको भतृ्मङ्ट बएको 

२०७०।१।
११ 

िाईयि बाॉङ्ञचई ट्रक अङ्झनमङ्ञन्त्रत बई 
ङ्झत्रशङ्टरी नङ्छदभा खस्ता चारक को 
खङ्टट्टा बाॉङ्ञचएको, चारकको फदङ्झनमत य 
राऩयफादी नदेङ्ञखएको हङ्टॉदा सवायी 
ऐनको दपा ६ को ऩङ्चयङ्झध ङ्झबत्र ऩने 
नदेङ्ञखएको  

 

217.  बोजऩङ्टय प्र.ह. 
धभाध्वज 
खड्का 

याजेन्र 
साकी 

ऩङ्ट गोरु 
भायेको 
(३) 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवाङ्छदरे घय ङ्झबत्र 
गोरुको भासङ्ट कािेको 

२०६९।४।
८ 

भयेको गोरुको भासङ्ट कािेको बङे्ङ 
प्रङ्झतवादीको बनाई हङ्टॉदा गोरु भायेको 
कसङ्टय ऩङ्टष्टी हङ्टने प्रभाण नयहेको 

 

218.  ताप्रेजङ्टङ सन्जभान 
साॉवा 

भङ्टकङ्ट न्द ङ्झसॊह 
ङ्झरम्फङ्ट 

ऩङ्ट कताव्म 
ज्मान 

(७६) 

नखङ्टरेको भङ्टकङ्ट न्द ङ्झसॊह ङ्झरम्फङ्ट य 
चन्रभहावीय सावा 
ङ्झरम्फङ्टको ऩसभा झगडा 
हङ्झतमाय प्रहाय हङ्टदा 
चन्रभहावीयको भतृ्मङ्ट 
बएको 

२०६९।४।
१० 

प्रङ्झतवादी भङ्टकङ्ट न्द ङ्झसॊह ङ्झरम्फङ्टको सभेत 
भतृ्मङ्ट बएकोरे भङ्टद्दा नचल्ने । 

 

219.  ताप्रेजङ्टङ सङ्टङ्झभत्रा साॉवा चन्रभहावीय 
सावा 

ऩङ्ट कताव्म 
ज्मान 
(७७) 

नखङ्टरेको भङ्टकङ्ट न्द ङ्झसॊह ङ्झरम्फङ्ट य 
चन्रभहावीय सावा 
ङ्झरम्फङ्टको ऩसभा झगडा 
हङ्झतमाय प्रहाय हङ्टदा 
भङ्टकङ्ट न्द ङ्झसॊहको  भतृ्मङ्ट 
बएको 

२०६९।४।
१० 

प्रङ्झतवादी चन्रभहावीय सावाको सभेत 
भतृ्मङ्ट बएको य भङ्टकङ्ट न्द ङ्झसॊहराई 
सभमभा उऩचाय गना नरगकेो बङे्ङ 
आधायभा कोही कसै उऩय भङ्टद्दा चल्न 
नसक्ने । 
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220.  ऩाॉचथय प्र.स.ङ्झन. 
जगङ्छदश 
ठाकङ्ट य 

शान्ता याई भ गबाऩतन 
(७८) 

२०६९।१।९ प्रङ्झतवादीरे गबाऩतन 
गयाएको 

२०६९।४।
८ 

प्रङ्झतवादीरे रोग्नेवाि धायण गको गबा 
प्राकृङ्झतक तफयरे ऩतन बएकोराई 
कसूय कामभ गना नङ्झभल्न े

 

221.  नखङ्टरेको याभ सभज 
याना 

प्रकाश ङ्जवष्ट 

उऩेन्र ङ्जवष्ट 

गोङ्जवन्दयाज 
जोशी 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

कताव्म 
ज्मान 
(७९) 

नखङ्टरेको जाहेयवाराकी छोयी 
उङ्झभारा यानाराई 
प्रङ्झतवादीहरुरे कताव्म 
गयी भायेको 

२०६९।४।
१० 

प्रभाणवाि भतृकरे झङ्टण्डी आत्भहत्मा 
गयेको देङ्ञखदा भङ्टद्दा नचराउन े

 

222.  झाऩा ङ्ञज.प्र.का 
झाऩा 

ङ्जिकायाज 
आङ्गदम्फे 

ऩङ्ट सारक
को 
खऩिा 
ओसाय 
ऩसाय 
(७) 

२०६९।१।२
६ 

प्रङ्झतवादीरे अवैधरुऩभा 
सारकको खऩिा फोकी 
ओसाय ऩसाय गयेको बङे्ङ 

२०६९।६।
९ 

दशी फयाभद नबएको, प्रङ्झतवादी 
कसूयभा इन्काय यही प्रभाणवाि कसूय 
ऩङ्टष्टी नबएको, 
प्रहयी कभाचायीरे अनङ्टशासन य भमाादा 
ङ्जवऩङ्चयत काभ गयेको सम्फन्धभा 
सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गने 

 

223.  काठभा
ण्डौ  

ङ्चयता ङ्जव.क. बवानी 
ताभाङ 

भङ्जहरा ठगी 
(१४) 

२०६९।१०।८ ङ्जववाहभा जान 
जाहेयवारीको सङ्टनको च ङ्टया 
भाङ्झग रगी प्रङ्झतवादी 
वेऩत्ता बएको 

२०७०।३।
४ 

भङ्टद्दा चल्ने हदम्माद नाघी सकेको  

224.  रङ्झरतऩङ्टय याजकङ्ट भाय 
याई 

सङ्टभन 
ङ्जकशोय याई 

ऩङ्ट कताब्म 
ज्मान 

(८०) 

२०७६।११।८ प्रङ्झतवादीरे आफ्नै श्रीभती 
यञ्जङ्टयाईराई झङ्टण्डाई 
भायेको 

२०७०।१।
९ 

भतृकको भतृ्मङ्ट झङ्टङ्ञण्डएको कायण 
बएको बङे्ङ शव ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन 
बएकोभा प्रङ्झतवादीरे भौकाभा जाहेयी 
ङ्छदएको य राश जाॉचभा कङ्ट नै चोि 
नबएको सभेतकायणवाि कताब्म ऩङ्टष्टी 
हङ्टने प्रभाण नबएको   

 

225.  काभ्रऩेराञ्चो
क 

ङ्झतरकफर ङ्झसॊ 
ताभाङ 

ङ्जवश्वनाथ 
मादव 

जगत फहादङ्टय 
ताभाङ 

ऩङ्ट कताब्म 
ज्मान य 
चोयी 
(८१) 

२०४९।२।२५ प्रङ्झतवादीरे जाहेयवाराको 
श्रीभती तङ्चयभामाॉ 
ताभाङ्नीराई ङ्झनजको 
सङ्टनको ङ्चयङ चोयी गयी 

२०६९। 

१२।२५ 
भूख्म प्रङ्झतवादी ङ्जवश्वयनाथको भतृ्मङ्ट बई 
सकेको देङ्ञखदा अन्म पयाय प्रङ्झतवादी 
उऩय शॊका देखाई जाहेयी ङ्छदएकोभा 
कसूय प्रभाङ्ञणत हङ्टने अवस्था नयहेको   
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भानफहादङ्टय 
ताभाङ 

भायेको 

226.  दोरखा भहेन्र फहादङ्टय 
वस्नेत 

प्रकाश 
साकी  

सयोज 
खड्का 
सॊङ्ञजव 
काकी 
 

ऩङ्ट 
ऩङ्ट 
ऩङ्ट 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(८२) 

२०६६।६।० जाहेयवाराका छोया चेत 
फहादङ्टय फस्नेतराई 
प्रङ्झतवादीहरुरे कङ्ट िङ्जऩि 
गयी ज्मान भाने उद्योग 
गयेको  

२०६९। 

११।२२ 
घा जाॉच केश पायभ नबएको,  
प्रङ्झतवादीराई ऩक्राउ गयी सयकायी 
वकीरको सहभती नङ्झरई फमान 
नगयाई छाडेको, अनङ्टसन्धान नगयी 
ङ्झभङ्ञशर याखेकोभा कसूय प्रभाङ्ञणत हङ्टने 
प्रभाण नबएकोरे भङ्टद्दा नचराउने साथै 
अनङ्टसन्धानभा गयेको राऩयफाहाक 
सम्फन्धभा कायवाही गना प्र.प्र.का भा 
ऩठाउने 

 

227.  सॊखङ्टवासबा छेसाङ बोिे छेदय बोिे 

 
ऩङ्टरुष ज्मा.भा.

उ. 
(८३) 

२०५९।२।३ प्रङ्झतवादीरे ङ्झनभादाय 
बोिेराई खङ्टकङ्ट यी प्रहाय 
गदाा तेन्जीङ दोजेराई 
चोि रागकेो 

२०६९। 

११।२२ 
२०५९ को घिनाभा २०६९ भा याम 
ऩेश गयेको, केश पायाभफाि कसङ्टय 
ऩङ्टष्टी हङ्टने अवस्था नयहेकोरे  

 

228.  

नखङ्टरेको ङ्छदनेश साह सन्तोष साह ऩङ्टरुष 
सवायी 
अॊगबॊग 

(२२) 

२०७२।०२
।१२ 

प्रङ्झतवादीरे चराएको 
भोियसाइकररे ठक्कय 
ङ्छददा जाहेयवाराकी आभा 
सङ्टदाभा साह घाइते 
बएको 

२०७२। 

०३।२७ 

ऩीङ्झडतरे उऩचायऩश्चात घय 
पकीसकेको बनी कागज गयेको य 
उऩचायखचावाऩत यकभ फङ्टझीसकेको 
देङ्ञखदा अॊगबॊगको अवस्था 
नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउने  

आ.फ. 
२०७१/ 
०७२ 

229.  

धनङ्टषा कङ्ट रानन्द झा 

श्माभा देङ्जव 
झा, ङ्झफयेन्र 
कङ्ट भाय झा, 
ङ्झफभरेन्र झा  

भङ्जहरा 
ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

केही 
सावाजङ्झन
क 
अऩयाध 
(७) 

२०७२।०३
।१० 

जाहेयवाराराई उनकै 
श्रीभती तथा छोयाहरूरे 
अफ्नै घय अगाङ्झड 
सावाजङ्झनक सडकभा 
कङ्ट िङ्जऩि गयेको  

२०७२। 

०८।१८ 

हङ्टराकफाि प्रहयी कामाारमभा प्राप्त 
जाहेयी अ.वॊ. ९० नॊ. फभोङ्ञजभ 
सनाखत नबएकारे तत्कार दताा बई 
कायवाही नबएको य 
२०७२।०७।३० भा जाहेयी 
सनाखत बएको बएता ऩङ्झन कानून 
फभोङ्ञजभको हदम्माद गङ्टज्रकेारे भङ्टद्दा 

आ.फ. 
२०७२/ 
०७३ 
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नचराउने गयी ङ्झनकासा । हदम्माद 
ङ्झबतै्र  यामसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन नऩठाउने 
अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतराई सचेत गयाउने 
। 

230.  

भहोत्तयी 
प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

ङ्ञशव दङ्टरायी 
ऩङ्ञण्डत 

भङ्जहरा 
ज्मान 
सम्फन्धी 
(८४) 

२०७२।०५
।०२ 

प्रङ्झतवादीकी छोयीराई 
उऩचायका राङ्झग बायतभा 
रङ्झगएकोभा भतृ्मङ्ट बई 
उतै राश दवाएकारे 
सभाजभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कङ्ट या 
सङ्टङ्झनएको  

२०७२। 

०८।१८ 

प्रङ्झतवादी भतृककी आभा ङ्ञशवदङ्टरायी 
ऩङ्ञण्डत,फङ्टङ्ञझएकाप्रङ्झतवादीका छोया 
एवभ ्भतृकका बाई याजायाभ ऩङ्ञण्डत 
य अन्म भाङ्झनसका बनाई सभेतफाि 
भतृक घयको बमााङ चढ्न राग्दा 
रड्न ऩङ्टगी भानी ताङे्ङ ऩम्ऩको 
ह्याण्डररे रागी योइयहेको अवस्थाभा 
भतृककी अभा प्रङ्झतवादी ङ्ञशव दङ्टरायी 
ऩण्डतरे देखी तत्कार एम्फङ्टरेन्सफाि 
बायतको भङ्टजपयऩङ्टयतपा  रगकेोभा उतै 
भतृ्मङ्ट बएको राश घयसम्भ ल्माउने 
ऩैसा नबएकारे सद् गद् गयेको बङे्ङ 
व्महोया उल्रेख गयेको य घिनास्थर 
प्रकृङ्झत भङ्टच ङ्टल्का सभेतफाि छतभा जाने 
ङ्झसॊढी य ऩानी ताङ्ङे ऩम्ऩ नङ्ञजक-नङ्ञजक  
यहेको देङ्ञखदा ऩङ्झछ सप्रभाण खङ्टरी 
आएभा कानून फभोङ्ञजभ हसने गयी 
भङ्टद्दा नचराउने  

 

231.  

स्माङ्जा 

ङ्ञजल्रा 
प्रशासन 
कामाारम 
स्माङ्जाको 
ऩत्र  

हयी प्रसाद 
बट्टयाई य 
जगङ्छदश 
प्रसाद 
बट्टयाई  

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(८५) 

२०७०।०७
।०१ 

हयी प्रसाद बट्टयाई य 
जगङ्छदश प्रसाद बट्टयाईरे 
स्माङ्जाका प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा 
अङ्झधकायी कृष्ण फहादङ्टय 
याउतको कामाकऺभा 

२०७२। 

०८।१४ 

प्रङ्झतवादीहरूरे आगो रगाउने य ज्मान 
भानेसम्भको कङ्ट या गयेको बनी ऩीङ्झडत 
प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी कृष्ण फहादङ्टय 
याउतरे कागज गयेको बए ताऩङ्झन 
ज्मान भानेसम्भको कामा गयेको 
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ऩेट्रोर छकी आगो 
रगाइङ्छदन्छङ्ट बनी 
नानाथयीका शब्द प्रमोग 
गयी हत्मा प्रमास गयेको 

नदेङ्ञखएको, बनेकै अधायभा ज्मान भाने 
उद्योगको वायदात स्थाङ्जऩत हङ्टन 
आएको नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउने  

232.  

नखङ्टरेको  
चन्र फहादङ्टय 
याई 

नन्दरार 
याई 

ऩङ्टरुष 

कताव्म 
ज्मान(८
६) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीरे बरुवा फन्दङ्टक 
पामय गयेकोभा उक्त 
फन्दङ्टकको गोरी रागी 
जाहेयवारका फङ्टफा धन 
फहादङ्टय याईको भतृ्मङ्ट 
बएको  

२०७२। 

०८।१४ 

अनङ्टसन्धानकै क्रभभा ङ्झफयाभी ऩयेका 
प्रङ्झतवादी अस्ऩतारफाि ङ्झडस्चाजा बई 
औषधी सेवन गदैगदाा ङ्झभङ्झत 
२०७२।०४।२० भा भतृ्मङ्ट बएको 
प्रङ्झतवादीका छोयाको कागज य भतृ्मङ्ट 
दताा प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेतफाि 
देङ्ञखएकारे अ. फॊ. १७६ नॊ. फभोङ्ञजभ 
भङ्टद्दा नचराउन े

 

233.  

नखङ्टरेको  
ङ्जिकादेङ्जव 
ङ्झसिौरा 

जमचन्र 
ऩोखयेर 

ऩङ्टरुष 

कताव्म 
ज्मान 

(८७) 

२०५२।०६
।३० 

भतृकको 
२०५२।०६।२८ भा 
साइकरफाि रडी भतृ्मङ्ट 
बएकोभा प्रङ्झतवादीउऩय 
शॊका रागी भतृककी 
श्रीभतीको जाहेयी ऩयेको  

२०७२। 

०८।१४ 

प्रवादीउऩय शॊका रागी जाहेयी ङ्छदएको 
बए ताऩङ्झन तत्कार घिनास्थरभा 
यहेका व्मङ्ञक्तहरू य स्मवभ ्शॊङ्जकत 
जमचन्र ऩोखयेरको कागज फमानफाि 
भतृक आपैरे हाकेको साइकर 
रडेको देङ्ञखएकारे कोही कसैको 
तताव्मफाि वायदात घङ्जित बएको 
नदेङ्ञखदा भङ्टद्दा नचराउन े

 

234.  

स्माङ्जा 
शाङ्ञन्त कङ्ट भायी 
थाऩा गङ्टरुङ 

सोभ फहादङ्टय 
थाऩा 

ऩङ्टरुष 

झङ्टिो 
ङ्जववयण 
ऩेश गयी 
नागङ्चयक
ता 
ङ्झरएको 
(११) 

२०६७।०२
।२६ 

ङ्झप्तवादी सोभफहादङ्टय 
थाऩारे आफ्नो जन्भ ङ्छदने 
फाफङ्ट कयभङ्झसॊह थाऩाको 
नाभ नबनी, रङ्टकाई, 
आफ्नी आभारे दास्रो 
ङ्झफहे गयी अएकी शेयजॊग 
थाऩाको छोया बएको 

२०७२। 

०७।१९ 

प्रङ्झतवादी सोभफहादङ्टय थाऩारे 
शेयजॊगको छोयाका रूऩभा ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामाारमफाि नागङ्चयकता 
ङ्झरएकोभा उक्त नागङ्चयकताका राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस गने गा.ङ्जव.स. कामाारमका 
ङ्झसचव, सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्काका 
भाङ्झनसहरू, सोभफहादङ्टयकी आभा 
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झङ्टिो ङ्जववयण ऩेश गयी 
नागङ्चयकता ङ्झरएको  

अङ्झतसया तथा उनका ऩूवाऩङ्झत 
कयभङ्झसॊह थाऩा, शेयजॊगको दाजङ्टको 
छोया ङ्जऩताम्फय थाऩा सभेतका 
व्मङ्ञक्तहरूको कागज व्महोयाफाि 
अङ्झतसयाका ऩूवाऩङ्झत कयभङ्झसॊह थाऩा 
बायतीम सेनाभा कामायत यहदा 
शेयजॊगको अङ्झतसयासॉग प्रभे सम्फन्ध 
यहन गई सोभफहादङ्टयको जन्भ बएको 
देङ्ञखनङ्टका अङ्झतङ्चयक्त ङ्ञचजकङ्ट भायी थाऩारे 
ङ्जऩताम्फय थाऩा ङ्जवरुद्ध ङ्छदएको अॊश 
भङ्टद्दाभा शेयजॊग थाऩाको जेठी श्रीभती 
शाङ्ञन्त थाऩा, रङ्झनजको छोया झगने्र 
थाऩा, छोयी धनकङ्ट भायी थाऩारे फमान 
गदाा सोभफहादङ्टयराई अॊशीमाय बनी 
उल्रेख गयेको देङ्ञखदा सोभफहादङ्टय 
शेयजॊगको कान्छी श्रीभती तपा फाि 
जङ्ञन्भएका छोया बएको देङ्ञखदा भङ्टद्दा 
नचराउने  

235.  

झाऩा 
केदाय ङ्ञजभी 
याई 

डा. 
कृष्णचन्र 
प्रसाद गङ्टप्ता 

ऩङ्टरुष 

कताव्म 
ज्मान(८
८) 

२०५२।०६
।१० 

ङ्झभङ्झत २०५२।०६।०६ 
गते भतृक ङ्छदरकङ्ट भायी 
ङ्ञजभी याई ऩूङ्ञणाभा 
सोङ्झनहाङराई साथभा 
ङ्झरई बायतको कृष्णचन्र 
गङ्टप्ताको ङ्ञक्रङ्झनकभा 
गएको य त्महाॉ जाॉच गदाा 
त ङ्टल्स्माहीभा उऩचाय हङ्टन्छ 
बनी अको डाक्ियकोभा 

२०७२। 

०७।१९ 

तत्कार ज्मान सम्फन्धीको २० नॊ. 
फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी ङ्ञजल्रा सयकायी 
वकीर कामाारमफाि ङ्झनणाम बएको 
प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा हार ज्मान सम्फन्धीको 
२० नॊ. फभोङ्ञजभको हदम्माद सभेत 
गङ्टज्रीसकेको य वायदात बायतीम बङू्झभभा 
बएको तथा फच्चा ङ्झनकाल्ने प्रङ्झतवादी 
ऩङ्झन मङ्जकन खङ्टल्न सकेको नदेङ्ञखदा 
प्रङ्झतवादी खङ्टरी नेऩारको बङू्झभभा 
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रगकेोभा ङ्झनजरे जाॉच 
गयी फच्चा िङ्टक्रा िङ्टक्रा 
ऩायी ङ्झनकाल्दा 
यक्तश्रावका कायण भतृ्मङ्ट 
बई राश त्महाॉफाि 
दशगजाभा ल्माई 
पाङ्झरङ्छदएको  

ऩक्राउ ऩयेका फखत कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टने गयी हारको अवस्थाभा भङ्टद्दा चल्न 
नसक्ने  

236.  

नखङ्टरेको 
(इराभ 
अन्तगात) 

प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

अशोक शे्रष्ठ ऩङ्टरुषा 

केही 
सावाजङ्झन
क 
अऩयाध 
(८) 

२०७२।०५
।२५ 

प्रङ्झतवादीरे ड्यङ्टिीभा 
यहेको प्रहयी कभाचायीराई 
हातऩात गारीगरौज 
गयेको 

२०७२। 

०७।१९ 

ऩक्राउ प्रङ्झतवादीराई अदारतफाि 
म्माद थऩ ङ्झरई ङ्जहयासतभा यहेको 
अवस्थाभा २०७२।०६।१० भा 
आम्दा भेची अस्ऩतारभा भतृ्मङ्ट 
बएकोरे ज्मानतपा  अनङ्टसन्धान हङ्टने नै 
हङ्टॉदा प्रङ्झतवादीको भतृ्मङ्ट बैसकेकारे 
केही सावाजङ्झनक अऩयाधतपा  भङ्टद्दा 
चल्ने अवस्था नबएको  

 

237.  

सॊखङ्टवास
बा 

जीत फहादङ्टय 
देवान 

बके्तशय 
ङ्ञजभी य 
बक्तभङ्ञण 
दाहार 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(८९) 

२०५२ सार 
(अरू नखङ्टल्ने) 

प्रङ्झतवादीहरूरे घाइतेउऩय 
ज्मान भाने उद्योग गयेको  

२०७२। 

०६।२९ 

प्रङ्झतवादीभध्मेका बक्तभङ्ञण दाहारको 
२०५८।११।०२ भा भतृ्मङ्ट 
 बएको भतृ्मङ्ट दताा प्रभाणऩत्रफाि 
देङ्ञखएको य अकाा ऩङ्झतावादी बके्तशय 
ङ्ञजभीको ऩनी भतृ्मङ्ट बैसकेको प्रहयी 
सञ्चायफाि देङ्ञखएकारे कसूयदायको 
भतृ्मङ्ट बैसकेको अवस्थाभा भङ्टद्दा 
नचराउने 

 

238.  नखङ्टरेको 
(भहेन्रन
गय 
अन्तगात)    

प्रङ्ञजत यतोकी 
फरदेवयाज 
ऩन्त  

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
(९०) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीरे ङ्जवषादी खान 
रगाएका कायण भतृ्मङ्ट 
बएकोभा ङ्जवश्वास राग्छ 
बनी जाहेयी ऩयेको 

२०७२। 

०५।२४ 

सङ्टरु जाहेयीभा आपै ङ्जवष सेवन गयेको 
बनी ऩयेकोभा दोस्रो जाहेयी ङ्जवष सेवन 
गयाएको बनी ऩयेको य प्रङ्झतवादी उक्त 
सभमभा सशस्त्र प्रहयी  गणभा यहेको 
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बनी फमान गयेका तथा भतृकका ङ्जऩता 
सेभतको कागजफाि आपै वीष सेवन 
गयेको देङ्ञखदा प्रङ्झतवादी उऩय भङ्टद्दा 
नचराउने 

239.  

कञ्चनऩङ्टय जीवछ मादव 
इन्रङ्झसॊह 
काकी सभेत 

ऩङ्टरुष 

जिाभसी 
जडीफङ्टिी 
ओसायऩ
साय 
(८) 

नखङ्टरेको 

इन्रङ्झसॊह काकीरे बाडाभा 
ङ्झरएको ङ्छदर फहादङ्टय 
काकीको घयभा ८० 
फोया जिाभसी फयाभद 
बएको  

२०७२। 

०५।२४ 

प्रङ्झतवादी इन्रङ्झसॊह काकीरे फयाभद 
जिाभसी नङ्जवन कङ्ट भाय शाहीफाि 
ङ्झरएको फमान रेखाएकोभा ङ्झनज नङ्जवन 
कङ्ट भाय शाहीरे ङ्ञजल्रा वन कामाारम 
फाजङ्टयाफाि छङ्टिऩूजॉ अनङ्टभङ्झत ङ्झरएय 
ओसायऩसाय गयेको फमान गयेकोभा 
ङ्ञजल्रा वन कामाारमको ऩत्र सभेतफाि 
३००० के.जी.को छङ्टिऩङ्टजॉ ऩाएको 
देङ्ञखदा कानूनी प्रङ्जक्रमा ऩङ्टया बएकोरे 
भङ्टद्दा नचराउने   

 

240.  

गोयखा 
स.व.अ. 
अजङ्टान प्रसाद 
चाऩागाई 

मभ प्रसाद 
ढकार 
सभेत 

ऩङ्टरुष 

साभङ्टदाङ्जम
क 
वनको 
जग्गा 
ङ्जवङ्जक्र  
(९) 

२०६०।१०
।२३ 

ङ्ञजल्रा गोयखा 
आरुचनैिेभा साभङ्टदाङ्जमक 
वनङ्झबत्रको जग्गा 
अङ्झनमङ्झभत ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण 
गयी घयछाप्रो ङ्झनभााण 
गयेको 

२०७२। 

०५।२१ 

ङ्झनङ्झभात िहया २०७२।०१।१२ को 
बकूम्ऩरे बङ्ञत्कएको य हार 
अङ्झतक्रभण कामभै यहेको नदेङ्ञखएको, 
स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण बएको ङ्झरखत 
प्रभाण केही नयहेको तथा उक्त 
जग्गाभा घय फनाउन ङ्झसपाङ्चयस 
नङ्छदनका राङ्झग गाउॉ ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतराई रेखी ऩठाएको देङ्ञखदा 
भङ्टद्दा नचराउने  

 

241.  

ऩाॉचथय ऩ.ना. ख एक 
योशन 
सम्फाहाम्पे 

ऩङ्टरुष 

जवयज
स्ती 
कयणी 
(१२) 

२०७२।०३
।०९ 

प्रङ्झतवादीरे ऩीङ्झडत 
ऩङ्चयतङ्झतात नाभ ख राई 
जवयजस्ती कयणी गयेको 

२०७२। 

०५।२१ 

प्रङ्झतवादीको ङ्झभङ्झत २०७२।०३।१३ 
गते शव पेरा ऩयी ज्मानतपा  
अनङ्टसन्धान अगाङ्झड फङ्जढयहेकारे भतृ्मङ्ट 
बएको ऩङ्टष्टी बएको य जवयजस्ती 
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कयणीतपा  ऺेतीऩूङ्झता सभेतभा ३५ 
ङ्छदनको हदम्माद गङ्टज्रकेारे भङ्टद्दा 
नचराउने 

242.  

धनङ्टषा 
सञ्जीव कङ्ट भाय 
मादव 

उभाकान्त 
चौधयी  

ऩङ्टरुष 
ठगी 
(१५) 

नखङ्टरेको 

भेन ङ्टका रङ्टइिेर, यस्भी 
गङ्टप्ता, ऩङ्टजा काकी य 
ङ्जवष्णङ्ट ऩाण्डेरे धनङ्टषा 
अस्ऩतार प्रा.ङ्झर.भा 
फङ्टझाउनङ्टऩने २,५१,६१० 
आफ्नो खाताभा जम्भा 
गना रगाई ठगी गयेको 

२०७२। 

०५।१७ 

प्रङ्झतवादी धनङ्टषा अस्ऩतार प्रा.ङ्झर.द्वाया 
सञ्चाङ्झरत नङ्झसाङ \ करेज सॊचारक 
यहेको, ठगी गयेभा ईन्कायी यही 
गयेको फमान ऩीङ्झडत बङ्झनएका 
ङ्झफद्याथॉहरूको कागज सभेतफाि ऩङ्टष्टी 
बएको य ङ्झफद्याथॉहरूरे प्रभाणऩत्र 
सभेत प्राप्त गयीसकेको देङ्ञखएकारे 
भङ्टद्दा नचराउन े

 

243.  

धनङ्टषा 
सञ्जीव कङ्ट भाय 
मादव 

ङ्छदऩेन्र 
प्रसाद 
चौधयी 

ऩङ्टरुषा 
ठगी 
(१६) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीराई घयामसी 
काभका राङ्झग धनङ्टषा 
अस्ऩतार प्रा.ङ्झर.द्वाया 
सञ्चाङ्झरत ङ्जऩङ्झसएर 
नङ्झसाङ \प्रोग्राभतपा को 
खाताभा २० राख रुऩैमा 
जम्भा गङ्चयङ्छदएकोभा उक्त 
यकभ फायम्वाय ताकेता 
गदाा ऩङ्झन नङ्छदएको  

२०७२। 

०५।१७ 

जाहेयवारा य प्रङ्झतवादी दङ्टवै जना उक्त 
करेजको सञ्चारक यही सॊमङ्टक्त 
दस्तखतभा खाता सञ्चाङ्झरत यहेकोभा 
प्रङ्झतवादीरे उक्त यकभ ङ्झनकारी 
करेजकै काभभा खचा गयेको बनी 
उल्रेख गयेको व्महोया करेजको 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन य फङ्टङ्ञझएका 
भाङ्झनसको कागजफाि सभङ्झथात देङ्ञखदा 
भङ्टद्दा नचराउन े

 

244.  

काठभाडौं 
प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

ङ्जववेक 
कोइयारा 

ऩङ्टरुष 
ठगी 
(१७) 

नखङ्टरेको 
प्रङ्झतवादीरे नेिवङ्जका ङ 
व्मवसाम चराई ठगी 
गयेको 

२०७२। 

०५।०८ 

ङ्झभङ्झसर सॊरग्न कागजात य 
प्रङ्झतवादीको फमान सभेतफाि नेिवङ्जका ङ 
व्मवसाम चराएको नदेङ्ञखएको य मती 
नै ठङ्झग बमो बनी कोही कसैको उजङ्टयी 
यहेको नदेङ्ञखएको तथा हदम्माद 
व्मङ्झतत बैसकेको देङ्ञखदा ङ्झनणाम 
गङ्चययहनङ्टनऩने 
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245.  

रङ्झरतऩङ्टय 
प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

भेन ङ्टका भगय 
सभेत 

भङ्जहरा 

भानव 
फेचङ्जवख
न तथा 
ओसायऩ
साय 
(४) 

नखङ्टरेको 

रङ्झरतऩङ्टय ङ्ञजल्राको 
रङ्टब ङ्टङ्ञस्थत भेयी वाडा 
स्कूरभा रराइ पकाई 
बायततपा  रैजाने 
उदे्दश्मरे 
फारङ्झफरकाहरूराइ 
याङ्ञखएको  

२०७२। 

०५।०८ 

प्रङ्झतवादी भध्मेका व्मङ्ञक्तहरू बायतभा 
दताा यहेको गैसस देहयादङ्टनङ्ञस्थत 
ऩेष्टोरोजी ङ्ञचल्डे्रन ङ्झबरेज सोसाइिीका 
प्रोजेक्ि ङ्झडयेक्िय तथा ऩूवाङ्जवद्याथॉहरू 
यहेको बायतीम दङ्टतावासको ऩत्रफाि 
खङ्टरेको, ङ्झनज ८ जना आङ्झथाक अवस्था 
कभजोय बएका ङ्जवद्याथॉहरूराई 
छात्रवङृ्ञत्तका राङ्झग ऩयीऺा ङ्छदन 
काठभाडौं ऩठाइएको हो बङे्ङ श्री 
फरम्फङ्ट ङ्झन.भा. ङ्जव. को ऩत्र सभेतफाि 
फेचङ्जवखन तथा ओसायऩसाय खङ्टल्न 
सकेको नदेङ्ञखदा भङ्टद्दा नचराउन े

 

246.  

काठभाडौं 

प्र.ङ्झन. प्रभे 
फहादङ्टय शाही 
सभेतको 
प्रङ्झतवेदन 

AMIR EL-

MAHI 

ISMAIL 
ऩङ्टरुष 

रागू 
औषध 

(४) 

२०७२।०२
।१४ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा कताय 
एमयवेजको ङ्जवभानफाि 
दोहा जान रागकेा मूएन 
अन्तगात ङ्जवश्व खाद्य 
कामाक्रभको ऩङ्चयचमऩत्र 
यहेका प्रङ्झतवादीराई 
चेकजाॉच गदाा ६ ग्राभ 
५०० ङ्झभङ्झरग्राभ चयेस 
फयाभद बएको 

२०७२। 

०५।०८ 

प्रङ्झतवादी मूएन अन्तगात ङ्जवश्व खाद्य 
कामाक्रभको कभाचायी यहेको कङ्ट या 
ऩङ्चयचमऩत्र तथा UN/WFPको ऩत्र 
सभेतफाि खङ्टरेको, प्रङ्झतवादीको साथभा 
यहेको ङ्ञचङ्जकत्सकको कागजभा गधान 
य ढाड दङ्टखेभा गाॉजा खान सक्ने बनी 
उल्रेख बएको तथा काठभाडौंङ्ञस्थत 
नङ्झबाक अस्ऩतारको ऩत्रफाि ङ्झनज 
गधान य ढाडको ङ्जवयाभी यहेको देङ्ञखदा 
रागू औषध ङ्झनमन्त्रण ऐनको दपा ५ 
सभेतका अधायभा भङ्टद्दा नचराउन े

 

247.  

काठभाडौं  
भो. अब्फास 
हङ्टसेन 

सङ्टङ्जवनकङ्ट भाय
चौधयी 

ऩङ्टरुष 

फैदेङ्ञशक 
योजगाय 
ठगी 
(१८) 

नखङ्टरेको 

जाहेयवाराराई अभेङ्चयका 
ऩठाइङ्छदने बनी प्रङ्झतवादीरे 
६,५०,००० फङ्टङ्ञझङ्झरई 
कागज गङ्चयङ्छदएको 

२०७२। 

०५।०८ 

जाहेयवारारे ऩेश गयेको कागजराई 
ऩयीऺणका राङ्झग ङ्जवङ्झध ङ्जवऻान 
प्रमोगशाराभा ऩठाउॉदा प्रङ्झतवादीको 
नभूना ल्माप्चेसॉग नङ्झभरेको य दस्तखत 
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सभेत नङ्झभरेकारे भङ्टद्दा नचराउन े
248.  

नखङ्टरेको  धनेश्वय ङ्झफष्ट 
भाधव 
ऩौडेर सभेत 
४ जना 

ऩङ्टरुष 
कताव्म 
ज्मान 
(९१) 

२०७२।०२
।०८ 

भतृक हयी ङ्जवष्ट 
२०७२।०२।०४ गते 
घाइते बई उऩचायका 
क्रभभा भतृ्मङ्ट बएकोभा 
प्रङ्झतवादीहरूरे कङ्ट या 
पेयेकारे शॊका राङ्झग 
दोस्रो जाहेयी ऩयेको 

२०७२। 

०५।०८ 

एकाऩसभा घङ्झनष्ट साथी यहेका भतृक 
य प्रङ्झतवादीहरू साथै फसी यक्सी ङ्जवमय 
खाइ छङ्ट िेकाभा केही सभमभा रडेको 
आवाज सङ्टनी हेयी उद्धाय गयी 
अस्ऩतारसम्भ रगकेो प्रङ्झतवादीको 
फमान तथा घिना ङ्जववयण कागज 
आदीसभेतफाि सभङ्झथात देङ्ञखदा कोही 
कसैको कताव्म नदेङ्ञखदा भङ्टद्दा 
नचराउने  

 

249.  

काठभाडौं यङ्ञञ्जत कणा 
बऩूेन्र शे्रष्ठ 
सभेत ११ 
जना 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(९२) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीहरूरे 
जाहेयवाराराइ कारो 
भोसो दरी जङ्टत्ताको भारा 
रगाई कङ्ट िङ्जऩि गयेको  

२०७२। 

०५।०८ 

जाहेयी, जाहेयवाराको कागज तथा 
स्वास्थ्म ऩयीऺणा सभेतफाि वायदातको 
प्रकृङ्झत नै ज्मान भाने उद्योगको 
नङ्छदखएकारे भङ्टद्दा नचराउन े

 

250.  

काठभाडौं 
प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

ङ्झनशान 
बट्टयाई 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(९३) 

२०७२।०२
।०१ 

उक्त ङ्झभङ्झतभा 
नागढङ्टॊगाफाि करॊकीतपा  
गैयहेको प्रङ्झतवादीरे 
चराएको कायरे सोही 
ङ्छदशाफाि आइयहेको 
भोियसाइकरराई ठक्कय 
ङ्छददा चारक उङ्झछङ्जट्टन 
गई भोियसाइकररे 
सोही ङ्छदशाफाि गैयहेको 
ट्याक्सी तथा ङ्जवऩङ्चयत 
ङ्छदशाफाि आइयहेको 
भाइक्रोफसभा ठक्कय 
ङ्छदएको य अङ्झनमङ्ञन्त्रत 

२०७२। 

०५।०२ 

प्रङ्झतवादीको राऩयवाहीरे उक्त दङ्टघािना 
हङ्टन ऩङ्टगकेो बएता ऩङ्झन कोही कसैको 
भतृ्मङ्ट वा अॊगबॊग नबएको, प्रङ्झतवादीरे 
चक्का खाल्डोभा ऩना गई दङ्टघािना 
बएको बनी फमान गयेको, 
सवायीधनीहरूरे एकाऩसभा सवायी 
भभात गने गयी कागज गयेको तथा 
ज्मान भाने सम्भको भनसाम वा 
ङ्चयसइङ्जव यहेको नदेङ्ञखदा प्रङ्झतवादी 
उऩय भङ्टद्दा नचराउन े

 



 

- 80 - 

 

उक्त कायरे योकीयाखेको 
स्कङ्ट ियभा सभेत ठक्कय 
ङ्छदएको 

251.  

काठभाडौं 
प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

ङ्जऩताम्फय 
ऩोखयेर 

ऩङ्टरुष 
कारोफ
जाय 
(१२) 

२०७२।०२
।०४ 

नमाॉ फानेश्वयङ्ञस्थत बयोसा 
पाभेसीभा B Barun - (IV 

canula)नाभक औषधीको 
खङ्चयद भूल्म रू ६१.५६ 
यहेकोभा १३ प्रङ्झतशत 
भू,अ.क. य अङ्झधकभत 
२० प्रङ्झतशत नापा सभेत 
८३.४७ रुऩैमाभा 
फेच्नङ्टऩनेभा रू. १०० भा 
फाङ्ञणज्म ङ्जवबागको 
अनङ्टगभन िोरीराई 
फेचेको 

२०७२। 

०५।०२ 

प्रङ्झतवादीको पाभेसीफाि B Barun - 

(IV canula) य IV canula Safety गयी  
२ प्रकायका औषधी फयाभद बएको 
देङ्ञखएको, प्रङ्झतवादीरे फमान गदाा 
अपूरे अनङ्टगभन िोरीराई IV canula 

Safetyङ्जवक्री गयेकाभा बरूवश B 

Barun - (IV canula)को खङ्चयद ङ्झफर 
देखाएको बनी फमान गयेको य उक्त 
व्महेया प्रङ्झत इकाई खङ्चयद भूल्म पयक 
पयक यहेका दङ्टवै औषधीको खङ्चयद 
ङ्झफर तथा सभेतफाि ऩङ्टष्टी बएकोरे 
भङ्टद्दा नचराउन े

 

252.  

बक्तऩङ्टय 
ऩ.ना. वतृ्त 
ङ्छठभी न 

सङ्टजन याउत ऩङ्टरुष 

जवयज
स्ती 
कयणी 
(१३) 

२०७२।०३
।०६ 

ऩीङ्झडत जाहेयवाराको 
ङ्ञचनजानको साङ्झथ 
प्रङ्झतवादीसॉग वैदेङ्ञशक 
योजगायीभा जानका राङ्झग 
केही यकभको सहमोग 
भाग्न बेिघाि गदाा  
बक्तऩङ्टय भध्मऩङ्टय 
ङ्छठभीङ्ञस्थत थकारी गषे्ट 
हाउस एण्ड बान्साघयको 
कोठा नॊ. १०३ भा 
प्रङ्झतवादीरे जवयजस्ती 
कयणी गयेको  

२०७२।०४
।०९ 

प्रङ्झतवादीको ईन्कायी फमानराई 
सभङ्झथात हङ्टने गयी स्वमभ ्ऩीङ्झडतरे ऩैसा 
रेनदेनको व्मवहाय सम्फन्धभा 
प्रहयीराई बनेको हो । ङ्झरनङ्टऩने ऩैसा 
प्रङ्झतवादीका बाईफाि फङ्टङ्ञझसकेको छङ्ट 
। ङ्झनदोष व्मङ्ञक्तराई पसाउन चाहङ्ङ 
भङ्टद्दा ङ्जपताा ङ्झरन भञ्जङ्टय छङ्ट बनी 
हङ्टराकभापा त ङ्छदएको ङ्झनवेदन स्वमभ ्
उऩङ्ञस्थत बई सनाखत गयेको देङ्ञखदा 
भङ्टद्दा नचराउने  
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253.  

झाऩा 
ङ्जवजम कङ्ट भाय 
साह तेरी 

नन्दरार 
याम सभेत 

ऩङ्टरुष 
कताव्म 
ज्मान 

(९४) 

२०५२।०७
।२६ 

बायतीम नागङ्चयकहरू 
जगङ्छदश प्रसाद साह य 
याजनायामण प्रसाद मादव 
नेऩार आई आरङ्ट 
प्माजको यकभ उठाई 
पका दा यकभ रङ्टट्ने 
प्रमेजनाथा छङ्ट यी प्रहाय गयी 
भतृ राश भेची ऩूरको 
नेऩारतपा को बागभा 
पेरा ऩयेको 

२०७२। 

०४।२६ 

कताव्मवारा बायतीम नाङ्झगयक नन्द 
याम सभेतका ६ जना हङ्टन ्बङे्ङ प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन य फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरूको 
कथनफाि प्रभाङ्ञणत बइयहेकोभा म्माद 
ताभेर हङ्टन नसक्ने बएफाि भङ्टद्दा 
नचराउने गयी बएको ङ्झनणाम ज्मान 
सम्फन्धीको भहरको २० नॊ. को 
व्मवस्था हार रागू बएको ऩायस्ऩङ्चयक 
कानूनी सहामता सम्फन्धी ऐन सभेतका 
व्मवस्थाफाि त्र ङ्टिीऩूणा हङ्टॉदा फदय गयी 
अनङ्टसन्धान जायी याखी कानून 
फभोङ्ञजभ गना ङ्झभङ्झसर ङ्जपताा गने 

 

254.  

काठभाडौं 

भहानगयीम 
प्रहयी वतृ्त 
गौशाराको 
ऩत्र 

बीभ याना 
भगय बङे्ङ 
बीभयाज 
याना 

ऩङ्टरुष 
ङ्जवदेशी 
ङ्जवङ्झनभम 
(१३) 

२०७०।०५
।०३ 

वायदात ङ्झभङ्झततभा 
गौशारा चोकङ्ञस्थत 
सावाजङ्झनक स्थानभा 
शॊकास्ऩद अवस्थाभा 
पेरा ऩयेका प्रङ्झतवादीका 
साथफाि साउदी ङ्चयमार 
५००७ फयाभद बएको  

२०७२। 

०४।२१ 

अनङ्टसन्धानका क्रभभा प्रङ्झतवादीरे 
वमान गदाा आपू वैदेङ्ञशक योजगायीभा 
साउदी अयव गएको य उक्त यकभ 
त्महाॉको कभाई बएको फमान 
गयेकोभा ङ्झनजको ट्राबर डकङ्ट भेन्ि, 
नेऩारी याजदङ्टतावास ङ्चयमाद साउदी 
अयवफाि जायी बएको ऩत्र, ऩययाष्ड 
भन्त्रारम कन्सङ्टरय सेवा ङ्जवबागको 
ऩत्र, श्रभ तथा योजगाय प्रवद्धान 
ङ्जवबागको ऩत्र SOS Manpower 

Service P. Ltd.को ऩत्र सभेतफाि 
प्रङ्झतवादीको फमान व्महोया ऩङ्टष्टी बएको 
य ङ्झनज कङ्ट नै सिही वा कायोवाय गदै 
गयेको अवस्थाभा ऩक्राउ ऩयेको 
नबएकारे ऩमााप्त प्रभाणको अबाव हङ्टॉदा 
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भङ्टद्दा नचराउन े
255.  

काठभाडौं 
केन्रीम 
फारकल्माण 
सङ्झभङ्झतको ऩत्र 

ऩायस बङे्ङ 
ऩूणा फहादङ्टय 
थाभी सभेत 

दङ्टवै 
(ङ्जवदेशी 
सभेत) 

भानव 
फेचङ्जवख
न तथा 
ओसायऩ
साय 
(५) 

नखङ्टरेको 

देरखा ङ्ञजल्राको 
राऩीराङ्ग गा.ङ्जव.स.को 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रफाि बायतको 
ऩेस्तारेजी ङ्ञचल्डे्रन 
ङ्झबरेजभा रैजादै गयेका 
११ जना फारङ्झफरकाहरू 
कोिेश्वयभा पेरा ऩयेका  

२०७२। 

०४।२१ 

प्रङ्झतवादी भध्मेका व्मङ्ञक्तहरू बायतभा 
दताा यहेको गैसस देहयादङ्टनङ्ञस्थत 
ऩेष्टोरोजी ङ्ञचल्डे्रन ङ्झबरेज सोसाइिीका 
प्रोजेक्ि ङ्झडयेक्िय तथा ऩूवाङ्जवद्याथॉहरू 
यहेको बायतीम दङ्टतावासको ऩत्रफाि 
खङ्टरेको, ङ्झनज ११ जना आङ्झथाक 
अवस्था कभजोय बएका 
ङ्जवद्याथॉहरूराई छात्रवङृ्ञत्तका राङ्झग 
ऩयीऺा ङ्छदन काठभाडौं ऩठाइएको हो 
बङे्ङ श्री राङ्जऩराङ्ग उच्च भाध्मङ्झभक 
ङ्झफद्यारम य श्री फरम्फङ्ट ङ्झन. भा. ङ्जव. 
को ऩत्र तथा फारफाङ्झरकाका 
अङ्झबबावकको कागज सभेतफाि 
फेचङ्जवखन तथा ओसायऩसाय खङ्टल्न 
सकेको नदेङ्ञखदा भङ्टद्दा नचराउन े

 

256.  

काठभाडौं 
केन्रीम 
फारकल्माण 
सङ्झभङ्झतको ऩत्र 

ङ्झसप्ऩोया 
राभा 
(अङ्झधकायी) 
सभेत ७ 
जना 

दङ्टवै 

भानव 
फेचङ्जवख
न तथा 
ओसायऩ
साय 
(६) 

नखङ्टरेको 

धाङ्छदङ ङ्ञजल्राको ङ्चय य 
झाराङ् गा.ङ्जव.स.फाि 
ङ्जवङ्झबङ्ङ उभेय सभूहका 
४६ जना 
फारफाङ्झरकाहरूराई 
अङ्झबबावकको भञ्जङ्टयी 
सहभङ्झत वेगय अनङ्झधकृत 
रूऩभा काठभाडौंभा ल्माई 
नख्खङ्टङ्ञस्थत ङ्झनभार 
स्कूरभा याङ्ञखएको 

२०७२। 

११।०४ 

फेचङ्जवखनको उदे्दश्मरे ल्माएको होइन, 
फारकल्माण सङ्झभङ्झतको सल्राह 
सभेतभा २०७२।०१।१२ के 
बकूम्ऩऩङ्झछ घय बङ्ञत्कएय फस्न सभस्मा 
बएका फारफाङ्झरकाहरूराई आफ्नो 
स्कूरभा याङ्ञखएको बङे्ङ प्रङ्झतवादी 
ङ्झसप्ऩोया राभा अङ्झधकायी सभेतका 
प्रङ्झतवादीहरूको वमान व्महोया ऩीङ्झडत 
फारफाङ्झरकाको कागज तथा अन्म 
फङ्टङ्ञझएका व्मङ्ञक्तहरूको कागज 
सभेतफाि सभङ्झथात देङ्ञखएको य केन्रीम 
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फारकल्माण सङ्झभङ्झतको ऩत्रफाि 
फारफाङ्झरकाहरूराई अङ्झबबावकसॉग 
ऩङ्टनङ्झभारन गयाइसङ्जकएको बनी खङ्टरी 
आएको देङ्ञखदा भङ्टद्दा नचराउन े

257.  

फङ्छदामा 
स.सॊ.अ. 
अशोक 
बण्डायी 

फयकत अङ्झर 
जोराह 
अन्सायी 

ऩङ्टरुष 

वन्मज
न्तङ्ट 
अखेिोऩ
हाय 
(गैडाको 
खाग) 
(१०) 

नखङ्टरेको 
(२०६७ 
सार) 

तत्कार मी प्रङ्झतवादी 
ऩक्राउ नऩयेकारे प्रस्तङ्टत 
वायदातभा थङ्टङ्झप्तङ ङ्झछङ्चयङ 
सभेत जना ३ उऩय 
२०६७।१०।१३ भा 
अङ्झबमोगऩत्र दताा 
बैसकेकोभा हार मी 
प्रङ्झतवादी ऩक्राउ ऩयेका 

२०७२। 

१२।१९ 

मी प्रङ्झतवादीरे ऩक्राउऩङ्झछ वमान गदाा 
वायदातका सभमभा उऩचायाथा बायतभा 
यहेको बनी फमान गयेका तथा कसूय 
ठहय बएका भूर भङ्टद्दाका 
प्रङ्झतवादीहरूरे मी प्रङ्झतवादीराई ऩोर 
गना सकेको नदेङ्ञखदा वस्तङ्टङ्झनष्ट 
प्रभाणको अबावभा भङ्टद्दा नचराउन े

 

258.  

काठभाडौं 
ऩदभ फहादङ्टय 
शाही 

जॊग फहादङ्टय 
शाही सभेत 
३ जना 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(९५) 

२०७२।०३
।१२ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा 
प्रङ्झतवादीहरूरे 
जाहेयवाराका बाई ध्र ङ्टव 
शाहीसॉग ऩैसा  साऩिी 
भागकेाभा नङ्छदएको 
ङ्चयसइवीरे गदाा खङ्टकङ्ट यी 
प्रहाय गयेकाभा यभेश 
बण्डायी सभेतरे 
छेकेकारे ज्मान फचेको 

२०७२। 

११।०४ 

प्रङ्झतवादीहरू जॊग फहादङ्टय शाही, 
प्रमागरार देवकोिा य यणङ्छदऩ 
भल्रको बनाबन हङ्टॉदा कङ्ट िङ्जऩिसम्भ 
गयेकोभा स्वीकाय यही खङ्टकङ्ट यी प्रहाय 
गयेको य सङ्टनको ङ्झसङ्जक्र रङ्टिेकोभा 
इन्काय यही फमान गयेको तथा 
ऩीङ्झडतको स्वास्थ्म ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
सभेतफाि भनेसम्भको ङ्ञस्थङ्झत 
नदेङ्ञखएकारे वायदातको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय ज्मान भाने उद्योग 
नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउने  

 

259.  

काठभाडौं अङ्झनर जङ्जिमा 

आकाश 
जङ्जिमा 
सभेत ८ 
जना 

भङ्जहरा 
कताव्म 
ज्मान 
(९६) 

२०७०।०३
।०१ 

का.ङ्ञज.का.भ.न.ऩा. वडा 
नॊ. ४ ङ्ञस्थत आशा 
शे्रष्ठको घयभा भतृक तथा 
प्रङ्झतवादीहरूको ऩङ्चयवाय 

२०७२। 

१०।२४ 

भतृकरे झङ्टण्डी आत्भहत्मा गयेको बङे्ङ 
प्रङ्झतवादीहरूको फमान व्महोया यहेको 
बएता ऩङ्झन नाइरनको डोयी 
वायदातस्थरभा नबै घयकम्ऩाउण्डभा 
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बाडाभा फस्ने गयेकोभा 
वायदात ङ्झभङ्झतभा 
घयडेयाको फाथरूभको 
झ्मारको येङ्झरङ् भा 
झङ्टङ्ञण्डएको देखी ङ्ञशशा 
पोडी ङ्झबत्र ऩयी 
एम्फङ्टरेन्स फोराई ङ्ञशऺण 
अस्ऩतारभा देखाई 
फमोधा अस्ऩतारभा सभेत 
रगकेोभा भतृ घोषणा 
गङ्चयएको   

पेरा ऩयेको तथा DeathCertificate य 
Autopsy Reportको व्महोया पयक 
ऩयेको य अभेङ्चयकाभा फस्ने भाइती 
ऩऺरे भतृकका श्रीभान ्सभेतका 
ऩङ्चयवायका सदस्महरू उऩय शॊका गयी 
जाहेयी दयखास्त अभेङ्चयकाङ्ञस्थत नेऩारी 
दङ्टतावासभापा त ङ्छदएको भङ्टद्दाभा भाइती 
ऩऺका कसैराई ऩङ्झन फङ्टझ्दै नफङ्टझी 
भङ्टद्दा नचराउने ङ्झनणाम गना नङ्झभल्ने  

260.  

नखङ्टरेको 
(इराभ 
अन्तगात) 

प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

सभीय 
ङ्झतवायी 
सभेत 

ऩङ्टरुष 
रागू 
औषध 
(५) 

२०७२।०३
।०९ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा 
प्रङ्झतवादीरे ङ्चयक्साको 
ङ्झडकीफाि रागू औषध 
Dendrite६ थान ङ्झनकारी 
बाग्न रागकेो अवस्थाभा 
ऩक्राउ ऩयेका 

२०७२। 

०६।१९ 

फयाभङ्छदत Dendriteभा भनोङ्छद्वऩक 
ऩदाथा ऩाइएन बनी प्रहयी ङ्जवङ्झध ङ्जवऻान 
प्रमोगशाराफाि रेखी अएकारे रागू 
औषध भङ्टद्दा नचल्न े

 

261.  

दाङ  
ङ्झनभा कङ्ट भायी 
खत्री 

कृष्ण 
फङ्टढाथोकी 

ऩङ्टरुष 

ङ्जवष 
खङ्टवाई 
कताव्म 
ज्मान 
(९७) 

२०७१।०१
।११ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा भतृकरे 
ङ्जवष सेवन गयेऩङ्झछ 
छट्ऩिाइयहेको अवस्थाभा 
याप्ती अञ्चर अस्ऩतार 
ऩङ्टमााएकोभा भतृ घोङ्जषत 
गङ्चयएको 

२०७२। 

०६।२० 

भतृककी आभारे प्रङ्झतवादीरे ङ्जवष 
सेवन गयाई कताव्म गयी भायेको बनी 
जाहेयी दयखास्त ङ्छदएको बए ताऩङ्झन 
प्रङ्झतवादी इन्काय यही फमान गयेका 
वायदातको केही सभम अगाङ्झडसम्भ 
ऩाहङ्टनाको रूऩभा भतृक/प्रङ्झतवादीसॉगै 
यहेका व्मङ्ञक्तहरूको कागज व्महोया य 
भतृक/प्रङ्झतवादीका ८ वषॉम छोयाको 
कागज सभेतफाि कोही कसैरे ङ्जवष 
सेवन गयाएको नखङ्टरेको य चश्भङ्छदत 
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व्मङ्ञक्त यहेको सभेत नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा 
नचराउने  

262.  

काठभाडौं 
प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

नयेश 
अग्रवार 
सभेत 

ऩङ्टरुष 

प्राङ्ञचन 
स्भायक 
सॊयऺण 
सम्फन्धी 
कसूय 
(१४) 

२०७२।०५
।२५ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा 
फौद्धङ्ञस्थत छोतेन गषे्ट 
हाउसको कोठा नॊ. 
२१६ भा ङ्झड दोजे 
राभारे उऩेन्र 
राङ्झभछानेसॉग ङ्झस भारा 
ङ्जकङे्ङ क्रभभा अभेङ्चयकी 
डरय सक्करी/नक्करीभा 
ङ्जववाद बएऩङ्झछ राभारे 
हातगोडा सभेत फाधी 
सभारा ङ्झरई गएको 

२०७२। 

१०।२१ 

उऩेन्र राङ्झभछानेको जाहेयीरे डाॉका य 
अऩहयण तथा शङ्चययफन्धक भङ्टद्दा 
अनङ्टसन्धानका क्रभभा राभा ऩक्राउ 
ऩयेऩङ्झछ ङ्झनज उऩेन्र राङ्झभछाने उक्त 
ङ्झस भारा नयेश अग्रवारको बएको 
फताएकोभा नयेश अग्रवाररे फमान 
गदाा १५ थान ङ्झस भारा आफ्नो 
फाफङ्टको ऩारादेङ्ञख नै घयभा बएको 
फताएको य ऩङ्टयातत्व ङ्जवबागको 
ऩयीऺणफाि १०० वषा ऩङ्टयानो 
नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउन े

 

263.  

नखङ्टरेको 
(ऩािन 
अन्तगात) 

ङ्झबभ फहादङ्टय 
थाऩा भगय 

याभ फहादङ्टय 
थाऩा 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(९८) 

नखङ्टरेको 

ऩीङ्झडतराइ प्रङ्झतवादीरे 
धाङ्चयरो हङ्झतमाय खङ्टकयी 
प्रहाय गदाा ऩेिभा चोि 
रागी ठूरो अन्रा फाङ्जहय 
देङ्ञखएको, दोस्रोऩिक 
प्रहाय गना खोज्दा फर 
फहादङ्टय थाऩारे योकेकारे 
ज्मान फचेको 

२०७२। 

११।०२ 

प्रङ्झतवादीरे कसूयभा इन्काय यही फमान 
गयेका, जाहेयीभा प्रत्मऺदशॉ बङ्झनएका 
फर फहादङ्टय थाऩारे को कस्रे प्रहाय 
गमो देङ्ञखन ङ्जम प्रङ्झतवादीसॉग खङ्टकङ्ट यी 
ऩङ्झन ङ्झथएन बनी व्महेया रेखाएको, 
फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनस य स्मवभ ्ऩीङ्झडतरे 
प्रङ्झतवादीरे प्रहाय गयेका होइनन ्बनी 
व्महेया रेखाएको तथा स्मवभ ्
जाहेयवारारे प्रङ्झतवादीरे प्रहाय गयेका 
होइनयहेछन ्बनी कागज गयेको 
देङ्ञखदा प्रभाणको अबावभा मी प्रङ्झतवादी 
उऩय भङ्टद्दा नचराउन े

 

264.  नखङ्टरेको 
(ऩािन 

यङ्झफ प्रसाद 
ङ्ञघङ्झभये 

ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद 
ङ्ञघङ्झभये सभेत 

दङ्टवै 
कताव्म 
ज्मान 

२०५२।०७
।०४ 

वायदातको ङ्झभङ्झतभा भतृक 
जाहेयावाराकी श्रीभती 

२०७२। 

१०।२५ 
प्रङ्झतवादीहरू उऩय ङ्जवष सेवन गयाएको 
बनी जाहेयी ऩयेको बए ताऩङ्झन शफ 
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अन्तगात) (९९) ङ्झभत्र कङ्ट भायी ङ्ञघङ्झभयेरे 
ङ्जवष सेवन गयेकोभा ऐ ६ 
गते उऩचायाथा काठभाडौं 
रैजादै गदाा भतृ्मङ्ट बएको 

ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदनभा भतृ्मङ्टको कायण 
खङ्टराउन नसकेको, ङ्झबसेया ऩयीऺण 
हङ्टन नसकेको, प्रङ्झतवादीहरूको वमान 
व्महोया इन्कायी यहेको य फङ्टङ्ञझएका 
भाङ्झनसहरूरे सभेत प्रङ्झतवादीहरूरे ङ्जवष 
सेवन गयाएकै हङ्टन ्बनी रेखाउन 
सकेको नदेङ्ञखदा भङ्टद्दा नचराउन े

265.  

ऩवात 
फोरनाथ 
राङ्झभछान े

दमायाभ 
सङ्टनाय 

ऩङ्टरुष 
ठगी 
(१९) 

नखङ्टरेको 
नखङ्टरेको (चेक 
नसाङ्जिएको) 

२०७२। 

१०।२४ 

मसै ङ्जवषमभा ऩवात ङ्ञजल्रा अदारतभा 
चेक अनादयतपा  भङ्टद्दा दताा बई 
चङ्झरयहेको अवस्थाभा यहेको देङ्ञखदा 
भङ्टद्दा नचराउने  

 

266.  

फाग्रङ्टङ 
प्र.ना.ङ्झन. 
कृष्ण याना 
सभेत 

यणङ्झसॊह 
थाऩा 

ऩङ्टरुष 

हातहङ्झत
माय 
खयखजा
ना (२) 

नखङ्टरेको 
नखङ्टरेको (स्वीकृङ्झतफेगय 
हातहङ्झतमाय याखेको)  

२०७२। 

११।०२ 

प्रङ्झतवादीको २०७१।०८।०४ भा 
भतृ्मङ्ट बैसकेको भतृ्मङ्टदताा प्रभाणऩत्र 
सभेतफाि देङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउन े

 

267.  

ऩवात 
देङ्जव कङ्ट भायी 
राङ्झभछान े

दमायाभ 
सङ्टनाय 

ऩङ्टरुष 
ठगी 
(२०) 

नखङ्टरेको 
नखङ्टरेको (चेक 
नसाङ्जिएको) 

२०७२। 

१०।२४ 

मसै ङ्जवषमभा ऩवात ङ्ञजल्रा अदारतभा 
चेक अनादयतपा  भङ्टद्दा दताा बई 
चङ्झरयहेको अवस्थाभा यहेको देङ्ञखदा 
भङ्टद्दा नचराउने  

 

268.  

रङ्झरतऩङ्टय येशभयाज शे्रष्ठ 
नयोज बङे्ङ 
नरुच याई 

ऩङ्टरुष 
नकफज
नी चोयी 
(८) 

२०७१।०१
।२४ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा 
जाहेयवाराको ङ्जकचनभा 
फत्ती फरेको य आवाज 
आएको सङ्टनी साइयन 
फजाउदा हल्रा खल्रा 
बएको । घयको तेस्रो 
फयण्डाफाि भाङ्झनस हाभ 
पारी सडकभा खसेको 

२०७२। 

११।०२ 

फयण्डाफाि हाभ पाल्दा घाइते बएका 
प्रङ्झतवादीको उऩचायका क्रभभा 
२०७१।०२।०२ भा भतृ्मङ्ट बएकारे 
फयाभदी भङ्टच ङ्टल्का सभेतफाि चोयी ऩङ्टष्टी 
बैयहे ऩङ्झन प्रङ्झतवादीको भतृ्मङ्ट बैसकेको 
हङ्टॉदा भङ्टद्दा नचराउन े
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269.  

काठभाडौं 
याज फहादङ्टय 
के.सी. 

ङ्झफये काकी 
सभेत 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१००) 

२०७२।०८
।०५ 

देङ्जवदत्त गणभा कामायत 
जाहेयवारा सभेतका ३ 
जनाराई धाङ्चयरो 
हङ्झतमायरे अक्रभण गयेको 

२०७२। 

११।०२ 

जॊगरफाि दाउया ङ्झरएय पका दै गयेका 
भङ्जहराहरूराई सोधऩङ्टछ गयेको 
जङ्चयमाफाि सङ्टरु बएको प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा 
स्वमभ ्ङ्जऩङ्झडत जाहेयवाराहरूरे उक्त 
वायदातभा को-को सॊरग्न ङ्झथए बनी 
पयक पयक व्महोया रेखाएको य 
सोतपा  अनङ्टसन्धान बएको नदेङ्ञखदा 
भङ्टद्दा नचराउन े

 

270.  

नङ्टवाकोि 

अङ्ञख्तमाय 
दङ्टरुऩमोग 
अनङ्टसन्धान 
आमोगको 
ऩत्र 

सॊजम 
फहादङ्टय 
ताभाङ 
सभेत 

ऩङ्टरुष 
ठगी 
(२१) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीहरुरे  
ऩङ्जहयोऩीङ्झडतहरूराई ऐ 
वडा नॊ. ६ को सयकायी 
जग्गाभा ऩङ्टनवाास 
गयाइङ्छदन्छौ बनी प्रङ्झत 
ऩङ्चयवाय २५,००० भाग 
गयेको य उक्त यकभफाि 
सयकायी ओहदाभा यहेका 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩङ्छदधकायीहरूराई 
फङ्टझाउनङ्टऩने फताएको 
उल्रेख गयी फेनाभी 
उजङ्टयी ऩयेको 

२०७२। 

११।०२ 

प्रङ्झतवदीभधमेका सॊजम ताभाङ्रे 
ऩङ्जहयोऩीङ्झडतहरूराई ऩङ्टनवाास गयाउन 
ङ्जवबङ्ङ सयकायी ङ्झनकामभा ऩहर 
गङ्चययहेको बएऩङ्झन यकभ भाग गयेको 
य उठाएकोभा इन्काय यही फमान 
गयेको, ङ्जऩङ्झडतभध्मेका २६ जनारे 
कागज गदाा ङ्जवबङ्ङ सभमभा डेङ्झरगसेन 
जाॉदा गाडी यजवा गदाा रागकेो 
खचावाऩत २३,०२५ ङ्छदएफाहेक अन्म 
कङ्ट नै यकभ नङ्छदएको बनी  व्महोया 
रेखाएको देङ्ञखदा मी प्रङ्झतवादी उक्त 
ऩीङ्झडतहरूराई ऩङ्टनवाास गयाउन रागी 
ऩयेको य कङ्ट नै यकभ ङ्झरएको वा ठगी 
गयेको नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउन े

 

271.  

काठभाडौं  
रक्ष्भीयाज 
फतौरा 

ङ्जववेकयाज 
चाङ्झरसे 

ऩङ्टरुष 

फैदेङ्ञशक 
योजगाय 
कसूय 
(२२) 

नखङ्टरेको 

वैदेङ्ञशक योजगायीका 
राङ्झग भरेशीमा ऩठाउन 
१९ जना काभदायराई 
आवश्मक श्रभ स्वीकृती 
ङ्झरन Employment 

२०७२। 

११।०४ 

प्रङ्झतवादी ङ्जववेकयाज चाङ्झरसेरे कसूयभा 
ईन्काय यही फमान गयेका य ङ्जववाङ्छदत 
ङ्झरखत ऩयीऺणका राङ्झग ऩठाइएकोभा 
— अॊक य अऺयराई तङ्टरनात्भक रूऩभा 
अध्ममन गदाा सङ्ञच्चएका ऩाइएनन―् 
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Contractभा ऩीङ्झडत 
बङ्झनएका काभदायरे 
ऩाउने भाङ्झसक तरव 
८०० भरेसीमन रुऩैमा 
बएकोभा नेऩार 
सयकायरे तोकेको 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक रु ९०० 
बन्दा कभ बएकारे 
प्रङ्झतवादीरे आपै ८०० 
को ठाउॉभा ९०० 
फनाएकारे कायवाही गने 

बनी याङ्जष्डम ङ्जवङ्झधङ्जवऻान 
प्रमोगशाराफाि खङ्टराई आएकारे 
कसूय गयेको नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा 
नचराउने 

272.  

काभ्रऩेरा
ञ्चोक 

ङ्जहयारार 
ताभाङ् 

चक्र फहादङ्टय 
ताभाङ् 

ऩङ्टरुष 
कताव्म 
ज्मान(१
०१) 

२०७०।०९
।३० 

ङ्ञजल्रा काभ्रऩेराञ्चोक 
ज्माम्दी गा.ङ्जव.स. वडा 
न. ५ ङ्ञस्थत आफ्नै 
घयभा प्रङ्झतवादीरे आफ्नै 
श्रीभती हङ्चयभामा 
ताभाङ्राई धाङ्चयरो 
हङ्झतमायरे कािी भायेको 
य आपू सभेत घयको 
फङ्टइगरभा ऩासो रगाई 
अत्भहत्मा गयेको 

२०७२। 

१०।२४ 

प्रङ्झतवादीका बाईको जाहेयी दयखास्त, 
भतृककी छोयीको घिना ङ्जववयण 
कागज, फङ्टङ्ञझएका भाङ्झनसहरूको कागज 
य दङ्टवै रासको ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
सभेतफाि भानङ्झसक सन्तङ्टरन ङ्छठक 
नबएका चक्रफहादङ्टय ताभाङ्रे 
श्रीभतीको हत्मा गयी आपू सभेत 
झङ्टङ्ञण्डएय आत्भहत्मा गयेको ऩङ्टष्टी हङ्टन 
आएकारे पयक-पयक प्रकृङ्झतका २ 
भतृ्मङ्टराई एउिै ङ्झभङ्झसरभा याखी 
अनङ्टसन्धान नगयी आइन्दा पयक-
पयक ङ्झभङ्झसर तमाय ऩायी  अनङ्टसन्धान 
गना रेखी ऩठाउने गयी कोही 
कसैउऩय भङ्टद्दा नचराउन े

 

273.  
काठभाडौं 

याभ फफहादङ्टय 
ऩयाजङ्टरी 

गोङ्जवन्द 
ऩयाजङ्टरी 

ऩङ्टरुष 
कताव्म 
ज्मान 

२०७०।०९
।३० 

ङ्ञजल्रा काठभाडौं कऩन 
गा.ङ्जव.स. वडा नॊ. १ 

२०७२। 

१०।२१ 
वायदातस्थरभा भ हत्माया हङ्टॉ ङ्जकन 
हत्माया बए सङ्टङ्ङङ्टहोरा बङे्ङ कागज य 
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(१०२) ङ्ञस्थत चन्र फहादङ्टय 
काङ्जका को घयभा फस्ने 
गोङ्जवन्द ऩयाजङ्टरी य यभा 
ऩयाजङ्टरी कोठाभा भतृ 
पेरा ऩयेको  

अङ्झडमो िेऩ पेरा ऩयेको य 
अनङ्टसन्धानका क्रभभा प्रङ्झतवादीरे 
श्रीभती यभाको हत्मा गयी आपू ऩङ्झन 
ङ्जवष सेवन गयी आत्भहत्मा गयेको 
कङ्ट या घिना ङ्जववयण कागज तथा दङ्टवै 
शफको ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाि सभेत 
ऩङ्टष्टी बएकारे प्रङ्झतवादीको भतृ्मङ्ट 
बैसकेको देङ्ञखदा खङ्टरी अएका फखत 
कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी भङ्टद्दा 
नचराउने  

274.  

नखङ्टरेको 
(ऩािन 
अन्तगात) 

ङ्झनभारा 
भाराकाय 

सॊजम 
भाराकाय 

ऩङ्टरुष 
फहङ्टङ्जववा
ह (८) 

नखङ्टरेको 

जाहेयवाराका ऩङ्झत 
प्रङ्झतवादी ऩङ्टजाको कोठाभा 
अऩङ्ञत्तजनक अवस्थाभा 
पेरा ऩयेको 

२०७२। 

१०।२५ 

प्रङ्झतवादीहरूरे ङ्झफवाह गयेकोभा इन्काय 
यही फमान गयेका, एउिै कोठाभा 
देखेसम्भका आधायभा भात्र वैवाङ्जहक 
सम्फन्ध ऩङ्टष्टी हङ्टने नहङ्टॉदा भङ्टद्दा 
नचराउने  

 

275.  

काठभाडौं 
केदाय 
बण्डायी 

ङ्झबभ फहादङ्टय 
राभा सभेत 

ऩङ्टरुष 
कताव्म 
ज्मान 
(१०३) 

२०५२।१०
।०८ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा ङ्जवहान 
का. ङ्ञज. का. भ. न. ऩा. 
वडा न ३ ङ्ञस्थत ङ्ञज इ 
ओ सी पभाको राइिेयी 
हरभा गङे्जवन्द बण्डायी 
झङ्टङ्ञण्डएको अवस्थाभा 
पेरा ऩयेको  

२०७२। 

१०।२५ 

भतृकको घािीभा यहेको डोयीको 
डाभबन्दा केही भङ्टनी चोि यहेताऩङ्झन 
सोही चोिका कायण भतृ्मङ्ट बएको हो 
बङे्ङ अवस्था यहेको नदेङ्ञखएको य 
प्रङ्झतवादीहरूको फमान व्महोया इन्कायी 
यहेको अवस्थाभा अन्म प्रभाणरे सभेत 
कताव्मफाि बएको नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा 
नचराउने  

 

276.  काठभाडौं 
(ङ्जवशेष 
स. व. 
का.) 

भान फहादङ्टय 
ङ्झफ सी 

योशन थाऩा ऩङ्टरुष 

फैदेङ्ञशक 
योजगाय 
कसूय 
(२३) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीरे जाहेयवाराराई 
वैदेङ्ञशक योजगायभा 
अषे्डङ्झरमा ऩठाउने बनी ६ 
राख ङ्झरएकोभा 

२०७२। 

११।०४ 

जाहेयवारारे ऩेश गयेको बऩााइको 
व्महोया तथा दस्तखत आफ्नो होइन 
बनी कसूयभा इन्काय यही फमान 
गयेका प्रङ्झतवादीको सहीछाऩ दस्तखत 
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नऩठाएको य २ राख 
भात्र ङ्जपताा गयी ४ राख 
ऩैसा नङ्छदएको 

ऩयीऺण गना ऩठाएकाभा याङ्जष्डम ङ्जवङ्झध 
ङ्जवऻान प्रमोगशारा खङ्टभरिायफाि 
प्रङ्झतवादीको दस्तखत सहीछाऩ य 
बऩााइभा बएको दस्तखत सहीछाऩ 
नङ्झभरेको उल्रेख बइ आएकरे यकभ 
ङ्झरएको कसूयजन्म कामा ऩङ्टष्टी नहङ्टॉदा 
भङ्टद्दा नचराउने  

277.  

नखङ्टरेको  
थर फहादङ्टय 
खड्का 

तेज फहादङ्टय 
खड्का 

ऩङ्टरुष 
कताव्म 
ज्मान 
(१०४) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीरे आफ्नै 
श्रीभतीराई जग्गासम्फन्धी 
ङ्जववादभा कोदारोरे हानी 
भतृ्मङ्ट बएको 

२०७२।१०
।२९ 

जाहेयी दयखास्त, घिना ङ्जववयण 
कागज, शफ ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाि 
भतृकको भतृ्मङ्ट कताव्मकै कायण 
बएको देङ्ञखएता ऩङ्झन वायदात ऩङ्झछ 
पयाय यहेका प्रङ्झतवादीको शफ 
२०७०।०३।०२ गते सानी बेयी 
ङ्जकनायभा पेरा ऩयेको य 
२०७०।०४।२३ को भतृ्मङ्टददताा 
प्रभाणऩत्र ङ्झभङ्झसर साभेर यहेको 
देङ्ञखदा प्रङ्झतवादीको भतृ्मङ्ट बैसकेकारे 
भङ्टद्दा नचराउने  

 

278.  

ङ्ञचतवन 
स.सॊ.अ. 
वीयेन्र प्रसाद 
कडेर 

सत्मनायामण 
दस्वा थारू 

ऩङ्टरुष 

वन्मज
न्तङ्ट 
आखेिोऩ
हाय 
(११) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीरे फोकी ङ्जहडेको 
अवस्थाभा एक ङ्झसॊग े
गैडाको खाग फयाभद 
बएको 

२०७२।११
।१३ 

प्रङ्झतवादीरे फमान गदाा एक जना 
नङ्ञचनेको भाङ्झनसरे नेऩारी ङ्झसॊह बङे्ङ 
व्मङ्ञक्तराई ङ्छदनङ्ट बनेकारे  फोकी 
आउदै गदाा ऩक्राउ ऩयेको बनी फमान 
गयेको य ऩयीऺणका राङ्झग 
ऩठाइएकोभा याङ्जष्डम ङ्जवङ्झध ङ्झफऻान 
प्रमोगशाराफाि गैडाको खाग होइन, 
के हो बङे्ङ मङ्जकन बएन बनी रेखी 
आएकोभा ऩङ्टन: प्राकृङ्झतक ङ्झफऻान 
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सॊग्राहरम स्वमम्ब ूऩठाइएकोभा 
गैडाको खाग नबै कङ्ट नै जनावयको 
खङ्टट्टाको हड्डी प्रमोग गयी फनाइएको 
फस्तङ्ट बनी रेखी अएका अधायभा भङ्टद्दा 
नचराउने गयी ङ्झनकाशाथा आएको 
बएताऩङ्झन याङ्जष्डम ङ्झनकङ्ट ञ्ज तथा 
वन्मजन्तङ्ट सॊयऺण ऐनरे सूङ्ञचकृत 
गयेको सॊयङ्ञऺत प्रजातीको हड्डी प्रमोग 
बएको हो वा होइन ङ्जमकन गयी 
कायवाही गनङ्टा बनी रेखी ऩठाउन 
ङ्झभङ्झसर ङ्ञजल्रा सयकायी वकीर 
कामाारम ङ्जपताा ऩठाउन े

279.  

सङ्टखेत 

वङ्चयष्ठ 
ङ्झनयीऺक 
शशीबषूण 
कङ्ट भाय मादव 

गोयख 
फहादङ्टय खत्री 

ऩङ्टरुष 

गङ्टणस्तय 
तथा 
नाऩतौर 
(ऩम्ऩभा 
डफर 
ङ्झगमय 
याखेको 
) (१५) 

२०७२।०८
।२२  

नेऩार गङ्टणस्तय तथा 
नाऩतौर ऺेत्रीम कामाारम 
नेऩारगञ्जको िोरीरे 
खत्री अमर स्िोय ङ्झछन्च ङ्ट 
७ सङ्टखेतको ऩम्भ जाॉच 
गदाा डफर ङ्झगमय 
बएकारे ऩम्ऩराई ङ्झसर 
रगाई ङ्जवङ्जक्र ङ्जवतयण 
वन्द गङ्चयएको  

२०७३।०२
।१४ 

ऩम्ऩभा रगाइएको शीर दङ्टरुस्त 
यहेको, प्रङ्झतवादीरे डवर ङ्झगमय 
जडानफाि तेर घिी फढी गयी 
ङ्झफक्रीङ्जवतयण गयेकोभा इन्काय यही 
फमान गयेको, वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत भङ्टच ङ्टल्काभा 
व्महोया रेखाउने व्मङ्ञक्तहरूरे ऩङ्झन 
भभातऩङ्झछ ऩम्ऩ सञ्चारनभा नआएको य 
आपूहरूरे ऩम्ऩफाि तेर खङ्चयद गदाा 
कङ्जहल्मै ऩङ्चयभाणभा तरभाङ्झथ ऩयेको 
थाहा नऩाएको बनी उल्रेख गयेको 
देङ्ञखदा भङ्टद्दा नचराउन े

 

280.  

रङ्झरतऩङ्टय 
ङ्ञशवशॊकय 
शे्रष्ठ 

याजन 
ङ्जकशोयी के 
सी सभेत 

ऩङ्टरुष 
ठगी 
(२४) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीका नाभभा दताा 
कामभ यहेको जग्गा 
जाहेयवाराराई ङ्झफक्री गने 
फोरकफोर गयी 

२०७२।१२
।०८ 

जाहेयवारारे वैनावाऩतको यकभ ङ्जपताा 
ऩाइसकेको बनी कागज गयी सोको 
बऩााइ ङ्झभङ्झसर साभेर यहेको य 
प्रङ्झतवादीहरु कसूयभा इन्कायी यहेको 
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२०६९।१२।०४ भा 
फैनाऩट्टाको कागन 
बएकोभा उक्त जग्गा 
अन्म व्मङ्ञक्तहरूराइ ऩास 
गङ्चयङ्छदएको य फैना 
फझाएको १५ राख 
रुऩैमा भाग्दा २ विा 
चेक ङ्छदएकोभा फैंकभा 
ऩैसा नबएका कायण 
नसाङ्जिएको  

तथा हदम्माद सभेत व्मङ्झतत 
बैसकेकारे भङ्टद्दा नचराउन े

281.  

काठभाडौं चभेरी शे्रष्ठ 
गम्बीय 
फहादङ्टय 
काकी 

ऩङ्टरुष 
सवायी 
ज्मान 
(२३) 

२०५२।१०
।२६ 

भतृक धनफहादङ्टय शे्रष्ठरे 
जोयऩािीङ्ञस्थत तेण्डी 
शेऩााको घय अगाडी 
योकेको ट्रकफाि फाॉस 
अनरोड गदैगदाा फौद्धफाि 
जोयऩािीतपा  गएको ङ्झनरो 
यॊगको ङ्जऩकअऩ गाङ्झडरे 
ठक्कय ङ्छदएकोभा 
उऩचायका क्रभभा वीय 
अस्ऩताभा भतृ्मङ्ट बएको  

२०७२।१०
।२५ 

तत्कार पयाय यहेको ठक्कय ङ्छदने 
गाङ्झडको खोजी गने क्रभभा प्रहयीरे 
फा.अ.ख. ४१४२ नॊ. को गाङ्झडराई 
ङ्झनमन्त्रणभा  ङ्झरएको बए ताऩङ्झन उक्त 
गाङ्झडका चारक गम्बीय फहादङ्टय 
काकीरे इन्काय यही उक्त ङ्छदनबय 
गाडीधनीका बान्जाको  ङ्जववाहभा 
व्मस्त बनी रेखाएको व्महोया 
गाडीधनी हयीकेशव पङ्ट मारको 
कागजफाि सभेत सभङ्झथात देङ्ञखदा 
गाडीकै ठक्कयफाि भतृकको भतृ्मङ्ट 
बएको बएताऩङ्झन ङ्जमनै गम्बीय फहादङ्टय 
काकीरे चराएको गाडीरे ठक्कय 
ङ्छदएको ङ्झनश्चमात्भक प्रभाणको अबावभा 
भङ्टद्दा नचराउन े

 

282.  
नखङ्टरेको 

ङ्झफष्णङ्ट प्रसाद 
खङ्झतवडा 

ङ्जप्रतभ बङे्ङ 
ऩन्तदास 

ऩङ्टरुष 
डाॉका 
(९) 

२०७१।११
।०२ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा 
जाहेयवारको घयऩसरभा 

२०७२।११
।१३ 

वायदातभा बायतीम नागङ्चयकहरूको 
सॊरग्नता यहेको देङ्ञखदा चोयीको २९ 
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सभेत डाॉका गयी धनभार रङ्टिी 
रगकेो 

नॊ. भा बएको व्मवस्था फभोङ्ञजभ 
दशीसङ्जहत पेरा ऩयेकोभा जङ्जहरेसङ्टकै 
भङ्टद्दा राग्न सक्ने अरुभा १ वषा 
बङ्झनएकोभा एक वषा व्मङ्झतत बैसकेको 
देङ्ञखदा ङ्झनणाम गयीयहनङ्टऩयेन 

283.  

काठभाडौं 

ङ्झत्रब ङ्टवन 
अन्तयााङ्जष्डम 
ङ्जवभानस्थर 
काठभाडौं 

ङ्झफष्णङ्टभामा 
फङ्टढाथोकी 

भङ्जहरा 

सयकायी 
छाऩ 
दस्तखत 
ङ्जकते 
(८) 

नखङ्टरेको 

भस्किफाि इङ्ञन्ट्र ङ्चयफ्मङ्टज 
बई ङ्जपताा बएकी नेऩारी 
याहादानी नॊ. 
०७६२५६७२ की 
प्रङ्झतवादीको याहादानीभा 
रागकेो प्रस्थान छाऩ य 
आगभन छाऩ शॊकास्ऩद 
देङ्ञखएकारे छानङ्जवन तथा 
अनङ्टसन्धान गयी 
आवश्मक कायवाही 
गयीऩाउॉ बङे्ङ अध्मागभन 
ङ्जवबागको ऩत्र 

२०७२।१२
।११ 

प्रङ्झतवादीको याहादानीभा रगाइएका 
छाऩहरूको आङ्झधकाङ्चयकता खङ्टराइङ्छदन 
रेखी ऩठाइएकोभा अध्मागभन 
ङ्जवबागरे सक्कर यहेको उल्रेख गयी 
ऩठाएको य सक्कर याहादानी नयहेता 
ऩङ्झन नम्फय ङ्झबडाउदा सक्कर बनेकारे 
भङ्टद्दा नचराउन े

 

284.  

रुकङ्ट भ 
रुकङ्ट भ ४४ 
च 

छोिीरार 
ऩाण्डे 

ऩङ्टरुष 

जवयज
स्ती 
कयणी 
उद्योग 
(१४) 

नखङ्टरेको 

जाहेयवारा य प्रङ्झतवादी 
श्रीभान ्श्रीभती बएता 
ऩङ्झन २०७२।०८।१४ 
भा सम्फन्ध ङ्झफच्छेद भङ्टद्दा 
पैसरा बएकोभा 
प्रङ्झतवादी ऩीङ्झडतको घयभा 
आइ ऩीङ्झडतसॉग झगडा 
गयेकारे देवय नाता ऩने 
रक्ष्भण ऩाण्डेको घयभा 
रङ्टक्न गएकैभा उक्त 

२०७२।११
।२३ 

सम्फन्ध ङ्झफच्छेद बएसम्भको व्महोया 
सही बए ऩङ्झन जाहेयवाराको व्महोया 
जाहेयीभै प्रत्मऺदशॉका रूऩभा उल्रेख 
गयेका गाभ कङ्ट भायी ऩाण्डे य दमावती 
ऩाण्डेरे जवयजस्ती कयणीको प्रमास 
गयेको होइन बनी व्महोया रेखाएको य 
फङ्टङ्ञझएका अन्म भाङ्झनसको व्महोया 
सभेत सोही प्रकायको यहेको तथा 
ऩीङ्झडत जाहेयवारारे अनङ्टसन्धानका 
क्रभभा कागज गदाा अकै वायदातभा 
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घयभा कैही नबएको 
भौका ऩायी जवयजस्ती 
कयणी गना खोजेकोभा 
उम्कन सपर बएको 

जवयजस्ती कयणी गना खोजेको बनी 
व्महोया रेखाएता ऩङ्झन अन्म प्रभाणफाि 
सभङ्झथात हङ्टन सकेको नदेङ्ञखदा भङ्टद्दा 
नचराउने  

285.  

उदमऩङ्टय 
प्र.ना.ङ्झन. ङ्छदर 
फहादङ्टय थाऩा 

कृष्ण 
फहादङ्टय 
ताभाङ 

ऩङ्टरुष 
कारोफ
जाय 
(१६) 

२०७२।०९
।२८ 

ङ्झभत २०७२।०९।२८ 
गते ङ्झत्रमङ्टगा न ऩा वडा 
नॊ. ३ ङ्ञस्थत सडकभा भे 
१ च १५६९ न को 
जीऩभा काभाख्मा य केशी 
ग्मासका ३२ ग्मास 
ङ्ञशङ्झरण्डय फयाभद बएको 

२०७२।१२
।११ 

उद्योग फाङ्ञणज्म सॊघको ऩत्र सभेतफाि 
एक स्थानफाि अको स्थानभा रैजादै 
गयेको उल्रेख बएको, ङ्झफक्री गना 
ङ्जहडीयहेको वा ग्मास ङ्झफक्री बैसकेको 
नदेङ्ञखएको य कारोफजाय तथा केही 
अन्म साभाङ्ञजक अऩयाध तथा सजाम 
ऐन २०३२ रे तोकेका कसूय बए 
गयेको नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउन े

 

286.  

कञ्चनऩङ्टय 
काशीयाभ 
नेगी 

गोङ्जवन्द 
प्रसाद 
अवस्थी 
सभेत 

ऩङ्टरुष 

अवैध 
वन 
ऩैदावाय 
ओसायऩ
साय  
(१२) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीफाि १.५−३−६ 
साइजका १६ थान 
ङ्ञचयान काठ फयाभद 
बएको 

२०७२।११
।२३ 

फयाभद काठहरू प्रङ्झतवादीका सहोदय 
दाजङ्ट ङ्ञशवयाज अवस्थीरे नागशे्वय 
भध्मवतॉ साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता 
सभूहको ङ्झनणाम य ङ्झसपाङ्चयसभा 
शङ्टक्रापाॉिा वन्मजन्तङ्ट अयऺफाि 
स्वीकृतीप्राप्त गयी रएको य बाईराई 
नमाॉ घय फङ्ङ रागकेोभा सोही घयभा 
प्रमोग गना ङ्छदएको देङ्ञखदा अनङ्टभङ्झतप्राप्त 
काठभा भङ्टद्दा नचराउन े

 

287.  

फाया 
प्र.स.ङ्झन. 
नायामण 
प्रसाद चाङ्झरसे 

याभफाफङ्ट 
चौधयी 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 

(१०५) 

नखङ्टरेको 

रेनदेनको कायणफाि 
ऩीङ्झडत भञ्जङ्ट चौधयीराई 
प्रङ्झतवादीरे धाङ्चयरो 
हङ्झतमायरे घािी कािी 
येिी भयी बनी 
पाङ्झरङ्छदएको 

२०७२।०४
।२६ 

ऩीङ्झडत भञ्जङ्ट चौधयीरे सङ्टरुभा कागज 
गदाा प्रङ्झतवादीरे रेना ऩैसा ङ्छदन्छङ्ट बनी 
भोियसाइकरभा फसाइ जगरभा रगी 
नशारङ्ट ऩदाथा खङ्टवाई अधाचेत 
अवस्थाभा ऩङ्टमााई धाङ्चयरो हङ्झतमायरे 
येिी यग्ताम्म बएऩछी छाङ्झडङ्जहडेको 
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बनी वमान व्महोया रेखाएता ऩङ्झन 
अनङ्टसन्धानकै क्रभभा मथाथा ङ्जववयण 
खेरी ङ्झनवेदन ङ्छदएको बन्दै आपै 
आत्भहत्मा गना खोजेको उल्रेख गये 
ताऩङ्झन उक्त ङ्झनवेदन ङ्झनज ऩीङ्झडतफाि 
सनाखत गयाएऩङ्झछभात्र भङ्टद्दा चल्ने 
नचल्ने ङ्झनणाम गने 
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289.  

काठभाडौं 
ङ्ञशव ङ्झगयी 
सभेत 

जमरार 
याउत 

ऩङ्टरुष 

कस्तङ्टयी
को 
ङ्झफना(१
३) 

नखङ्टरेको 
प्रङ्झतवादीका साथफाि 
शॊकास्ऩद वस्तङ्ट फयाभद 
बएको 

२०७३।०३
।२१ 

प्रङ्झतवादीरे अनङ्टसनधानका क्रभभा उक्त 
वस्तङ्ट कस्तङ्टयीको ङ्झफना नबै फाख्राको 
छाराभा सेन्ि छकेय फनाएको बनी 
फमान गयेकोभा ऩयीऺणफाि कस्तङ्टयीको 
ङ्झफना नबएको ऩङ्टष्टी बएकारे याङ्जष्डम 
ङ्झनकङ्ट ञ्ज तथा वन्मजन्तङ्ट सॊयऺण ऐन 
फभोङ्ञजभ अनङ्टसूची १ ङ्झबत्रका 
जनावयको अखेिोऩहाय नबएको 
देङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउन े

 

290.  

फाॉके रूफी खान 
यज्जव अरी 
फेहना सभेत 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१०६) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादीहरूरे 
जाहेयवाराराई रठ्ठी 
प्रहाय गयी स्कूिय 
ऩल्िाइङ्छदइको 

२०७३।०३
।२१ 

प्रङ्झतवादीहरु कसूयभा इन्काय यही 
फमान गयेको प्रस्तङ्टत वायदातभा दैङ्झनक 
प्रहयी डामयी, सफै बन्दा ऩङ्जहरा 
घिनास्थरभा ऩङ्टगकेा प्रहयी जवान ऩप्ऩङ्ट 
ङ्झफक, तत्कार देख्न ेइनसान अङ्झर 
फागवान य िामय भभात गने कृष्ण 
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फाङ्झनमा सभेतको कागजफाि 
जाहेयवाराको स्कूिय आपै दङ्टघािना 
बएको य घाउॉ जाॉच केश पायाभ 
सभेतफाि सभेत ज्मान भने सम्भको 
अवस्था नबएकारे भङ्टद्दा नचराउने   

291.  

कङ्जऩरव
स्तङ्ट 

रुक्भङ्ञण 
ऩाण्डेम 
(उऩाध्माम) 

भनोज बङे्ङ 
शेषनाथ 
ऩाण्डेम 
सभेत 

ऩङ्टरुष 

ज्मान 
भाने 
उद्योग 
(१०७) 

नखङ्टरेको 

प्रङ्झतवादी शेषनाथ 
ऩाण्डेमरे ऩीङ्झडत आफ्नी 
श्रीभतीराई कङ्ट िऩीि 
गयेको 

२०७३।०३
।२१ 

ऩीङ्झडतको घाउॉ जाॉच केश पायाभफाि 
अवस्था साभान्म नै देङ्ञखएको, 
प्रङ्झतवादी शेषनाथ खङ्झतवडारे 
श्रीभतीको चारचरन ङ्छठक नबएकारे 
कङ्ट िङ्जऩि बएको य आपूरे भात्र 
कङ्ट िऩीि गयेको  उल्रेख गयी फमान 
गयेको देङ्ञखदा ज्मान भाने उद्योगको 
वायदात नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउन े

 

292.  

दाङ 
दर फहादङ्टय 
वरी 

डा. काभेश्वय 
साह 

ऩङ्टरुष 
ज्मान 
सम्फन्धी 
(१०८) 

नखङ्टरेको 

साभान्म ऩेि दङ्टखेका 
कायण जाॉच गयाउन 
गएकी जाहेयवाराकी 
श्रीभती ङ्छदउनी कङ्ट भायी 
वरीको उऩचायका 
क्रभभा भतृ्मङ्ट बएको 

२०७३।०३
।२१ 

भतृकको शफ ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभा 
भतृ्मङ्टको कायण Cardio respiratory 

arrest due to bleeding बङे्ङ उल्रेख 
बएको य यगत योक्न हातको नसाफाि 
इन्जेक्सन ङ्छददा भतृ्मङ्ट बएकोभा 
प्रङ्झतवादीरे स्वीकाय गयेको बए ताऩङ्झन 
ङ्झनजको २०५६।०२।०४ भा भतृ्मङ्ट 
बैसकेका कायण भङ्टद्दा नचराउन े

 

293.  

काठभाडौं कभरा ङ्झगयी  
ङ्छदवस प्रसाद 
खड् गी 

ऩङ्टरुष 
ठगी 
(२५) 

नखङ्टरेको 

रागू औषध भङ्टद्दाभा प्रहयी 
ङ्जहयासतभा यहेका 
जाहेयवाराका ऩङ्झत 
शन्तोष गङ्टप्ताराई 
प्रहयीसॉग ङ्झभराएय 
छङ्टिाइङ्छदन्छङ्ट बनी 

२०७३। 

०३।२१ 

कानून व्मवसामी सभेत यहेका 
प्रङ्झतवादीरे वमान गदाा उक्त यकभ 
भङ्टद्दाको ऩङ्टऩाऺ का राङ्झग ङ्झरएको बनी 
फमान गयेका छन ्बने जाहेयवारारे 
जाहेयीभा उल्रेख गयेजस्तो प्रमोजनका 
राङ्झग यकभ ङ्झरएको ङ्झनस्सा प्रभाण ऩेश 
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प्रङ्झतवादीरे रू. 
२०,००० ङ्झरई ठगी 
गयेको 

गना सकेको अवस्था छैन । कानून 
व्मवसामी य ऩऺफीचको कङ्ट याकानीका 
ङ्जवषम आऩसी सभझदायीभा ङ्झनधााङ्चयत 
हङ्टने  य आचयणसॉग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवषमभा कानून व्मवसामी ऩङ्चयषादभा 
उजङ्टयी ङ्छदन सङ्जकने हङ्टॉदा झङ्टक्मान वा 
गपरतभा ऩायेको स्ऩष्ट खङ्टल्न सकेको 
नदेङ्ञखदा भङ्टद्दा नचराउने  

294.  

नङ्टवाकोि 
प्रहयी 
प्रङ्झतवेदन 

यभेश 
थऩङ्झरमा य 
भान फहादङ्टय 
ङ्झथङ 

ऩङ्टरुष 

ङ्ञचतङ्टवा
राइ 
ङ्जवष 
हारेको 
(१४) 

२०७२।०२
।२२ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा ङ्झफदङ्टय 
नगयङ्जऩरका वडा नॊ. १ 
ङ्ञस्थत ङ्झसभङ्टिायको 
इन्रामणी चौयको 
उत्तयतपा  अवादी फायीभा 
वमस्क बारे ङ्ञचतङ्टवा 
वेहोस अवस्थाभा पेरा 
ऩायी प्रहयी तथा स्थानीम 
वाङ्झसन्दाको सहमोगभा 
उऩचाय गना रगकेाभा 
उऩचाय हङ्टॉदै गदाा भतृ्मङ्ट 
बएको  

२०७२।१०
।२४ 

सजाङ्झभन भङ्टच ङ्टल्काभा प्रङ्झतवादी भान 
फहादङ्टय ङ्झथङरे फॊगङ्टयको ऩाठा 
खाइङ्छदएको ङ्चयसभा ऩाठाको फाॉकी 
भासङ्टभा ङ्जवष याङ्ञखङ्छदएको बङे्ङ 
व्महोयाफाि अनङ्टसन्धान सङ्टरु बएको 
प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा भतृक ङ्ञचतङ्टवा य 
ऩाठाको फाॉकी भासङ्ट दङ्टवैराई 
ऩयीऺणका राङ्झग ऩठाइएकोभा ङ्जवषादी 
नऩाइएको बङे्ङ याङ्जष्डम ङ्जवङ्झधङ्झफऻान 
प्रमोगशाराको प्रङ्झतवेदन य भतृक 
ङ्ञचतङ्टवाको शफ ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
सभेतका अधायभा सभेतका अधायभा 
ङ्ञचतङ्टवाको भतृ्मङ्ट ङ्जवषका कायण बएको 
नदेङ्ञखएकारे भङ्टद्दा नचराउने  

 

295.  

रूकङ्ट भ 
नय फहादङ्टय 
ओरी 

बीभ प्रकाश 
ओरी 

ऩङ्टरुष  
कताव्म 
ज्मान 
(१०९) 

२०७२।०२
।२७ 

प्रङ्झतवादीरे अफ्नै श्रीभती 
ऩङ्जवत्रा ओरी तथा ३ 
जना छोयाछोयीहरूराई 
धाङ्चयरो ङ्जहतमायरे प्रहाय 
गदाा श्रीभतीको 

२०७३।०३
।२१ 

प्रङ्झतवादी भाङ्झनसक सन्तङ्टरन ङ्छठक 
नबएका व्मङ्ञक्त यहेको य उनरे 
भानङ्झसक सन्तङ्टरन गङ्टभाएकै अवस्थाभा 
श्रीभतीको हत्मा गयी ऐ २९ गते 
शिारे घाॉिीभा कसी आत्भहत्मा गयेको 
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घिनास्थरभा नै भतृ्मङ्ट 
बएको य अन्म 
ऩीङ्झडतहरूको उऩचाय 
बैयहेको 

देङ्ञखदा प्रङ्झतवादीको भतृ्मङ्ट बैसकेको 
हङ्टॉदा कोही कसैउऩय भङ्टद्दा नचराउन े

296.  

काठभाडौं 
सहदेव 
कऺऩती 

भाइरा बङे्ङ 
व्मङ्ञक्त य 
सहदेव 
कऺऩती 

ऩङ्टरुष 
सवायी 
ज्मान 
(२४) 

२०५२।०४
।०३ 

वायदात ङ्झभङ्झतभा का. ङ्ञज. 
पङ्जऩाङङ्ञस्थत अिोऩाङ्जका ङ 
अङ्जपसभा सेही ङ्छदनफाि 
काभभा रागकेा भाइरा 
बङे्ङ व्मङ्ञक्तरे सोही 
कम्ऩनीको नाभभा यहेको 
फा. अ. च. २१५३ न. 
को भङ्जहन्रा जीऩ चराई 
दङ्ञऺणकारीङ्ञस्थत 
ड्यङ्टिीभा खिेका कभाचायी 
ङ्झरन गई पङ्जऩाङभा गाडी 
दङ्टघािना हङ्टॉदा काठभाडौं 
जान बनी सोही गाडीभा 
फसेका ऩङ्टरुष व्मङ्ञक्तको 
भतृ्मङ्ट बएको 

२०७२।१०
।२५ 

प्रङ्झतवादी सभेत यहेका कम्ऩनीका 
अध्मऺ सहदेव कऺऩतीरे वायदातऩङ्झछ 
पयाय यहेका भाइरा बङे्ङ व्मङ्ञक्तको 
वास्तङ्जवक नाभ थय ठेगाना सभेत 
खङ्टराउन नसकेको ती व्मङ्ञक्तसॉग 
सवायी चारक अनङ्टभतीऩत्र बए 
नबएको मङ्जकन गना सभेत नसकेको 
अवस्था यहेको प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा ऩीङ्झडत 
व्मङ्ञक्तको ऩङ्झन सनाखत हङ्टन नसकी 
ङ्झनजको हकवारा सभेत ऩत्ता नरागी 
ऺतीऩूङ्झता यकभ ङ्ञजल्रा प्रशासन 
कामाारमको धयौिी खाताभा जम्भा 
यहेके अवस्था बएको ऩीङ्झडत तथा 
प्रङ्झतवादीको मङ्जकन हङ्टन  नसकेको 
अवस्थाभा भङ्टद्दा चल्ने अवस्था यहेन । 
जाहेयवारा सभेत यहेका प्रङ्झतवादी 
सहदेव कऺऩतीको १६१(५) तपा को 
कसूयका सम्फन्धभा ऩङ्झन पयाय 
प्रङ्झतवादीसॉग सवायी चारक अनङ्टभतीऩत्र 
बए नबएको मङ्जकन नबएसम्भ भङ्टद्दा 
चराउन सङ्जकने अवस्था नहङ्टॉदा खङ्टरेका 
फखत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी भङ्टद्दा 
नचराउने  
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297.  afFs] km'nf]b]jL 

ofbj 

/fh]Gb| 

ofbj ; 

k' d jx'ljj

fx(९) 
नखङ्टरेको k|ltjfbLn] >LdtL 

x'bf x'b} csf]{ ljjfx 

u/]sf] 

@)&#.#.!& c+z d'2f k/L hfx]/jfnfn] c+z 

kfpg] 7x/L k}m;nf eO{ ;s]sf], 

k|ltjfbLsf] hf/L d'2f cbfntdf 

k/L 7x/ eO{ ;s]sf], bf;|f] 

ljjfx u/]sL elgPsf] dlxnf 

kqmfp gk/]sf], k|ltjfbLn] 

OGsf/L jofg u/]sf] 

 

298.  afFs] k"0f{snf 

e08f/L 

;'efif / 

dgf]h 

>]i7 

k' rf]/L 

(१०) 
)&@.#.!* hfx]/jfnfsf] 3/df 

rf]/L ePsf] 

@)&#.#.!& rf]/Lsf] bzL a/db x'g 

g;s]sf], d'2f rnfpg] k|df0fsf] 

cefj /x]sf], ! jif{ leq d'2f 

k]z x''g' kg]{df Dofb gf3L 

ldl;n k]z ePsf]   

 

299.  

काठभाडौं 
दङ्टगाा फहादङ्टय 
थाऩा 

मङ्टवयाज 
ऩाण्डे 

ऩङ्टरुष 
कताव्म 
ज्मान 
(११०) 

२०७२।११
।२२ 

प्रङ्झतवादीकी श्रीभती 
भतृक सॊङ्झगता थाऩा डेया 
गयी फसेको का. ङ्ञज. 
का. भ. न. ऩा. वडा न. 
१६ खङ्टशीवङ्टङ्ञस्थत शोबा 
शे्रष्ठको ब ङ्टइ तल्राको 
कोठाभा बीत्रफाि च ङ्टकङ्ट र 
रगाएको अवस्थाभा 
च ङ्टकङ्ट र तोडी हेदाा खािभा 
ब्राङे्कि ओढेको 
अवस्थाभा भतृ राश 
पेरा ऩयेको 

२०७३। 

०४।२० 

भतृक फन्द कोठाभा भतृ पेरा ऩयेको, 
शङ्चययभा घाउॉ चोि केही नबएको, 
प्रङ्झतवादी कङ्ट िऩीि गयेको वा भाने 
सम्भको मोजना गयेकोभा इन्काय यही 
फमान गयेको तथा घिनास्थरको 
प्रकृङ्झत य अवस्था सभेतफाि कताव्म 
गयी भायेको बङे्ङ अवस्था नदेङ्ञखदा 
भङ्टद्दा नचराउन े

आ.फ. 
२०७३/ 
०७४ 

300.  afFs] nfn a=yfkf ;Gtf]if 

s8l/of 

k'= 7uL(२६
) 

)&@.#.! k|ltjfbLn] lu6L afn'jf 

Nofpg s/f/ ;Demf}tf u/L 

k]ZsL nu]sf] t/ gemf/]sf] 

@)&#.^.!& hfx]/jfnf / k|ltjfbL aLr Jo;flos 

sf/f]af/df lnvt u/L n]gb]g ePsf] 

ljifo 7uLsf] kl/efif leq gkg]{ . 

 

301.  af/f dfwj 

k|=rf}w/L 

hf]uL ;fx 

snjf/ 

 st{Jo 

Hofg(१
)%#.$.!# &.* jif{sL ;'lznf snjf/ 

;fj{hlgs kf]v/Ldf 8'jL 

@)&#.^.!& st{Jo u/L df/]sf] eGg] ljjfb st}af6 

gp7]sf], jf/bftdf nf; hfr u/fO{ 
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११) d/]sf]df, sfg"gsf] /Lt 

gk'ofO{ ;bub u/]sf] 

bjfP l5kf{ tkm{sf] sf/jfxL cuf8L 

a9fpg xbDofbsf] cefj b]lvPsf] . 

302.  emfkf x]d;/L 

/fhj+zL 

9's'ndfg 

/fO{ 

k' Hof=df=

p=(११२
) 

@)&#.%.% dfg]{ p2]Zon] v's'/Ln] 

6fpsf]df xfg]sf], n8] kl5 

klg k'g k|xf/ u/L 3fOt] 

agfPsf] 

@)&#.^.!& k|ltjfbLsf] d[To' eO{ ;s]sf] . ck/fwL 

;+u} ck/fw d5{ eGg] l;4fGt adf]lhd 

ck/fw ;dfKt ePsf] . 

 

303.  sf7= Zofd 

s'=j:g]t 

;'jf; 

e6/fO{ 

k' Hof=df=

p= tyf 

ckx/0f(
११३) 

@)&#.#.!& /fhg}lts s'/f hf]l8 

JolQmut /L;OjL ;fWg 

sfof{no kl/;/af6 

ckx/0f u/L af6f]df NofO{ 

s'6kL6 u/L Hof=df=p= 

u/]sf] 

@)&#.^.!& k|df0faf6 Hof=df=p= / ckx/0f d'2f 

:yflkt x'g ;Sg] Go"gtd cfwf/ 

gb]lvPsf] . 

 

304.  sflnsf]

6 

xf;f 6d6f gd/fh 

6d6f 

k'= d jx'ljj

fx 

(१०) 

@)&#.#.#! cfzf lt?jf ;+u 

ljjfx u/L ax' ljjfx 

u/]sf] 

@)&#.^.!) k|ltjfbLx?n] OGsf/L jofg 

u/]sf], hfx]/jfnfn] cg';Gwfgdf 

ljjfx u/]sf] xf]Og /x]5 egL 

sfuh u/L lbPsf], kl/jf/sf 

;b:ox?n] klg ljjfx u/]sf] 

xf]Og egL sfuh u/L lbPsf]  

 

305.  df]/ª k|x/L rf}sL 

3':sL 

axfb'/ 

h6 ;= 

k' st{Jo 

Hofg(
११४) 

नखङ्टरेको ef/tLo gful/s 

h'j]bf vft'gnfO{ 

ef/tLo e'lddf g} 

df/L nfz l5kfpg 

g]kfn z/xbleq 

NofO{ kmfn]sf] 

@)&#.%.!% If]qflwsf/sf] cefjdf /x]sf], 

k|ltjfbLx? g]kfn ;/xb leq 

km]nf gk/]sf] 

 

306.  ;'g;/L k|x/L 

k|ltj]bg ; 

;'ldqf 

lnDj" 

d Hof=df

=p 

=(११५
) 

)&!.#.% s'6kL6 u/L 

Hof=df=p= u/]sf] 

)&$.#.@) ;f]xL jf/bftdf d'2f rnL 

lhNnfcbfntdf ldnfkq eO{ 

;s]sf] . 

 

307.  ;'v]{t g]=;= vnfg] 

sfdL ;= 

k' s=Hof

g 

(११६) 

)%$.^.% l8naf6 n8L d[To' 

ePsf] 

)&#.!!.$ d'2f rnfpg] ;j't k|df0fsf] 

cefj /x]sf]  

 



 

- 101 - 

 

308.  ;'v]{t ;Demgf 

>]i7 

dx]Gb| 

zfxL 

k' Hof=df

=p 

(११७)
= 

)&!.!!.% wfl/nf] xltof/n] 

xfgL jfof xf 6'lqmg 

uPsf] 

)&#.!!.$ hfx]/jfnf / lkl8tsf] sfuh, 

k|ltjfbLsf] jofgaf6 jf/bftdf 

k|ltjfbLsf] ;+nUgtf ePsf] 

gb]lvPsf]  

 

309.  emfkf lszf]/ 

>]i7 

ltns 

pk|]tL 

k' nfu' 

cf}ifw(
६) 

)&#.&.!( nfu' cf}ifwdf 

sf/f]af/df kqmfp 

k/]sf d[ts ltns 

pk|]tL lx/f;tdf 

lj/fdL eO{ 

pkrf/sf] qmddf 

d[To' ePsf] 

)&#.!!.$ ck/fwLsf] d[To' ;+u} ck/fwsf] 

d[[To' x'g] . 

 

310.  Onfd lslt{/d0f 

e08f/L 

;'/]z zfx 

;  

k'' s=Hof

g(११
८) 

नखङ्टरेको Hofg df/]sf] )&#.!!.$ k|ltjfbLx?sf] jtg g]kfn 

;/xb leq ge} ef/t ePsf], 

:ki6 gfd y/ jtg v'Ng 

g;s]sf] 

 

311.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

t'n;L 

s'df/ 

dxtf] ; 

k' 7uL(२
७) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

312.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

/fh]Gb| 

k|=bf; 

k' 7uL(२
८) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

313.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

;Gtf]if 

s'=ofbj 

k'= 7uL(२
९) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

314.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

eujfg 

s]j6 

k' 7uL(३
०) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  
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dxtf] ;= lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

315.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

df]xDb 

sd?n 

xs ; 

k' 7uL(३
१) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

316.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

ckmhn 

x';]g ; 

k' 7uL(३
२) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

317.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

z}n]Gb| 

s'=dxtf] 

k' 7uL(३
३) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

318.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

/fdafa' 

lu/L ;= 

k' 7uL(३
४) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

319.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

sNof0f 

ljZjf; ; 

k' 7uL(३
५) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

320.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

df]xdb 

cxdb 

l;l4sL ; 

k' 7uL(३
६) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

sfd u/L 7uL u/]sf]  

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  

 

321.  काठभाडौं d]l8sn 

sfplG;n 

Zofd afa' 

;fx ; 

k' 7uL(३
७) 

नखङ्टरेको gSsnL k|df0fkqsf] 

cfwf/df 

lrlsT;ssf] ?kdf 

)&#.!!.$ d'2fsf] xbDofb ;dfKt eO{ 

;s]sf]  
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sfd u/L 7uL u/]sf]  

322.  k;f{ pdfz+s/ 

;fx 

lbk]Gb| /fo 

ofbj ; 

k' cfuf] 

nufP

sf](३) 

)&@.(.( cfuf] nufPsf] )&#.!!.@ xbDofb s6L ;s]sf], dw]; 

cfGbf]ngsf] a]nf jf/bft 

ePsf], / sf] s;sf] sfo{af6 

jf/bft 36\of] eGg] Plsg 

gePsf] 

 

323.  k;f{ ;'/]Gb| 

7fs'/ 

nf]x/sf] 

zq'wg k|= 

ofbj 

k' ckx/0

f tyf 

z/L/ 

aGws(
८) 

)&@.!).$ % hgf eO{ ckx/0f 

tyf z/L/ aGws 

agfPsf] 

)&#.!!.@ d'n k|ltjfbL ;+u hfx]/jfnfs]f] 

5f]/Lsf] k|]d ljjfx eO{ c+z d'2f 

cbfntdf k/L ldnfkq ePsf], 

sfof{nodf ldl;n k|fKt x'bf 

xbDofb ;dfKt ePsf] . 

 

324.  h'Dnf gj/fh 

Gof}kfg] 

/fh' 8fuL 

; 

k' 7uL 

(३८) 
नखङ्टरेको k|ltjfbLx?n] 

u}/sfg"gL ?kdf o'jf 

;d"x u7g u/L /sd 

p7fPsf] . 

)&#.!!.@ hfx]/jfnfn] hfx]/L Joxf]/fnfO{ 

v08g ug]{ u/L lgj]bg lbPsf] . 

tYok/s / 7f]; k|df0f 

ldl;ndf g/x]sf] . 

 

325.  s}nfnL gjnl;+x 

/f]sfo 

kl/jlt{t 

gfd /fd 

k' s=Hof

g(११
९) 

)&!.!@.^ ;+u} v]nL/x]sf] ( 

jif{sf] lxSdt 

/f]sfofnfO{ nftL 

d'Ssfn] xfgL 3fOt] 

agfPsf]df ( ut] 

pkrf/sf] qmddf 

d[To' ePsf] 

)&#.!).@$ 

  

cf/f]lkt JolQmsf] ;/sf/L 

jsLn ;dIf jofg gePsf], 

d[To'sf] sf/0f PsLg gv'n]sf], 

cf/f]lktsf] pd]/sf] sf/0f d'2f 

rNg g;Sg] . 

 

326.  afs] ^% eL /fds'df/ 

snjf/ 

k' h=s=p

= 

(१५) 

)&#.!).!) hj/h:tL s/0fL ug{ 

vf]h]sf] 

)&#.!).@$ 

  

cf/f]lkt km/f/ /x]sf], 

hfx]/jfnLn] cf/f]lkt ;+nUg 

gePsf] egL lgj]bg x'nfs 

dfkm{t k7fO{ ;gfvt ;d]t 

u/]sf],  

 

327.  af/f aRrLb]jL 

/f}lgof/ 

/fdrGb| 

kf08] 

k' 7uL(३ )&).^.( k|ltjfbLn] 7uL u/]sf] )&#.!).@$ xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]  

mailto:.@$
mailto:.@$
mailto:.@$
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९) 
328.  sf7 k|x/L 

k|ltj]bg 

k|jn eGg] 

k|sfz 

zfxL 

k' s]xL 

;fj{hl

gs 

ck/fw

(९) 

)&#.(.& sfnf]df];f] bn]sf ] )&#.!).!* ;f]xL jf/bftdf cbfntsf] 

cjx]ngfdf ;jf]{Rr cbfntaf6 

s;'/ 7x/ u/L km};nf ePsf]  

 

329.  sf7 hg;]jf !) lj/]Gb| 

;/fjuL 

k' h=s=p 

(१६) 
नखङ्टरेको xftdf ;dftL ls; 

u/]sf] 

)&#.!).!* sfo{:yndf x'g] of}ghGo 

b"Jo{jxf/-lgjf/0f_ P]g @)&! 

cGtu{tsf] s;'/ ePsf . 

 

330.  sf:sL ul/jbf; 

7fs'/ 

cfo'if 

cof{n ; 

k' s=Hof

g 

(१२०
) 

नखङ्टरेको clgd]ifsf] d[To' 

ePsf] 

0)&#.!).( k|ltjfbLx? OGsf/ /x]sf], 

a''lemPsf dflg;x? s;}n] klg 

z+sf:kb JolQmnfO{ gkf]n]sf], 

hfx]/jfnfn] klxnf] hfx]/Lsf] ! 

dlxgfkl5 hfx]/L lbbf z+sf 

u/]/ dfq hfx]/L lbPsf], 

d[tssf] facebook status, 

lghn] b]vfPsf] s[ofsnfknfO{ 

x]bf{ z+sf:kb JolQmsf] 

st{Joaf6 d/]sf] gb]lvPsf] 

 

331.  sf7 #^ kl/;/ 

u 

/fh 

s'=e'h 

k' df=j]=t

yf 

cf]=k= 

(७) 

नखङ्टरेको ef/tsf] Hof]ltgu/ 

l8NnLdf ljqmL u/]sf] 

)&#.!).( hfx]/L g} em'7f b]lvPsf], 

k|ltjfbLnfO{ lkl8tn] lrlGbg 

egL sfuh u/L lbPsf], 

lkl8tsf] kltn] ljqmL u/]sf] 

x]fOg egL sfuh u/]sf], 7uLsf] 

d'2f cbfntdf ljrf/lwg /x]sf] 

. 

 

332.   $% u jljg 

kl/of/ 

k' h=s(
१७) 

नखङ्टरेको ckx/0f u/L nuL 

h=s= u/]sf] 

)&#.!).( lkl8tn] ;xdtL df 3'Dg uPsf] 

egL sfuh u/]sf], ;f] s'/fnfO{ 

cGo k|df0fn] k'li6 u/]sf].] 
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333.  sf7 o'u/Tg 

tfd|sf/ 

k|sfzrGb| 

;'j]bL ; 

k' 7uL 

(४०) 
नखङ्टरेको Jofkfl/sf 

sf/f]af/sf] /sd 

glbO 7uL u/]sf] 

)&#.!).^ Jofkfl/s sf/f]jf/ /sdsf] 

;DaGwdf k/]s]f ljjfb, hfx]/L 

7uLsf] s;'/df kg]{ gkg]{ eGg] 

ljjfbsf] lg?k0f x'g' eGbf k"j{ 

g} d'2f bfo/ ug]{ xbDofb g} 

;dfKt eO{ sfof{nodf cfO{ 

k'u]sf] .  

 

334.  nlntk'

/ 

;+lutf 

vqL 

lg/Ghg 

vqL 

k' d ax'ljj

fx 

(११) 

नखङ्टरेको k|ltjfbLn] ax'ljjfx 

u/]sf] 

)&#.(.@( hfx]/jfnf / k|ltjfbL lar 

rn]s]f c+z d'2fdf bf];|f] ljjfx 

u/]sf] egL k|ltjfbLn] v'nfPsf] 

x'bf hfx]/jfnf;+u k'g a'emL 

kmfOn k]z ug{ lh=;=j=sf= 

lkmtf{ k7fpg] 

 

335.  wg'iff /fhlszf]/ 

dxtf] 

/fdpbuf/ 

dxtf] 

k' eljtJ

o 

Hofg 
(१२
१) 

नखङ्टरेको k|ltjfbLn] 

hfx]/jfnfsf] 

cfdfnfO{ 8f]/Ln] 

afwL l3;f/L 3fOt] 

agfPsf] / ;f]xL 

rf]6sf] sf/0f d[To' 

ePsf] 

)&#.(.@^ cg';Gwfg sfo{ k'/f u/L k'g 

lg0ff{oy{ k7fpg ldl;n lkmtf{ 

k7fpg  

 

336.  dxf]t/L /fh]Gb| ;fx h'u]Zj/ 

;fx 

k' s=Hof

g(१२
२) 

)%#.!!.!* d[tssf] d[t z/L/ 

;8sdf km]nf k/]sf],  

h'u]Zj/ ;fxn] 

st{Jo u/L df/]sf] 

eGg] x'nfsaf6 

hfx]/L k/]sf] 

)&#.(.@^ d[tssf] d[To' st{Joaf6 ePsf] 

b]lvP klg k|ltjfbLn] df/]sf] 

eGg] v'Ng gcfPsf] . 

 

337.  sf7 cfgGb 

l3ld/] 

u0f]z 

>]i7 ;= 

k' k|ltln

kL 

clwsf

नखङ्टरेको lkmNd ;d]t gSsn 

u/L youtube df 

/fv]sf]  

)&#.(.!( k|ltjfbLn] u/]sf] sfo{ k|rlnt 

P]gn] s;'/ sfod u/]sf] 

gb]lvPsf] . 

 

mailto:.@%5e
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/ 

cGtu{

tsf] 

s;'/(
१७) 

338.  sf:sL ;f]dgfy 

s8]n 

cg'k 

uf}td 

k' ;jf/L 

c+ue+u

(२५) 

नखङ्टरेको 6of+S;Ln] 7Ss/ lbO{ 

bflxg] v'6f 

eflrPsf], z/L/sf 

ljleGg efudf rf]6 

nfu]sf]  

)&#.(.!( :j:Yo l/kf]6 / lkl8tsf] 

sfuhaf6 c+ue+u ePsf] 

gb]lvPsf],  

 

339.  bf]nvf k|x/L 

k|ltj]bg 

z]/ a= 

a:g]t ; 

k' uf]jw(
४) 

)&#.@.#) k|ltjfbL ;d]tsf 

dflg;x?n] uf]? 

sf6L/x]sf] 

)&#.(.@) lhpbf] uf]? sf6L df/]sf] jf 

dfg{ nufPsf] eGg] k'li6 x'g] 

sfuh k|df0f gePsf] 

 

340.  bf]nvf lbJoWjh 

9sfn 

k|sfz 

a:g]t 

k' 7uL(४
१) 

नखङ्टरेको ?=%) xhf/sf] r]s 

lbPsf]df r]snfO{ 

vfDg] /sd geO{ 

r]s afpG; ePsf] 

)&#.(.@) ljlgdo clwsf/kq P]g  @)#$ 

sf] bkmf !)& cGtu{tsf] 

b]lvPsf]  

 

341.  sf7 k|x/L 

k|ltj]bg 

dx]Gb| 

tfdfª / 

k|df]b 

lu/L  

k' rGbf 

P]g(१८
) 

नखङ्टरेको u}/sfg"gL tl/sfn] 

rGbf dfu]sf] 

)&#.(.@) rGbf P]g cGt{ut s;'/ sfod 

u/L d'2f rnfpg ldNg] cj:yf 

gb]lvPsf] . 

 

342.  sfe|] sfG5f 

e'h]n 

n]v/fh 

s6'jfn 

k' uf]jw(
५) 

)&#.%.!) k|ltjfbLn] rnfPsf] 

ufl8n] uf]7df 7Ss/ 

lbO{ uf]7df /x]sf] 

ufO{ d/]sf] . 

)&#.(.@) uf]jwsf] s;'/df d'2f rnfpg 

;lsg] cj:yf gePsf] 

 

343.  gjnk/f

;L 

#*.)&#.)&

$ 

uh]Gb|/fh 

Gof}kfg] 

k' h=s=p

= 

(१८) 

नखङ्टरेको k|ltjfbLn] 

gfaflnsfnfO{ k9fO{ 

lbG5' egL nu]sL df 

)&#.(.% lkl8tn] hfx]/jfnf afa'sf] 

/f]xj/df h=s=p= u/]sf] xf]Og 

egL sfuh u/]sf] / zf/Ll/s 

 

mailto:&#.@.
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h=s=p u/]sf] k/LIf0faf6 nIf0f gb]lvPsf] , 

k|df0fsf] cefjdf d'2f 

grnfpg] . 

344.  sf7 cGhnL 

b'nfn 

kKk' eGg] 

ljgf]b 

>]i7 

k' rf]/L(
११) 

)&#.*.$ ;fdfgx? rf]/L 

ePsf] 

)&#.*.@@ jf/bft ldltsf] jf/bftdf 

cleof]u k]z ePsf] kqmfp 

k|ltjfbLn] kf]Ng g;s]sf] , 

rf]/Lsf] sfo{df ;+nUg ePsf] 

jf rf]/L ug{ nufPsf] eGg] 

gb]lvPsf] . 

 

345.  l;/xf b]jfgGb 

d08n 

>j0fs'df

/ ofbj 

k' ckx/0

f tyf 

z=a=(
९) 

)&#.%.$ af]nfO{ xftxltof/ 

b]vfO{ ? % nfvsf] 

td;'s @ lbgsf] 

efvf /fvL agfO{ 

ph'/ u/] Hofg dfg]{ 

wDsL lbPsf] 

)&#.*.@@ xbDofb ;dfKt eO{ ;s]sf]   

346.  emfkf k|;fb 

s'=sfsL{ ; 

kz'{/fd 

af:tf]nf 

; 

ऩङ्टरुष Hofg 

;DaGw

L(१२३
) 

)&#.^.@* dfO vf]nfdf 

hnofqf u/sf] 

cj:yfdf 8'+uf 8'aL 

* hgfsf] d[To' 

ePsf] 

)&#.*.!# rfnsn] 8'+uf lgotj; 8'jfPsf] 

gb]lvPsf], lkl8t kl/jf/n] 

/fxt /sd a'em]sf],  

 

347.  ;Kt/L k|x/L 

k|ltj]bg 

/fd]Zj/ 

d08n  

ऩङ्टरुष cfuf] 

nufO{ 

Ho=df=

p= 

(१२४
) 

)&@.*.% ;/sf/L uf8L gf ! 

em !#!^ sf] uf8L 

hnfPsf] 

)&#.*.!^ cfuf] nufpg] d'2f tkm{ 

cleof]u btf{ ug]{ xbDofb 

;dfKt ePsf], 

Hof=df=p=jf/bft :ylkt x'g] 

cj:yf gb]lvPsf] 

 

348.  l;/xf k|x/L 

k|ltj]bg 

kljq 

ofbj ;= 

ऩङ्टरुष cfuf] 

nufP

)&@.$.#@ uf8Ldf cfuf] 

nufPsf] 

)&#.*.!% cfuf] nufpg] tkm{ xbDofb 

Jolyt ePsf], Hof=df=p= tkm{ 

 

mailto:&#.^.@*
mailto:&@.*.%25
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sf](४) s;'/ 7x/ x'g] k|df0fsf] cefj 

/x]sf], cg';Gwfg g} gePsf] . 

349.  pbok'/ ;'lzn s' 

=e08f/L 

afn]Zj/ 

;/bf/ ;= 

ऩङ्टरुष vfo/

hftsf] 

sf7 

cf]=k=(
१५) 

नखङ्टरेको sf7 nf]8 u/L /x]sf] 

cj:yfd @ j6f 6s 

a/fdb ePsf] 

)&#.*.& /Lt k"j{s sf7 cf]=k= u/]sf] 

eGg] sfuhftaf6 b]lvPsf] . 

 

350.  l;/xf >L/fd ;fx /fdz+s/ 

zfx ; 

k' cfuf] 

nufP

sf](५) 

)&@.*.!( df]6/;fOsn 

hnfPsf[ 

)&#.*.@^ hfx]/jfnfsf] syg nfO{ ;dy{g 

ug]{ ;j't k|df0fsf] cefj 

b]lvPsf] 

 

351.  l;/xf ;+hok|=;fx kljq 

ofbj ;= 

k' cfuf] 

nufP

sf](६) 

)&@.^.!! 6sdf cfuf] nufPsf] )&#.*.!^ cfuf] nufpg] tkm{ xbDofb 

Jolyt ePsf], Hof=df=p= tkm{ 

s;'/ 7x/ x'g] k|df0fsf] cefj 

/x]sf], 

 

352.  kef{ /fh]Zj/L 

b]jL 

h};Lnfn 

7fs'/ ;= 

k' s'6kL6 

c+ue+u 

(१२५) 

)&#.%.!# s'6kL6 u/L c+ue+u 

u/fPsf] 

)&#.*.!^ xbDofb ;dfKt eO{ lg0f{osf 

nflu k]z ePsf] . 

 

353.  wflbª wflbª 

@$.!^* 

wflbª 

@$.!&! 

k' h=s= 

(१९) 
)&#.#.!& h=s= u/]sf] )&#.&.@$ k|ltjfbL !) jif{ d'gLsf] 

b]lvPsf], k|ltjfbL pk/ d'2f 

rnfpg g;lsg] -;hfo gx'g]_, 

IftLk"lt{sf] ;DaGwdf dfq d'2f 

cbfntdf n}hg u}/ sfg"gL x'g] 

 

354.  tgx' l6sf/fd 

g]kfnL 

n]vgfy 

pkfWofo 

k' st{Jo 

Hofg(
१२६) 

)&!.*.* 

 

 

 

st{Joaf6 

hfx]/jfnfsf] 5f]/Lsf] 

d[To' ePsf] 

)&#.&.@$ d[tssf] st{Joaf6 d[To' ePsf] 

b]lvP klg cGo k|ltjfbL v'Ng 

g;s]sf] / k|ltjfbLn] 

cg';Gwfgsf] qmddf lx/f;tdf 

x'bf em'08L cfTdxTof u/]sf] . 

 

355.   6'sgfy ;Togf/fo k' 7uL(४  ljleGg ldltdf r]s )&#.&.!) 7uLsf] dxn cGtu{tsf] geO{  

mailto:&@.*
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mailto:&#.&.@$
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9sfn 0f >]i7 २) lbPsf] /sd 

gePsfn] r]s 

afpG; ePsf] 

ljlgdo clwsf/kq P]g @)#$ 

cGtu{tsf] b]lvPsf] . 

356.  Onfd ;Gtf]if s'= 

rf}w/L 

l8NnL/fd 

>]i7 

k' cj}w 

jg 

k}bjf/ 

cf]=k=(
१६) 

 6ofS6/df ptL; / 

dnfz] hftsf] 

sf7sf] uf]lnof km]nf 

k/]sf] 

)&#.*.! k|ltjlGwt sf7sf] ;"rL leq 

leqsf] gb]lvPsf], jg 

sfof{nosf] s6fg cfb]z 

adf]lhd s6fg ePsf] 

cfj:yfdf j/fdb ePsf] 

 

357.  sf7 /f];g 

;'gf/ 

nIfd0f 

;'gf/ 

k' s=Hof

g(१२
७) 

 d[tsnfO{ 3fOt] 

agfO{ kf]v/Ldf 8'jL 

d/]sf] 

)&#.*.! d[tsnfO{ dfg]{ d'Vo JolQm sf] 

g} d[To' eO{ ;s]sf] 

 

358.  

wg'iff 
ho k|sfz 

dxtf]  

;d]t & 

hgf  

cf]d 

k|sfz 

kf08] 

;d]t 

 

k'?if 
7uL(४
३) gv''n]sf]  

Hfx]/jfnf & hgfaf6 

$,&&,&),))). /sd 

ln{O k|ltjfbLx?n] 

;+rfng u/]sf] 

hfgsL d]l8sn 

sn]h aGb u/fpFbf 

k7gkf7g /f]sL 7uL 

u/]sf] . 

@)&#.)$.)

( 

 

k|ltjfbLx¿nfO{ cfly{s 

;+s6kl5&* k|ltzt z]o/ 

x:tfGt/0f u/L wgaxfb'/ 

z]/rg cWoIf /xg] u/L gofF 

;~rfns ;ldltsf] u7g eO{ 

k7gkf7g ;'rf? ?kn] 

;~rfng e}/x]sf] / 

hfx]/jfnfx?n] ;d]t xfn 

k7gkf7g ;'rf? ?kdf 

cufl8a9]sf] egL sfuh 

u/]af6;DaGwg k|bfg ug{] 

lgsfoaf6;d]t lgodg 

ePsfn] cGoyf ePdf sfg"g 

adf]lhd x'g] g} x'Fbf xfn 7uLdf 

d'2f grnfpg] 

 

359.  x]6f}8f k|x/L 

k|ltj]bg 

z]v 

dlhb 

d';ndfg 

ऩङ्टरुष st{Jo 

Hofg(
gv''n]sf] bfp/fsf] lr/k6n] 

xfgL d[To' ePsf] 

)&#.&.% st{Jojfnfsf] g} )% 

$.%.@@ df d[To' ePsf] . 
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१२८) 
360.  af/f k|x/L 

k|ltj]bg 

ljN6' 

dx/f 

rdf/ ;= 

ऩङ्टरुष st{Jo 

Hofg(
१२९) 

)%#.%.@% v]tdf ! dlxgfsf] 

nfz km]nf k/]sf] 

)&#.&.% k|ltjfbLx?sf] d[To' eO{ ;s]sf] 

eGg] d[To' btf{ af6 b]lPsf] . 

 

361.  af/f k|x/L 

k|ltj]bg 

l/vrGb| 

k|;fb 

s'zjfx 

;= 

ऩङ्टरुष आगो 
रगाए
को(७) 
 

gv''n]sf] kf6L sfof{nodf 

tf]8kmf]8 u/L 

df]6/;fOsndf cfuf] 

nufPsf] 

)&#.&.% cfGbf]ngdf k|bz{gsf/L dWo] sf] 

s;n] cfuf] nufPsf], s;sf] 

;+nUgtf lyof] eGg] Plsg 

gePsf]  

 

362.  uf]/vf lvn a= 

e'h]n 

x/L a= 

nfld5fg] 

; 

ऩङ्टरुष st{Jo 

Hofg(
१३०) 

)%#.*.$ vf]nf lsgf/df 

k'?ifsf] nfz km]nf 

k/]sf] 

)&#.&.% k|ltjfbx?n] g} st{Jo u/L 

df/]sf] eGg] kof{Kt cfwf/ 

gb]lvPsf] 

 

363.  af/f k|x/L 

k|ltj]bg 

lzjrGb| 

k|=s'zjfx 

ऩङ्टरुष cfuf]n

fuL(८) 
)&@.(.!% g]kfnL sfu|]zsf] 

sfof{no / zflnsdf 

tf]8kmf]8 tyf cfuf] 

nufO{ IftL k'¥ofPsf] 

)&#.&.% cfGbf]ngdf k|bz{gsf/L dWo] sf] 

s;n] cfuf] nufPsf], s;sf] 

;+nUgtf lyof] eGg] Plsg 

gePsf 

 

364.  Onfd  Onfd r pd]z 

k|=zfx 

ऩङ्टरुष h=s=p

= 

(२०) 

)&#.@.% :j:Yo rf}sLdf 

k|ltjfbLn] lghsf] 

sf]7fdf af]nfO{ h=s= 

ug{ vf]Hbf k|ltsf/ 

ubf{ xNnf ;'gL csf]{ 

sd{rf/L cfPsf]n] 

5f]8]sf] 

)&#.&.% lkl8tn] lh=c=df lkm/fb lbO{ 

ldnfkq ;d]t ePsf], 

cbfntaf6 clGtd eO{ ;s]sf] 

jf/bftdf d'2f rnfpg 

dgfl;j gx'g] . 

 

365.  भोयङ मङ्टवयाज 
ङ्चयजार 

सोबाङ 
ङ्झसह 

ङ्जप्रतभ 
ङ्झरम्वङ्ट 
सानङ्टवावङ्ट 

ऩ ङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

के.सा.
अ. 
(१०) 

२०६७।१०
।२६ 

ङ्झरम्वङ्टवान याज्म 
ऩङ्चयषदका याजनैङ्झतक 
दरका तपा वाि 
प्रङ्झतवाङ्छदहरुरे मातामात 
अवरुद्द गङ्चय 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुरे शाङ्ञन्तऩङ्टवाक वन्द 
आव्हान गदे याजनैङ्झतक अङ्झधकाय 
उऩमोग गयेको अवस्थाभा भङ्टद्दा 
चराउन नऩने । 

ङ्झनणाम ङ्झभङ्झत 
नखङ्टरेको 

mailto:%25#.%.@%
mailto:&#.@.%
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सङ्टव्वा, 
 बङ्जवन्र 
वाल्वो, 
 अशोक 
चेम्जोङ, 
 ङ्झडक 
वहादङ्टय 
सावा, 
 वहादङ्टय 
ङ्ञघङ्झसङ 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 
सावाजङ्झनक 
आवागभनभा वाधा 
ऩङ्टमााएको । 

 

366.  खोिाङ याजेन्र 
ङ्जवश्वकभाा 

ङ्झत्ररोक 
याई,  

भान 
वहादङ्टय 
ब ङ्टजेर, 
भाधव 
ब ङ्टजेर,  

योङ्जहत 
ब ङ्टजेर   

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

ऩङ्टरुष 

आगज
नी 
 (९) 

२०६७।१०
।२ 

भणी कङ्ट भाय 
ङ्जवश्वकभााको  घयभा 
आगो रगाएको । 

नखङ्टरेको प्रङ्झतवादीहरुको नाभ उल्रेख गयी 
जाहेयी ङ्छदएको जाहेयवारा 
प्रत्मऺदशॉ नबएको, प्रङ्झतवाङ्छदहरुरे 
कसङ्टयभा ईन्कायी वमान गयेकोरे 
प्रङ्झतवादीहरु उऩय भङ्टद्दा चराउनङ्ट 
ऩने देङ्ञखएन । 

 

367.  /f}tx6 /fdfz+s/ 

bf; ;= 

z]v 

cgj/ ;= 

ऩङ्टरुष Hof=df=p 

(१३१)= 
नखङ्टरेको df]6/;fOsn r8L 

cfPsf lkl8tx?nfO{ 

3fOt] agfO{ df]=;= 

hnfPsf] 

नखङ्टरेको t/fO{ dw]z cfGbf]ngsf] qmddf 

o;}n] cfuf] nufPsf] eGg] 

Plsg k'li6 gePsf], k|df0fsf] 

cefj /x]sf] 

 

 
 



 

- 112 - 

 

बाग तीन  
ङ्जवषमवस्तङ्टको ङ्जवश्लषेण 

 

भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमवाि भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएका ङ्जवङ्झबङ्ङ आङ्झथाक फषाका ङ्झनणामहरुराई ङ्झनणामभा उल्रेख बए सम्भका ङ्जववयणहरु अध्ममन गयी 
उऩरब्ध बएसम्भ भाथी बाग दङ्टई भा घिना बएको ङ्ञजल्रा, अऩयाधको सूचना ङ्छदने व्मङ्ञक्त, अऩयाध गने बनी ङ्जकिान गङ्चयएका व्मङ्ञक्तको नाभ थय, ङ्झरङ्ग, घिना 
बएको ङ्झभङ्झत, घिनाको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण, भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएको भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमको ङ्झनणाम, ङ्झनणाम आधाय सङ्जहत ङ्झनणामको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयणराई 
ताङ्झरकाभा उल्रेख गङ्चयएको छ । अफ, मस बागभा सोही ताङ्झरकीकयण गङ्चयएको तथ्मको आधायभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी गङ्चयएको ङ्झनणामराई ङ्जवङ्झबङ्ङ कोणवाि देहाम 
फभोङ्ञजभ ङ्जवश्लषेण गने प्रमास गङ्चयएको छ; 
 

३.१ भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामको सारवसारी ङ्जहसावरे ङ्जवषमगत ताङ्झरकीकयण य ङ्जवश्लभेषण् 

 

ङ्झस.नॊ
. 

घिनाको ङ्जवषम आ.व.२०६६/ 

०६७ 

आ.व.२०६७/ 

०६८ 

आ.व.२०६८/ 

०६९ 

आ.व.२०६९/ 

०७० 

आ.व.२०७२/ 

०७३ 

आ.व.२०७३/ 

०७४ 

जम्भा 

१ जीउ, ज्मान सम्फन्धी ३ १६ ३१ ३३ २६ २२ १३१ 

२ वन तथा वन्मजन्तङ्ट सम्फन्धी १ - ५ १ ७ २ १६ 

३ ठगी सम्फन्धी ४ - ३ ७ ११ १८ ४३ 

४ सवायी सम्फन्धी १ २ ९ ९ ३ १ २५ 

५ केङ्जह सावाजङ्झनक अऩयाध १ ३ १ १ २ २ १० 

६ ङ्जवङ्जवध १ 

११ 

३ ६ - ६ २ १८ 

७ चोयी सम्फन्धी - २ ४ १ ३ १ ११ 

८ ङ्जववाह सम्फन्धी  - ३ ३ १ २ २ ११ 

९ सयकायी छाऩ दस्तखत ङ्जकते - २ - ५ १ - ८ 
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१० कयणी सम्फन्धी  - २ ६ ३ ३ ६ २० 

११ रागू औषध - १ २ - २ १ ६ 

१२ आगोरगाउन े - १ 

३५ 

१ - - ७ ९ 

१३ हातहङ्झतमाय तथा ङ्जवस्पोिक 
ऩदाथा 

- - १ - १ - २ 

१४ आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक 
अऩयाध 

- - ३३ - - - ३३ 

१५ अऩहयण तथा शयीय फन्धक - - ४ ३ - २ ९ 

१६ भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय 
ऩसाय 

- - १ २ ३ १ ७ 

१७ गोफध - - २ 

११२ 

१ - २ ५ 

१८ याज्म ङ्जवरुद्धको अऩयाध - - - २ 

६९ 

१ 

७१ 

- 

७८ 

३ 

 जम्भा       ३६७ 

 

प्रष्टीकयण  ्

जीउ, ज्मान सम्फन्धी ङ्जवषम अन्तयगत कताव्म ज्मान, ज्मानभाने उद्योग, बङ्जवतब्म ज्मान, गबाऩतन, कङ्ट िङ्जऩि अॊगबॊग सभेत सभावेश गङ्चयएको छ । 

वन तथा वन्मजन्तङ्टसम्फन्धी ङ्जवषम अन्तयगत अवैध वन ऩैदावाय, आखेिोऩहाय, चोयी ङ्ञशकाय तथा अन्म वनजन्म कसूय सभेत सभावेश गङ्चयएको छ । 

ठगी सम्फन्धी ङ्जवषम अन्तयगत भङ्टरङ्टकी ऐन ठगीको भहर, वैदेङ्ञशक योजगाय ठगी तथा फैङ्जकङ्ग कसूय सम्फन्धी अऩयाध सभावेश गङ्चयएको छ ।  
चोयी सम्फन्धी ङ्जवषम अन्तयगत डाॉका रगामत अन्म चोयी सभावेश गङ्चयएको छ ।  
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ङ्जवङ्जवध ङ्ञशषाकभा प्रङ्झतङ्झरऩी अङ्झधकाय, छाऩाखाना तथा प्रकाशन, चन्दा ऐन अन्तयगत, गङ्टणस्तय तथा नाऩतौर, नागङ्चयकता, याहदानी, कारो फजाय, ङ्ञशऺा ऐन, खोिा 
चरन,प्राङ्ञचन स्भायकसॊयऺण, ङ्जवदेशी ङ्जवङ्झनभम,जस्ता ३ थान सम्भ बएका अऩयाधराई सभेङ्जिएको छ । 

ङ्जववाह सन्फन्धीभा वहङ्टङ्जववाह, फार ङ्जववाह,  जफयजस्ती ङ्झफवाह आङ्छद सभाफेश छन ्। 

सवायी सम्फन्धीभा सवायी ज्मान तथा सवायी अॊगबॊग सभावेश छन ्। 

कयणी सम्फन्धीभा जवयजस्ती कयणी, जवजास्ती कयणी उद्योग, अप्राकृङ्झतक भैथङ्टन । 

 

२०७२ सारभा गएको ङ्जवनाशकायी ब ङ्टकम्ऩको प्रकोऩरे गयेको नोक्सानी, ऩङ्टयानो कामाारम बवन सादाा कागजऩत्रहरु छङ्ट िे हयाएको कायण ङ्जवङ्झबङ्ङ ६ आङ्झथाक फषाको 
भात्र भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामका प्रङ्झतहरु पेराऩाना सकेको य आ.फ. २०६६/०६७ को ११ थान य आ.फ. २०६७/०६८ को ३५ थान भात्र ङ्झनणामको 
प्रङ्झत पेरा ऩयेको हङ्टॉदा उक्त आ.फ.का सवै भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामका प्रङ्झतहरु हङ्टन बङ्ङ सङ्जकने अवस्था छैन ।  
 

ङ्झसङ्झभत सभम य अन्म कामाभा ब्मस्त जनशङ्ञक्तवाि कामाारमका सवै कागजऩत्र एक एक हेयी सवै भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामका प्रङ्झतहरु खोजी गना सॊबव बएन । मद्यऩी 
कामादरराई २०६३ सार देङ्ञख २०७४ सार असाय भसान्तसम्भको भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामहरुको अध्ममन गने ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदइएको ङ्झथमो । आ.फ. 
२०६८/०६९ को ११२ थान, आ.फ. २०६९/०७० को ६९ थान, आ.फ. २०७२/०७३ को ७१ थान य आ.फ. २०७३/०७४ को ७८ थान भङ्टद्दा नचल्ने 
गयी बएका ङ्झनणामहरुको प्रङ्झत गयी मी ६ आ.फ. का जम्भा ३६७ थान भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुको अङ्झबरेङ्ञखकयण य ताङ्झरकीकयण गङ्चयएको छ ।  मीनै ङ्झनणामहरुराई 
सवै ङ्झनणाम भाङ्झन ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । जसवाि हारको ङ्झनणामको अवस्था य बङ्जवश्मभा गनङ्टा ऩने सङ्टधायको वायेभा सङ्टझाव ङ्छदन सङ्जकने प्रसस्त आधाय प्राप्त हङ्टन्छ ।  
आ.फ. २०६६/०६७ य आ.फ. २०६७/०६८ को भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामको सॊख्मा अश्वाबाङ्जवक देङ्ञखएकोरे फाॉकी ४ आ.फ.को ङ्झनणाम सॊख्माको आधायभा तङ्टरनात्भक 
अध्ममन गदाा मस्तो ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञखमो  ्
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भङ्टद्दा नचराउने गयी बएका वायदातको ङ्जवषम हेदाा सवै बन्दा वङ्जढ जीउ-ज्मानसॊग सम्फङ्ञन्धत अऩयाधभा भङ्टद्दा नचराउने गङ्चय ङ्झनणाम बएको देङ्ञखमो । कूर अध्ममन 
गङ्चयएका ३६७ भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुभा ङ्जवषमगत अनङ्टऩात मस्तो देङ्ञखमो । 

११२ 

६९ 

७१ 

७८ 

आर्थीक बर्ष पऩच्छे मुद्दा नचल्ने गरी भएका ननर्षयको संख्यात्मक पििरर्  

२०६८/०६९ २०६९/०७० २०७२/०७३ २०७३/०७४ 
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पिर्यगत मदु्दाको पििरर्

जीउ ज्यान सम्बन्धी ठगी सम्बन्धी आ.तर्था पि. अऩराध सिारी सम्बन्धी अऩराध करर्ी सम्बन्धी अऩराध 
िन तर्था िन्यजन्त ु चोरी सम्बन्धी पििाह सम्बन्धी  सािषजननक अऩराध 
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३.२ भङ्टद्दा नचराउन ङ्झरइएका ङ्झनणाम आधायको ङ्जवश्लाेषण ्

हदम्माद नाघेको प्रभाणको अबाव ऺेत्राङ्झधकायको अबाव नेऩार सयकायको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ वायदात स्थाङ्जऩत नबएको कसूयदाय खङ्टल्न नसकेको अन्म आधाय 
३४ १६५ ५२ ३३ ४६ २५ १२ 

हदम्माद नाघेको ५ थान य प्रभाणको अबाव ७ थान जम्भा १२ 
प्रभाणको अबाव ४ थान य ऺेत्राङ्झधकायको अबाव ५ थान जम्भा ९ 
अध्ममन गङ्चयएका कूर ङ्झनणाम सॊख्मा ३६७ थान 
एक बन्दा फढी ङ्झनणाम आधाय ङ्झरइा ङ्झनणाम बएका भङ्टद्दा सॊख्मा २१ थान  
 ङ्झनणाम आधायराइा वङ्झगाकयण गदाा देङ्ञखएका सॊख्मा ३८८ थान 
 

क. हदम्माद नाघेको आधायभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम 
भङ्टद्दाको कङ्ट नै ऩङ्झन ऩऺ अड्डा अदारतभा प्रवेश गदाा कानूनरे तोकेको ङ्झनङ्ञश्चत अवङ्झध ङ्झबत्र दावी ङ्झरइा प्रवेश गनङ्टा ऩने अन्मथा भङ्टद्दा दामय हङ्टन नसक्ने तथ्म हाभी 
सफैराइा ऻात नै छ । भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम गदाा कानूनत : हदम्मादको आधायभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम गनङ्टाऩने फाध्मता हङ्टन्छ । 
ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे भङ्टद्दाको हदम्माद नाघ्ने गयेको हङ्टन सक्छ । अध्ममन अनङ्टसन्धान गङ्चयएका भध्मे ४३ थान भङ्टद्दाभा हदम्माद नाघेको आधायभा भहान्मामाङ्झधवक्ताको 
कामाारमभा ङ्झनणामका राङ्झग ऩेश बएको वा अदारतभा दामय गने कङ्ट नै आधाय नबएको अनङ्टसन्धानफाि देङ्ञखमो । सक्कर ङ्झभङ्झसर ङ्ञझकाइा अध्ममन अनङ्टसन्धान गना 
सॊबव नबएकोरे प्रत्मेक भङ्टद्दाभा मसै कायणरे हदम्माद गङ्टज्रकेो बनी मङ्जकन साथ बङ्ङ सङ्जकएन। मद्यऩी धेयै भङ्टद्दाभा उजङ्टयकताारे नै म्माद गङ्टजायी उजङ्टयी ङ्छदएको , 
केहीभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी य केहीभा सयकायी वङ्जकररे ध्मान नङ्छददा म्माद गङ्टज्रन गएको तथ्म केही ङ्झनणामहरुफाि खङ्टरेको देङ्ञखमो ।   
 

ख. प्रभाण अबावकोआधायभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम 
सयकायवादी बइा अदारतभा दामय हङ्टने एवॊ सयकायी वङ्जकररे भङ्टद्दा चल्ने नचल्ने ङ्झनणाम ङ्झरने भङ्टद्दाहरुभा प्रभाणको भूल्माङ्कन गयी ङ्झनणाम ङ्झरनङ्ट सयकायी वङ्जकरको 
कानूनी य आचायणजन्म दङ्टवै कताब्म हङ्टन आउॉछ । अङ्झबमङ्टक्त य ऩीङ्झडतको न्मामराइा सन्तङ्टङ्झरत रुऩभा ङ्झनणाम ङ्झरनङ्ट सयकायी वङ्जकरको कानूनी दाङ्जमत्व हङ्टन्छ । 
ऩीङ्झडतको हकभा भङ्टद्दा चल्नङ्ट जङ्ञत्तको भहत्वऩूणा हङ्टन्छ त्मङ्ञत्तकै भहत्व ङ्झनदोष उऩय भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम ङ्झरनङ्ट न्मामोङ्ञचत भाङ्झनन्छ । अध्ममन गङ्चयएका ङ्झनणामहरु भध्मे 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि प्रभाणको अबावभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएका कूर भङ्टद्दा सॊख्मा १८४ थान देङ्ञखन्छन ्। ङ्झत १८४ थान भध्मे ४ थान भङ्टद्दाको 
ङ्झनणामभा ऺेत्राङ्झधकायको अबाव सभेतको आधाय ङ्झरइाएको देङ्ञखन्छ । भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम ङ्झरइाएका भङ्टद्दाहरुभा मस प्रकृङ्झतका 



 

- 118 - 

 

भङ्टद्दाको सॊख्मा अङ्झधक देङ्ञखएको छ । अऩयाध घङ्जित हङ्टन ङ्ट तय अङ्झबमङ्टक्त नखङ्टल्नङ्ट वा अन्म कानूनी एवॊ प्राङ्जवङ्झधक कायणरे भङ्टद्दा चल्न नसक्ने अवस्था हङ्टन ङ्ट याज्मको 
राङ्झग ठूरो च ङ्टनौङ्झत हो ।  

 

ग. ऺेत्राङ्झधकायको अबावभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम 
अध्ममन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरु भध्मे ऺेत्राङ्झधकायको अबावभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ५९ थान भङ्टद्दा भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि ङ्झनणाम बएको देङ्ञखमो । उजङ्टयकताारे 
फरऩूवाक तथ्मराइा तोडभडोय गयी सयकायवादी भङ्टद्दाको तथ्म उल्रेख गयी उजङ्टयी दताा गने गयेको देङ्ञखन्छ । देवानी वा दङ्टङ्झनमाॉवादी तवयरे भङ्टद्दाको कायवाही 
चराउॉदा हङ्टने झन्झिफाि पङ्ट साद ङ्झरन भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान गने ङ्झनकामराइा प्रबाव ऩायी उजङ्टयी दताा बएऩङ्झन ऩङ्झछ अनङ्टसन्धानफाि सॊकङ्झरत तथ्म य प्रभाणफाि 
व्मङ्ञक्तवादी वा दङ्टङ्झनमाॉवादी बइा दामय हङ्टने देङ्ञखन आएको ङ्झनणामफाि देङ्ञखन्छ । कङ्झतऩम भङ्टद्दा अनङ्टसन्धान गने ङ्झनकाम अरग बएको य भङ्टद्दा चल्ने नचल्ने ङ्झनणाम 
सयकायी वङ्जकरको कामाऺ ेत्र ङ्झबत्र ऩने नदेङ्ञखएको आधायभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको ऩाइमो । मस प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाको ङ्झनणाम गदाा प्रभाणको अबावका ५ थान 
भङ्टद्दाभा दङ्टवै आधाय ङ्झरइाएको ऩाइमो । अनङ्टसन्धान गने य अङ्झबमोजन गने अङ्झधकायीरे सभमभै उजङ्टयकतााराइा सही सूचना ङ्छदइा मस प्रकायका अनङ्टसन्धानफाि सभमभै 
अरग यहनङ्ट आवश्मक देङ्ञखएको छ ।  

 

घ. नेऩार सयकायको ङ्झनणामका आधायभाभङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक अऩयाध ऐन तथा अध्मादेश अन्तयगतका भङ्टद्दाहरु नचराउने गयी ३३ विा भङ्टद्दाभा ङ्झनणाम बएको 
देङ्ञखमो । भङ्टद्दा नचराउने ङ्झनणाम गदाा "नेऩार सयकाय भङ्ञन्त्रऩङ्चयषदवाि ङ्झनणाम बए अनङ्टसाय " बनी आधाय ङ्झरइएको देङ्ञखन्छ । ङ्झनणामभा कानून न्माम तथा सॊसदीम 
भन्त्रारमको ऩत्रको आधाय खङ्टराइाएको देङ्ञखमो तय ङ्झनणामभा नेऩार सयकायको कङ्ट न ङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम हो बनी अध्ममन अनङ्टसन्धान गदाा ङ्झनणामभा ङ्झभङ्झत खङ्टरेको देङ्ञखएन 
। नेऩारको अन्तङ्चयभ सॊङ्जवधान, २०६३ य तत्कारीन सयकाय य ङ्जवरोही ऩऺ फीच वृहद् शाङ्ञन्त सम्झौताका आधायभा त्मस फखतका घट्नाराइा वैकङ्ञल्ऩक न्मामका 
भान्मताका आधायभा सभाधान खोज्न नेऩार सयकायरे ङ्झनणाम गये फभोङ्ञजभ नै भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको देङ्ञखमो ।  
 

ङ. वायदात स्थाङ्जऩत नबएकोआधायभाभङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम 
हाम्रो पौजदायी न्माम प्रशासनभा उजङ्टयकतााको भहत्वऩूणा ब ङ्टङ्झभका हङ्टन्छ । उजङ्टयकताा भङ्टद्दाको भहत्वऩूणा प्रभाण एवॊ सयकायी गवाह भाङ्झनन्छ । तय केही उजङ्टयकताारे 
सत्म तथ्म य प्रभाणका आधाय नङ्छदइा व्मङ्ञक्त ङ्जवशेषराइा दङ्टख हैयानी ङ्छदन शत्रङ्टता साध्न वा कसैको रहडका आधायभा उजङ्टयी गने प्रवृङ्ञत्तरे याज्मका ङ्झनकाम य 
कभाचायीहरुराइा अनावश्मक दङ्टख ङ्छदएको तथ्म भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम अध्ममन फाि देङ्ञखन्छ । अध्ममन गङ्चयएका भङ्टद्दाहरु भध्मे मस प्रकायका उजङ्टयीको सॊख्मा 
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उल्रेख्म देङ्ञखन्छ । ३६७ थान भङ्टद्दा भध्मे ६५ थान भङ्टद्दाको वायदात नै स्थाङ्जऩत हङ्टन नसक्नङ्ट अनङ्टसन्धान ऩऺको कभजोयी सीङ्झभत सॊख्मा बएऩङ्झन अङ्झधकाॊश उजङ्टयी नै 
गरत हङ्टन ्बङ्ङ सङ्जकने आधाय भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामाधायफाि खङ्टल्न आएको छ । याज्मका राङ्झग मो ठूरो च ङ्टनौङ्झत भाङ्ङ सङ्जकन्छ । अवका ङ्छदनभा झङ्टट्ठा उजङ्टयी दताा गने 
उजङ्टयकतााराइा कडाइाका साथ भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामाङ्जवङ्झध सॊङ्जहता ऐन , २०७४ का व्मवस्थाराइा कामाान्वमन गना सक्नङ्ट य मस प्रकायका प्रवृङ्ञत्तराइा ङ्झनरुत्साङ्जहत गनङ्टा 
आवश्मक देङ्ञखन्छ।  

 
च. कसूयदाय खङ्टल्न नसकेको आधायभाभङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम 
घट्ना घिेको स्थाङ्जऩत हङ्टन ङ्ट वा ऩीङ्झडत प्रत्मऺीकयण हङ्टनङ्ट तय अङ्झबमङ्टक्त एवॊ कसूयदाय अनङ्टसन्धानरे उजागय गना नसक्नङ्ट एवॊ कानूनी दामयाभा ल्माउन नसक्नङ्ट हाम्रो 
पौजदायी न्माम प्रशासनको च ङ्टनौती हो । घट्नाफाि भाङ्झनसको ज्मान भाने , ज्मानभा ऺङ्झत ऩङ्टमााकउने, सयकायी वा व्मङ्ञक्तगत हक स्वाङ्झभत्वका सम्ऩङ्ञत्तभा असय 
ऩङ्टमााेीउने, प्रङ्झतष्ठाभा आॉच ऩङ्टमााकउने य सभाजभा अशाङ्ञन्त तथा अभनचैन ङ्झसजाना गयी सभाजराइानै डय, त्रास, बमभा ऩाने य ऺङ्झत ऩङ्टमााअइा ठूरो च ङ्टनौती ङ्छदने कसूयदायको 
मङ्जकन नाभ ,थय, वतन , कसूयभा सम्रग्नता य कसूयको कामा प्रकृङ्झत खङ्टल्न नसक्दा कानून फभोङ्ञजभको हदम्मादका आधायभा भङ्टद्दा नै नचल्ने गयी ङ्झनणाम गनङ्टा ऩने 
फाध्मता देङ्ञखमो । भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामहरु भध्मे अध्ममन गङ्चयएका ३६७ थान भङ्टद्दाभा २५ थान भङ्टद्दा मस प्रकृङ्झतका 
देङ्ञखन्छन ्। हेदाा सॊख्मात्भक रुऩभा ठूरो सॊख्मा नदेङ्ञखएता ऩङ्झन उङ्ञल्रङ्ञखत २५ भङ्टद्दाभा ऩीङ्झडतका राङ्झग याज्मरे न्मामको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गना नसकेको देङ्ञखन्छ ।  
 
छ. अन्मआधायभाभङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारम भातहत सयकायी वङ्जकर कामाारमहरुफाि भङ्टद्दा नचल्ने गयी गयेका ङ्झनणामको अङ्ञन्तभ ङ्झनकासा ङ्झरन भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमभा 
ऩेश बएका भङ्टद्दाहरुभा भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत ६ आधाय फाहेक अन्म आधायभा सभेत भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामाधाय ङ्झरइाएको देङ्ञखन्छ । अध्ममन गङ्चयएका ३६७ थान ङ्झनणाम 
भध्मे १२ थान भङ्टद्दाभा अङ्झधक सॊख्मा कसूयदायको भतृ्मङ्ट बएका कायण भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको ऩाइन्छ । भङ्टरङ्टकी ऐन अ .वॊ. ७६ नॊ . का आधायभा , १० वषा 
बन्दा कभ उभेयका नाफारक कसूयदाय बएको आधायभा य कसूयदायको होस ठेगान नबएका आधायभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको देङ्ञखमो । उक्त आधाय कानूनी 
आधाय बएकोरे अन्मथा ङ्जववेचना गनङ्टा ऩने अवस्था देङ्ञखदैन । तय ऩीङ्झडतरे ऺङ्झतऩूतॉ ऩाउने ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धान अङ्झधकायी य अङ्झबमोजन अङ्झधकायीरे हेनङ्टाऩने ऩऺ एवॊ 
सॊयऺकरे नावारक य होस ठेगाना नबएका व्मङ्ञक्तराइा उङ्ञचत सॊयऺणभा याख्नङ्ट ऩने सवारभा याज्मरे कानूनी व्मवस्थाको भाध्मभफाि व्मवस्थाऩन गनङ्टा ऩने देङ्ञखन्छ ।   
भाथीको ङ्जवश्लषेणराई देहामको ङ्ञचत्रवाि थऩ प्रष्ट ऩाङ्चयएको छ  ्
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३.३ भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएका भङ्टद्दा भध्मे ङ्जवषमगत ङ्जहसावरे धेयै ङ्झनणाम बएका ७ विा घिनाभा प्रङ्झतवादीको रैङ्जङ्गक अवस्थाको ङ्जवश्लदेषण् 

प्रङ्झतवादीको 
ङ्झरॊग 

जीउ ज्मान 
सम्फन्धी 

ठगी सम्फन्धी 
 

आतङ्ककायी 
तथा 

ङ्जवध्वॊसात्भक 
अऩयाध  

सवायी 
सम्फन्धी  

कयणी 
सम्फन्धी 

वन तथा 
वन्मजन्तङ्ट 

चोयी 
सम्फन्धी  

ङ्जववाह 
सम्फन्धी  

सावाजङ्झनक 
अऩयाध 

(१३१) (४३) (३३) (२५) (२०) (१८) (११) (११) (१०) 
ऩङ्टरुष १८२ ४६ २१९ २६ २३ २३ २७ ११ १७ 
भङ्जहरा २१ ३ ३६ ० ० ० २ ११ २ 

अन्म ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

जम्भा २०३ ४९ २५५ २६ २३ २३ २९ २२ १९ 

 

भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम गदाा अङ्झबमङ्टक्तहरु सफैको नाभ ङ्झनणाम ङ्जकताफभा उल्रेख गयेको देङ्ञखएन । मसथा उङ्ञल्रङ्ञखत भङ्टद्दाहरुभा मङ्झत नै 
अङ्झबमङ्टक्त उऩय भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको बनी मङ्जकन सॊख्मा खङ्टराउन सॊबव यहेन । केही ङ्झनणामहरुभा अङ्झबमङ्टक्तहरु सफैको नाभ खङ्टराइाएकोरे भङ्टद्दा सॊख्मा बन्दा 
अङ्झबमङ्टक्तहरुको सॊख्मा केही फढी देङ्ञखएको छ । कङ्ट नै एक अङ्झबमङ्टक्त वा भङ्टख्म अङ्झबमङ्टक्तको नाभ उल्रेख गयी अन्मराइा सभेतका बङे्ङ शब्दरे सॊवोधन गयेको ऩाइमो 
। भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएका ३६७ ङ्झनणामहरु अध्ममन गदाा भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधक सॊख्माका ७ प्रकायका घट्नाका ङ्जवषमभा ऩयेकाउजङ्टयीराइा ताङ्झरकाभा उल्रेख 
गङ्चयएको छ । अध्ममनफाि ऩङ्टरुषको तङ्टरनाभा भङ्जहरा अङ्झबमङ्टक्त उऩयको उजङ्टयीभा जङ्टन कङ्ट नै घट्नाभा अङ्झत न्मून सॊख्मा देङ्ञखन्छ बने मौनजन्म कसूय य वनऩैदाऩाय , 
फन्मजन्तङ्ट तथा अखेिोऩहाय सम्वन्धी कसूयभा भङ्जहरा ङ्जवरुद्ध उजङ्टयी नै देङ्ञखदैन । ङ्झत न्मून सॊख्माभा यहेका घट्नाहरु जस्तो प्रङ्झतफङ्ञन्धत कङ्ट या प्रकाशन गयेको , 
कारोफजायी, आगो रगाएको , सयकायी कागजात कीते , रागू औषध , प्रतङ्झरऩी अङ्झधकाय उल्रॊघन , नागङ्चयकता सम्वन्धी , गोवध , नाऩतौर , प्राङ्ञचन स्भायक , ङ्जवदेशी 
ङ्जवङ्झनभम, याजकाज, हातहङ्झतमाय खयखजना, अवैध चोयी ङ्झनकासी, भानव फेचङ्जवखन, कङ्ट िङ्जऩिअॊगबॊग, ङ्ञशऺा ऐनको कसूय, अऩहयण तथा शयीय फन्धक, जारी याहदानी, 
खोिाचरन, धभा ऩङ्चयवतान , उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन ङ्जवऩङ्चयतका उजङ्टयी रगामतका कभ सॊख्माका भङ्टद्दाहरु नचल्ने ङ्झनणाम बएको देङ्ञखएता ऩङ्झन उल्रेखनीम सॊख्माभा 
नबएकोरे ताङ्झरकाभा देखाइएको छैन । साथै ऩङ्टरुष य भङ्जहरा फाहेक भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामभा तेस्रो ङ्झरङ्गी वा अन्म ङ्झरङ्गी अङ्झबमङ्टक्त यहेको देङ्ञखएन । उऩयोक्त 
ङ्जवश्लषेणराई ङ्ञचत्रभा मसयी उल्रेख गङ्चयएको छ  ्

 



 

- 122 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२१ ३ 
३६ 

२ ११ २ 

१८२ 

४६ 

२१९ 

२६ २३ २३ २७ ११ १७ 

जीउ,ज्यान ठगी आतङ्ककारी सिारी करर्ी िन तर्था िनजन्य चोरी पििाह के.सा.अ. 

सखं्यात्मक हहसािऱे धेरै ननर्षय भएका ७ िटा घटनामा ऱधैगक स्स्र्थनत
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३.४  प्रदेशगत रुऩभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामहरुको ङ्जवश्लङे्ञेषण् 

ताङ्झरका नॊ 
नॊ. भङ्टद्दा प्रदेश नॊ. १ प्रदेश नॊ. २ 

 

प्रदेश नॊ. ३ प्रदेश नॊ. ४ प्रदेश नॊ. ५ प्रदेश नॊ. ६ प्रदेश नॊ. ७ 

१ जीउ, ज्मान सम्फन्धी २४  १९ ३६ ५ ९ ५ ४ 

२ वन तथा वन्मजन्तङ्ट सम्फन्धी ४ २ ४ १ २  २ 

३ ठगी सम्फन्धी - ४ ३१       २ १ १  

४ सवायी सम्फन्धी २ १ १४ १ २ - १ 

५ केङ्जह सावाजङ्झनक अऩयाध १ १ ३ १ - - - 

६ चोयी सम्फन्धी - २ ५ - २ - - 

७ ङ्जववाह सम्फन्धी  १ - १ - १ २ १ 

८ सयकायी छाऩ दस्तखत ङ्जकते - - ६ - - -  

९ कयणी सम्फन्धी  ३ २ ८ ३ २ - १ 

१० रागू औषध २ २ १ - - - - 

११ आगोरगाउन े १ ६ १ - १ -       - 

१२ हातहङ्झतमाय तथा ङ्जवस्पोिक ऩदाथा १ - - १ - - - 

१३ आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक 
अऩयाध 

-  ३२ - - - - 

१४ अऩहयण तथा शयीय फन्धक २ ४  - - १ - 

१५  भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय - - ६ - १ - - 

१६ गोफध १ -  

२ 
- १ - - 
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१७ याज्म ङ्जवरुद्धको अऩयाध २ १ - - - - - 

१८ ङ्जवङ्जवध ३ - ११ १ १ १ - 

१९ कङ्ट िङ्जऩि अॊगबॊग          - ४ ४  - १ - 

 
 

जम्भा     ४७ ४८ १६५ १५ २३ ११ ९ 

 

दस्िव्म्  ताङ्झरकाभा जम्भा ३१८ विा भङ्टद्दाहरुको ङ्जववयण उल्रेख गङ्चयएको छ ।अध्मामन गङ्चयएका आ.व. ३६७ भङ्टद्दाभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएऩङ्झन ङ्ञजल्रा प्रस्ि 
नबएकोरे जम्भा ४९ भङ्टद्दाहरुराई ताङ्झरकाभा सभावेश गङ्चयएको छेन । 

 

अध्ममन गङ्चयएका आ.व.हरुको प्रदेशगत रुऩभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामहरुको सॊख्मा ङ्जवश्ल ेषण गदाा प्रदेश नॊ.१ भा जम्भा ४७ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने 
गयी ङ्झनणाम बएको ऩाईन्छ ।तङ्झरकाभा देखाईए अनङ्टसाय मस प्रदेशभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम गङ्चयएका जम्भा १३ प्रकायका भङ्टद्दाहरु भध्मे क्रभस् सवैबन्दा वढी 
जीउ,ज्मान सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु जम्भा २४ थान, वन तथा वन्मजन्तङ्ट सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु जम्भा ४ थान, कयणी य ङ्जवङ्जवध भङ्टद्दाहरु जम्भा ३।३ थान, सवायी, अऩहयण 
तथा शङ्चयय वन्धक, रागङ्ट औषध य याज्म ङ्जवरुद्दको अऩयाध सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु जम्भा २।२ थान, केङ्जह सावाजङ्झनक अऩयाध, ङ्जववाह, आगो रगाउन,े य हातहङ्झतमाय 
तथा ङ्जवष्पोिक ऩदाथा सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु जम्भा १।१ थानभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ । प्रदेश नॊ. २ भा जम्भा ४८ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने 
गयी ङ्झनणाम बएको ऩाईन्छ ।तङ्झरकाभा देखाईए अनङ्टसाय मस प्रदेशभा जम्भा १२ प्रकायका भङ्टद्दाहरु भध्मे जीउ,ज्मान सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु जम्भा १९ थान, आगो 
रगाउने सम्वङ्ञन्ध भङ्टद्दाहरु जम्भा ६ थान, ठगी, अऩहयण तथा शयीय फन्धक य कङ्ट िङ्जऩि अॊगॊबॊग सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु जम्भा ४।४ थान, वन तथा वन्मजन्तङ्ट, चोयी, 
कयणी य रागङ्ट औषध सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु २।२थान, सवायी, केङ्जह सावाजङ्झनक अऩयाध, याज्म ङ्जवरुद्धको अऩयाध सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु जम्भा १।१ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा 
नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको ताङ्झरकावाि देङ्ञखन्छ ।  

 

मसैगयी प्रदेश नॊ. ३ भा सोङ्जह आङ्झथाक वषाहरुभा सवैबन्दा वढी १६ प्रकायका जम्भा १६५ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ ।तङ्झरकाभा 
देखाईए अनङ्टसाय मस प्रदेशभा जीउ,ज्मान सम्वन्धी जम्भा ३६ थान, आतङ्ककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक अऩयाध सम्वन्धी ३२ थान, ठगी ३१ थान, सवायी १४ थान, 
ङ्जवङ्जवध ११ थान, कयणी सम्वन्धी ८ थान, भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय य सयकायी छाऩ दस्तखत ङ्जकते ६।६ थान, चोयी ५ थान, कङ्ट िङ्जऩि अॊगबॊग य वन 
तथा वन्मजन्तङ्ट सम्फन्धी ४।४ थान, केङ्जह सावाजङ्झनक अऩयाध ३ थान, गोवध २ थान, ङ्जववाह, रागू औषध य आगो रगाउने १।१ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने 
गयी ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ । प्रदेश नॊ. ४ भा जम्भा ८ प्रकायका जम्भा १५ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ ।तङ्झरकाभा देखाईए अनङ्टसाय मस 
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प्रदेशभा सवैबन्दा वढी जीउ,ज्मान सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु ५ थान, कयणी सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु ३ थान, ठगी सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु २ थान, वन तथा वन्मजन्तङ्ट, सवायी, केङ्जह 
सावाजङ्झनक अऩयाध, हातहङ्झतमाय तथा ङ्जवस्पोिक ऩदाथा य ङ्जवङ्जवध भङ्टद्दाहरु गयी जम्भा १।१ थानभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको ऩाईन्छ ।  
 

प्रदेश नॊ. ५ भा जम्भा २३ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ ।तङ्झरकाभा देखाईए अनङ्टसाय मस प्रदेशभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएका 
भङ्टद्दाहरु भध्मे सवैबन्दा वढी जीउ,ज्मान सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु जम्भा ९ थान, वन तथा वन्मजन्तङ्ट सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु, सवायी, चोयी य कयणी सम्वन्धी भङ्टद्दाहरु २।२ 
थान, ठगी, ङ्जववाह, आगो रगाउने, भानव फेचङ्झफखन तथा ओसाय ऩसाय, ङ्जवङ्जवध य गोफध जम्भा १।१ थान गयी जम्भा ११ प्रकायका भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी 
ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ । प्रदेश नॊ. ६ भा सोङ्जह जम्भा ११ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ ।तङ्झरकाभा देखाईए अनङ्टसाय मस प्रदेशभा 
सवैबन्दा वढी जीउ,ज्मान सम्वन्धी जम्भा ५ थान, त्मसऩङ्झछ क्रभस् ङ्जववाह सम्वन्धी २ थान, ठगी, अऩहयण तथा शयीय वन्धक, ङ्जवङ्जवध य कङ्ट िङ्जऩि अॊगॉबग 
सम्वन्धी १।१ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको ऩाईन्छ य प्रदेश नॊ. ७ भा सोङ्जह आङ्झथाक वषाहरुभा जम्भा ९ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम 
बएको देङ्ञखन्छ ।ताङ्झरकाभा अनङ्टसाय मस प्रदेशभा सवैबन्दा वढी जीउ,ज्मान सम्वन्धी जम्भा ४ थान त्मसऩङ्झछ क्रभस् वन य वन्मजन्तङ्ट सम्वन्धी २ थान, सफायी, 
ङ्जववाह य कयणी सम्वन्धी १।१ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ  । मसयी ङ्जवष्रेशण गदाा अध्मामन गङ्चयएका आङ्झथाक वषाहरुभा कङ्ट र ७ 
विा प्रदेशहरुभा जम्भा ३६७ थान भङ्टद्दाहरुभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको उङ्ञल्रङ्ञखत ताङ्झरकावाि देङ्ञखन्छ । भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएका भङ्टद्दाहरुको प्रकृङ्झत हेदाा 
सातविै प्रदेशभा सवैबन्दा वढी जीउ ज्मान सम्वन्धी भङ्टद्दाभा भङ्टद्दा नचराउने गयी ङ्झनणाम बएको ऩाईन्छ बने अरू भङ्टद्दाभा मस्तो एकरुऩता देङ्ञखदैन ्। भङ्टद्दा नचल्ने 
ङ्झनणामको बौगोङ्झरक ङ्जवतयणको अवस्थाराई शब्द ङ्ञचत्रवाि सभेत प्रष्ट ऩाङ्चयएको छ  ्
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३.५  भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणामको सन्दबाभा गङ्चयएका ङ्जिप्ऩणी वा ङ्झनदेशनको ङ्जवश्लऩेषण् 

ताङ्झरका नॊ. 
ङ्झस.नॊ
. 

              भङ्टद्दा      आ.व. 
२०६६/०६७ 

    आ.व. 
२०६७/०६८ 
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२०६८/०६९ 
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२०६९/०७० 

   आ.व. 
२०७२/०७३ 

  आ.व. 
२०७३/०७४ 

कैङ्जपमत 

१ ज्मान सम्फन्धी       
 

स.स.राई रेख्न े

२ ज्मान भाने उद्दोग   १ १   
 

प्रहयीराई रेख्न े

३ वन तथा वन्मजन्तङ्ट सम्फन्धी    १   
 

स.स.राई रेख्न े

४ फैङ्जङ्कङ कसङ्टय य ठगी सम्फन्धी  १  १   
 

,, 

५ सवायी सम्फन्धी   १    प्र.य सयकायी 
वङ्जकरराईरेख्न े

६ केङ्जह सावाजङ्झनक अऩयाध     १  
 

अ.राई सचेत  

७ चोयी सम्फन्धी -      
 

स.स.राई रेख्न े

८ कयणी सम्फन्धी  -  १    
 

,, 

९ कारो वजायी   १     
 

अ.राई रेख्न े 

 

१० 
जम्भा  २ ३ ३ १   

 

रस्िव्म् आ.व.नखङ्टरेको तय ङ्झभङ्झत २०६८ जनाई दङ्टई थान ज्मान सम्वन्धी य एक थान चोयी भङ्टद्दाहरुको भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम गदाा अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत उऩय ङ्जिप्ऩणी 
वा ङ्झनदेशन बएको देङ्ञखन्छ ।  
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अध्मामन गङ्चयएका आ.व.हरुभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम गदाा ङ्जवङ्झबङ्ङ भङ्टद्दाहरुभा ङ्झनणामकताावाि ङ्जिप्ऩणी गङ्चयने य अनङ्टसन्धान अङ्झधकृत तथा अङ्झबमोजनकतााराई ङ्झनदेशन 
ङ्छदने सम्भका कामाहरु बएको ऩाईन्छ ।आ.व. २०६७।२०६८ भा  दङ्टईविा भङ्टद्दाहरुभा, आ.व.२०६८।२०६९ भा तीन विा भङ्टद्दाहरुभा, आ.व. २०६९।२०७० 
भा तीनहरुविा भङ्टद्दाभा य आ.व. २०७२।२०७३ भा एक भङ्टद्दाभा ऩिक ऩिक गयी जम्भा १२ विा भङ्टद्दाभा मस्ता ङ्जिप्ऩणी वा ङ्झनदेशन बएको देङ्ञखन्छ । मसयी 
ङ्जिप्ऩणी गदाा तथा ङ्झनदेशन ङ्छददाॉ जम्भा ५ विा ङ्जवषमहरुराई केङ्ञन्रम सभन्वम सङ्झभङ्झतभा छरपर गने, तीनविा ङ्जवषमहरुराई प्रहयीराई रेख्न,े एउिा ङ्जवषमभा 
सयकायी वङ्जकरराई रेख्न ेय एउिा ङ्जवषमभा सयकायी वङ्जकर य प्रहयीराई दङ्टवैराई रेख्न ेगयी ङ्झनणाम बएको देङ्ञखन्छ । 

 

जाहयेवारा चङ्ञन्डका ऩोखेयेर प्रङ्झतवादी तेजकयण जैन बएको ताङ्झरकाभा देखाईएको आ.व. २०६७।२०६८ को कारोवजायी भङ्टद्दा भङ्टद्दा दामय गने हदम्माद सभाप्त 
बैसकेऩङ्झछ भात्र ङ्झनणामको रागी ऩेश बएको देङ्ञखन्छ । मङ्जह कायण प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम गनङ्टाऩने देङ्ञखमो । हदम्माद नाघी अनङ्टसन्धान बएको 
प्रस्तङ्टत भङ्टद्दाभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम गदाा भहान्मामाङ्झधवक्तावाि सो ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धानकतााराई कायवाङ्जह गना रेखी ऩठाउने बनी ङ्जिप्ऩणी गयेको देङ्ञखन्छ ।मसैगयी 
जाहेयवारा ईन्र प्रसाद ऩोखयेर य प्रङ्झतवादी नङ्जवन अङ्झधकायी सभेत बएको कताव्म ज्मान भङ्टद्दा (आ.व. नखङ्टरेको) भा ऩङ्झन भतृकको भतृ्मङ्ट कताव्मवाि नबई 
आत्भहत्मावाि बएको देङ्ञखएकोरे अऩयाधको अनङ्टसन्धानभा उदाङ्झसनता देङ्ञखदाॉ मस ङ्जवषमराई केङ्ञन्रम सभन्वम सङ्झभङ्झतभा ऩेश गने बनी ङ्झनणामकताावाि ङ्जिप्ऩणी बएको 
देङ्ञखन्छ । मसैगयी प्रङ्झतवादीरे आयोङ्जऩत कसङ्टय गयेको प्रभाणवाि ऩङ्टङ्जष्ट ऩङ्झन नबएको य जाहेयी दयखास्तभा उठाईएका सवै ङ्जवषमभा अनङ्टसन्धान ऩङ्झन बएको नदेङ्ञखदाॉ 
प्रस्तङ्टत ङ्जवषमराई ऩङ्झन केङ्ञन्रम सभन्वम सभङ्झतभा ऩेश गने बनी जाहेयवारा वावङ्टयाभ ङ्ञघङ्झभये प्रङ्झतवादी सङ्जवना ङ्ञघङ्झभये सभेत बएको कताव्म ज्मान भङ्टद्दा (आ.व. 
नखङ्टरेको) य प्रङ्झतवादीरे कसङ्टय गयेको प्रभाण नबएकोरे अनङ्टसन्धानभा त्र ङ्टिी देङ्ञखमो मसथा मस सम्वन्धभा केङ्ञन्रम सभन्वम सभङ्झतभा ऩेश गने बनी जाहेयवारा 
शङ्ञक्तयाज ठकङ्ट यी प्रङ्झतवादी याजकङ्ट भाय ठकङ्ट यी बएको सवायी ज्मान भङ्टद्दाभा ऩङ्झन ङ्जिप्ऩणी बएको ऩाईन्छ । शम्ब ङ्टयाज येग्भी जाहेयवारा प्रङ्झतवादी रङ्झरत कङ्ट भाय ऩङ्टन 
बएको आ.व. २०६८।२०६९ को सवायी अॊगबॊग भङ्टद्दाभा प्रङ्झतवादीराई पयाय देखाएको य भङ्टद्दाको हदम्माद सभाप्त बएऩङ्झछ अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन बएको देङ्ञखदाॉ 
प्रङ्झतवादीराई पयाय देखाएको य हदम्माद नघाएको ङ्जवषमभा प्रहयी य सयकायी वकीरराई ध्मानाकषाण गयाउने बनी ङ्जिप्ऩणी बएको ऩाईन्छ । 

 

प्रङ्झतवादी याजन शे्रष्ट बएको आ.व. २०६८।२०६९ को जवयजस्ती कयणी भङ्टद्दाभा ङ्जवयोधाबाष प्रभाण सॊकरन गयेको ङ्जवषमा, जाहेयवारा दशयथ भन्डर प्रङ्झतवादी 
सङ्ञचदानन्द याजऩङ्टत बएको  आ.व. २०६८।२०६९ को ज्मान भाने उद्दोग भङ्टद्दाभा सयकायी वकीररे थऩ अनङ्टसन्धानको रागी ङ्झभङ्झसर ङ्जपताा ऩठाएकोभा अनङ्टसन्धान 
नै नगयी ङ्झभङ्झसर ऩठाएको ङ्जवषम य जाहेयवारा खगेन्र खडका प्रङ्झतवादी कल्ऩना खड्का सभेत बएको आ.व. २०६७।२०६८ को वैङ्जङ्कङ कसङ्टय ठगी भङ्टद्दाभा 
सयकायी वङ्जकररे ङ्छदएको अनङ्टसन्धानकतााराई ङ्छदएको ङ्झनदेशनराई ऩारन नगयेको ङ्जवषमराई केङ्ञन्रम सभन्वम सभङ्झतभा ऩेश गने गयी ङ्जिप्ऩणी बएको देङ्ञखन्छ 
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।जाहेयवारा तेजेन्र खड्का ङ्जवरुद्घ प्रङ्झतवादी बवन बट्ट बएको आ.व. २०६९।२०७० को वैङ्जङ्कङ कसङ्टय ठगी भङ्टद्दाभा ऩङ्झन जाहेयवारारे यकभ फङ्टझी सनाखत गयी 
जाहेयी खायेज गयी ऩाऊ बनी कागज सङ्जहत ऩठाएकोरेसयकायी वङ्जकर कामाारमफाि प्रहयीभा ङ्झभङ्झसर ङ्जपताा ऩठाएकोभा ऩङ्टन प्रहयीरे सजामको दावी सङ्जहत ङ्झभङ्झसर 
ऩठाएकोरे त्मस्तो ङ्जकन गनङ्टा ऩयेको हो ? तथ्म प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी कागज सम्रग्न गयेको ङ्जवषम  य ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम झाऩाको प्रङ्झतवेदनरे वादी नेऩार सयकाय 
प्रङ्झतवादी ङ्जिकायाभ आङदम्वे बएको आ.व. २०६९।२०७० को सारकको खऩिा ओसाय ऩसाय गयेको भङ्टद्दाभा दशी फयाभद नबएको  य प्रभाणवाि कसङ्टय ऩङ्टङ्जष्ट 
नबएको अवस्थभा प्रहयी कभाचायीरे अनङ्टशासन य भमाादा ङ्जवऩङ्चयत काभ गयेको  ङ्जवषमराई सभन्वम सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गने  बनी गयी ङ्जिप्ऩणी बएको देङ्ञखन्छ य 
जाहेयवारा भहेन्र वहादङ्टय वस्नेत प्रङ्झतवादी प्रकाश साकी सभेत बएको आ.व. २०६६।२०६७ को ज्मान भाने उद्दोग भङ्टद्दाभा ङ्जऩङ्झडको घाउजाच केस पायभ ऩङ्झन 
नबएको, प्रङ्झतवादीराई वमान गयाएऩङ्झछ सयकायी वकीरको सहभङ्झत नङ्झरई छाडेको य अनङ्टसन्धान नगयी ङ्झभङ्झसर याखेकोरे राऩयवाङ्जह ऩङ्टणातवयरे अनङ्टसन्धान गयेको 
ङ्जवषमभा कायवाङ्जह गने प्रहयी प्रधान कामाारमभा ऩठाउने बनी ङ्जिप्ऩणी बएको देङ्ञखन्छ  बने जाहेयवारा कङ्ट रानन्द झा प्रङ्झतवादी श्माभादेङ्जव झा सभेत बएको आ.व. 
२०७२।२०७३ को केङ्जह सावाजङ्झनक भङ्टद्दाभा कानून फभोङ्ञजभको हदम्माद गङ्टज्रकेारे हदम्माद ङ्झबतै्र यामसङ्जहतको प्रङ्झतवेदन नऩठाउने अनङ्टसन्धान अङ्झधकृतराई सचेत 
गयाउने बनी ङ्जिप्ऩणी बएको देङ्ञखन्छ । 
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बागचाय 

ङ्झनचोड तथा सङ्टझाव 

 

४.१ अध्ममनको ङ्झनचोड 

भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामहरुको अध्ममन 
अनङ्टसन्धान गयी कामाारमराइा ऩषृ्ठ ऩोषण ङ्छदनङ्ट कामादरराइा सङ्टङ्ञम्ऩएको भङ्टख्म ङ्ञजम्भेवायी   
हो । कामादरराइा आ .व. २०६३।०६४ देङ्ञख २०७४ अषाढ भसान्त सम्भका 
ङ्झनणामहरुको अध्ममन गना कामाादेश बए फभोङ्ञजभका ङ्झनणामहरुको खोजी गदाा 
२०६६।०६७ देङ्ञख ऩङ्झछका वषाहरुको ङ्झनणामहरु भात्र प्राप्त गना सङ्जकमो । मस अवङ्झधभा 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि ३६७ थान भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको ऩाइमो । 
भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएका भङ्टद्दाको प्रकृङ्झत हेदाा अङ्झधक सॊख्माभा जीउज्मान सम्वन्धी  
(कताब्म ज्मान , ज्मान भाने उद्योग , कङ्ट िङ्जऩि अॊगबॊग , बङ्जवतब्म ज्मान आङ्छद ) १३१ विा 
घङ्जित घट्ना उऩयका उजङ्टयीहरु बएको देङ्ञखमो । मसै गयी सम्ऩङ्ञत्त सम्वन्धी कसूय (ठगी 
४३, चोयी ११ ), आतॊककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक अऩयाध घट्ना ३३ , सवायी सम्वन्धी २५ , 
मौनजन्म अऩयाध (ज.क., ज .क. उद्योग , हाडनाता सभेत ) घट्ना २० , फन्मजन्तङ्ट एवॊ 
वनऩैदावाय सम्वन्धी घट्नाहरु १६ , केही सावाजङ्झनक अऩयाध घट्ना १० , आगो रगाउने 
घट्ना ९, अऩहयण तथा शयीयफन्धक ९ , ङ्जववाह सम्वन्धी घट्ना ८ , सयकायी छाऩ दस्तखत 
कीते ८ , भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय घट्ना ७ , रागू  औषध सभेतका घट्ना ६ , 
ङ्जवङ्जवध प्रकायका कसूयजन्म घट्ना १८ देङ्ञखन्छन ्। जसराइा ताङ्झरका एवॊ शब्द ङ्ञचत्रभा 
भाङ्झथ ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । 

 

भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम गदाा आङ्झथाक वषाका आधायभा आ .व. 
२०६६।०६७ भा ११ थान , आ.व. २०६७।०६८ भा ३५ थान , आ.व. २०६८।०६९ 
भा ११२ थान , आ .व. २०६९।०७० भा ६९ थान , आ .व. २०७२।०७३ भा ७१ थान 
य आ.व. २०७३।०७४ आ.व. ७८ थान गयी ३६७ थान भङ्टद्दाको अध्ममन गङ्चयमो । मस 
अवङ्झधका भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम अध्ममन गदाा ङ्ञजल्रागत आधायभा सफ बन्दा फढी 
काठभाण्डौ, त्मस ऩङ्झछ ङ्ञचतवन , भोयङ , झाऩा , सप्तयी , ऩसाा , रङ्झरतऩङ्टय रगामतका 
ङ्ञजल्राहरुको रगत फढी देङ्ञखन्छ । कभ सॊख्मा हेदाा डोल्ऩा रगामतका ङ्ञजल्राको एक 
सम्भ यहेको देङ्ञखमो बने भनाङ , भङ्टस्ताङको मस अवङ्झधभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको  
ऩाइएन । ङ्झनणामराइा ऩिक ऩिक अध्ममन गदाा ऩङ्झन सक्कर ङ्झभङ्झसर नबएका कायण ५१ 
थान भङ्टद्दा कङ्ट न ङ्ञजल्राको हो बनी मङ्जकन गना सङ्जकएन ।  

 

भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुको फहङ्ट आमङ्झभक दृङ्जष्टकोणफाि ङ्जवश्लषेण गने क्रभभा रैङ्जङ्गक ङ्जहसाफरे 
कसूयभा सम्रग्न बएको सॊख्मा हेदाा जीउ ज्मान सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष १८२ य भङ्जहरा 
२१, ठगी सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष ४६ य भङ्जहरा ३ , आतॊककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक 
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अऩयाध घट्नाभा ऩङ्टरुष २१९ य भङ्जहरा ३६ , सवायी सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष भात्र २६, 
मौनजन्म घट्नाभा ऩङ्टरुष भात्र २३ , वन तथा वन्मजन्तङ्ट घट्नाभा ऩङ्टरुष भात्र २३ , चोयी 
सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष २७ भङ्जहरा २, ङ्जववाह सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष य भङ्जहराको सॊख्मा 
वयावय यहेको य सावाजङ्झनक अऩयाधको घट्नाभा ऩङ्टरुष२७ य भङ्जहरा २ सॊरग्न यहेको 
ङ्झनणामफाि देङ्ञखन्छ । मद्यऩी ङ्झनणामभा अङ्झबमङ्टक्तहरुको नाभ नाभेसी सङ्जहतको मङ्जकन सॊख्मा 
उल्रेख नबएकोरे मङ्झतनै अङ्झबमङ्टक्त ङ्जवरुद्ध उजङ्टयी ऩयेको ङ्झथमो बनी मङ्जकन गना सङ्जकने 
अवस्था छैन ।  

 

कामादररे ङ्झनणामहरुको फहङ्ट आमाङ्झभक तवयरे अध्ममन अनङ्टसन्धान गदाा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम 
आधायहरुको ऩङ्झन तथ्मगत ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम आधायहरुराइा 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सात भाऩदण्ड तमाय गयी अध्ममन ङ्जवश्लषेण गदाा हदम्माद नाघेको , प्रभाण अबाव 
यहेको,  ऺेत्राङ्झधकायको अबाव यहेको , नेऩार सयकायको ङ्झनणामराइा आधाय ङ्झरएको ,  वायदात 
स्थाङ्जऩत नबएको ,  कसूयदाय खङ्टल्न नसकेको , य अन्म आधायभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको 
बङे्ङ भाऩदण्ड ङ्झनक्मोर गयी अध्ममन अनङ्टसन्धान गङ्चयएको छ । मसै भादण्डका आधायभा 
हेदाा ३६७ थान भङ्टद्दा भध्मे प्रभाण अबाव यहेको आधायभा १६५ थान , वायदात स्थाङ्जऩत 
नबएको आधायभा ५२ थान , ऺेत्राङ्झधकायको अबाव यहेको आधायभा ४६ थान , हदम्माद 
नाघेको आधायभा ३४ थान , नेऩार सयकायको ङ्झनणामका आधायभा ३३ थान , अङ्झबमङ्टक्त 
खङ्टल्न नसकेको आधायभा २५ थान य अन्म ङ्जवङ्जवध आधायभा १२ थान भङ्टद्दाभा 
भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि ङ्झनणाम बएको अनङ्टसन्धानफाि देङ्ञखमो । सक्कर ङ्झभङ्झसर 
ङ्ञझकाइा अध्ममन अनङ्टसन्धान गना सॊबव नबएकोरे प्रत्मेक भङ्टद्दाका सफै तथ्म य ङ्जवषमहरु 
मङ्जकन साथ बङ्ङ सङ्जकएन । प्रभाण सॊकरन हङ्टन सकेन वा घट्ना नै अङ्झतयङ्ञञ्जत ङ्झथमो ,  

हदम्माद को कसका कायण गङ्टज्रन गएको हो , वायदात घङ्जित नै नबएको वा सॊयऺण य 
प्रत्मऺीकयण गना नसङ्जकएको हो , नेऩार सयकायको ङ्झनणाम आधाय के के ङ्झथए , सयकायी 
वङ्जकररे अङ्झबमोजन गना नङ्झभल्ने घट्नाका उजङ्टयी ङ्जकन दताा बए , अङ्झबमङ्टक्तको मङ्जकन नाभ 
थय वतन खङ्टल्न नसक्नङ्टभा अनङ्टसन्धान वा उजङ्टयकताा को कसको के कङ्ट न कङ्ट याभा कभजोयी 
छ बङे्ङ ङ्जवषमभा ठोस सङ्टझावका राङ्झग सक्कर ङ्झभङ्झसर साथै याखी अध्ममन गदाा अध्ममन 
अनङ्टसन्धान प्रबावकायी हङ्टने देङ्ञखमो । 

 

अन्तभा; मस अध्ममनरे भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमराइा आगाभी ङ्छदनभा सयकायवादी 
भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनका राङ्झग सङ्टधायका कदभ अगाङ्झड फढाउन अवश्म धेयै थोयै 
केही न केही सहमोग ऩङ्टमाामउॉछ बङे्ङ कङ्ट याभा कामादररे ङ्जवश्वास ङ्झरएको छ । 
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४.२ सङ्टझावहरू 

 

१ भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि ङ्झनणाम हङ्टॉदा ङ्झनणामभा खङ्टल्नै ऩने कङ्ट याहरु नखङ्टराइा 
ङ्झनणाम हङ्टने गयेको देङ्ञखमो ;(जस्तो: ङ्ञजल्राको नाभ , अङ्झबमङ्टक्तहरुको नाभ थय उभेय , वतन, 
ङ्झरङ्ग, कसूय प्रकृङ्झत सभेतका न्मूनत तथ्म तथ्माङ्क ) मसथा भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमरे 
भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणामहरुको अङ्झबरेखराइा व्मवङ्ञस्थत गना ङ्झनङ्ञश्चत ढाॉचाको पायाभ तमाय ऩायी 
ङ्झनणाम रेखन गनङ्टा उऩमङ्टक्त हङ्टने देङ्ञखमो । 

 

२ भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमभा भङ्टद्दा चल्ने नचल्ने ङ्झनणाम ङ्झनकासाका राङ्झग ऩेश हङ्टने 
ङ्झभङ्झसरहरुभा कङ्झतऩम ङ्झनणामहरुभा कानूनत : सयकायी वङ्जकररे अङ्झबमोजन गना उऩमङ्टक्त 
नबइा अन्म ङ्झनकामफाि कानून फभोङ्ञजभ कायवाही गना रेङ्ञख ऩठाउने गयी ङ्झनणाम बएको तय 
ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ अन्म सयोकायवारा ङ्झनकामरे मस कामाारमको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ काभ 
कायवाही गये नगयेको ङ्जवषमभा कङ्ट नै जानकायी मस कामाारमको अङ्झबरेखभा जङ्झनएको 
देङ्ञखएन । आफ्ना ङ्झनणामको अनङ्टगभन सॊमन्त्र फनाउनङ्ट उऩमङ्टक्त हङ्टने देङ्ञखन्छ । 

 

३ भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि हदम्माद नबएको , प्रभाणको अबाव यहेको , वायदात 
स्थाङ्जऩत नबएको बङे्ङ सभेतका आधायभा भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका ङ्झनणामहरु भध्मे धेयै 
भङ्टद्दाभा उजङ्टयकताारे नै म्माद गङ्टजायी उजङ्टयी ङ्छदएको , प्रभाण सॊकरनभा अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकायीको कभजोयी यहेको य केहीभा सयकायी वङ्जकररे ध्मान नङ्छदएको तथ्म केही 
ङ्झनणामहरुफाि खङ्टरेको देङ्ञखमो । मस प्रकायका कभी कभजोयीराइा ङ्झनवायण गना अनङ्टसन्धान 
अङ्झधकायी य सयकायी वङ्जकरराइा सजग फनाउने तपा  कदभ उठाउन उऩमङ्टक्त देङ्ञखन्छ । 

 

४ अऩयाध घङ्जित हङ्टनङ्ट तय अङ्झबमङ्टक्त नखङ्टल्नङ्ट वा अन्म कानूनी एवॊ प्राङ्जवङ्झधक कायणरे भङ्टद्दा 
चल्न नसक्ने अवस्था हङ्टनङ्ट याज्मको राङ्झग ठूरो च ङ्टनौङ्झत हो । मसथा भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धानराइा 
ङ्जवङ्ञशष्टीकयण गने तपा  याज्मको नीङ्झत ङ्झनभााण तहभै सोङ्ञचनङ्ट उऩमङ्टक्त देङ्ञखन्छ । 

 

५ सयकायवादी बइा भङ्टद्दा दामय हङ्टन नसक्ने घट्नाको अनङ्टसन्धान गने य अङ्झबमोजन गने 
अङ्झधकायीरे सभमभै उजङ्टयकतााराइा सही सूचना ङ्छदइा मस प्रकायका अनङ्टसन्धानफाि सभमभै 
अरग यहनङ्ट आवश्मक देङ्ञखएको छ । कसैको दवाव वा प्रबावभा उजङ्टयी दताा बइा 
व्मङ्ञक्तवादी हङ्टने वा दङ्टङ्झनमाॉवादी हङ्टने वा देवानी प्रकृङ्झतका भङ्टद्दाभा अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजन 
गने ङ्झनकामका अङ्झधकायीहरुको साधन स्रोतको अनावश्मक खचा य सभम ववाादीराइा सभमभै 
सङ्टधाय गना आवश्मक छ । अवका ङ्छदनभा झङ्टट्ठा उजङ्टयी दताा गने उजङ्टयकतााराइा कडाइाका 
साथ भङ्टरङ्टकी पौजदायी कामाङ्जवङ्झध सॊङ्जहता ऐन , २०७४ का व्मवस्थाराइा कामाान्वमन गना 
सक्नङ्ट य मस प्रकायका प्रवङृ्ञत्तराइा ङ्झनरुत्साङ्जहत गनङ्टा आवश्मक देङ्ञखन्छ । 
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बाग  ऩाॉच 

उऩसॊहाय 

 

भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि भङ्टद्दा नचल्ने गयी बएका आ .व. २०६३।०६४ देङ्ञख 
२०७४ अषाढ भसान्त सम्भका ङ्झनणामहरुको अध्ममन अनङ्टसन्धान गयी कामाारमराइा ऩषृ्ठ 
ऩोषण ङ्छदनकामादरराइा ङ्ञजम्भेवायी सङ्टङ्ञम्ऩएको ङ्झथमो । कामादरराइा तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी 
ऩूया गना भहान्ममाङ्झधवक्ताको कामाारमभा यहेका ङ्झनणाम अङ्झबरेख खोज्दा ब ङ्टकम्ऩका कायण 
अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन हङ्टन नसकेको कायण सफै आ .व.का ङ्झनणाम पेरा ऩाना सॊबव बएन । 
खोजी गदाा २०६६।०६७ देङ्ञख ऩङ्झछका वषाहरुको ङ्झनणामहरु भात्र प्राप्त गना सङ्जकमो । 
मस अवङ्झधभा भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमफाि ३६७ थान भङ्टद्दा नचल्ने गयी ङ्झनणाम बएको 
ऩाइमो । 

 

भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएका भङ्टद्दाको प्रकृङ्झत हेदाा अङ्झधक सॊख्माभा जीउज्मान सम्वन्धी  १३१ 
थान,ठगी सम्वन्धी ४३ थान , आतॊककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक अऩयाध ३३ थान , सवायी 
सम्वन्धी २५ थान , मौनजन्म अऩयाध २० थान , फन्मजन्तङ्ट एवॊ वनऩैदावाय सम्वन्धी १६ 
थान,चोयी सम्वन्धी ११ थान ,केही सावाजङ्झनक अऩयाध १० थान , आगो रगाउने ९ थान , 
अऩहयण तथा शयीयफन्धक ९ थान , ङ्जववाह सम्वन्धी ८ थान , सयकायी छाऩ दस्तखत कीते 
८ थान, भानव फेचङ्झफखन तथा ओसायऩसाय  ७ थान , रागू  औषध सभेतका ६ थान , ङ्जववध 
प्रकायका भङ्टद्दा १८ थान देङ्ञखन्छन ्।  

 

आङ्झथाक वषाका आधायभा हेदाा आ.व. २०६६।०६७ भा ११ थान , आ .व. २०६७।०६८ 
भा ३५ थान , आ.व. २०६८।०६९ भा ११२ थान , आ.व. २०६९।०७० भा ६९ थान , 
आ.व. २०७२।०७३ भा ७१ थान य आ .व. २०७३।०७४ आ .व.भा ७८ थान गयी 
३६७ थान भङ्टद्दाको अध्ममन गङ्चयमो । अध्ममन गङ्चयएका ३६७ थान भङ्टद्दा भध्मे ङ्ञजल्रागत 
आधायभा सफ बन्दा फढी काठभाण्डौय सवबन्दा कभ सॊख्मा डोल्ऩा रगामतका ङ्ञजल्राको 
एक सम्भ यहेको देङ्ञखमो बने भनाङ , भङ्टस्ताङको मस अवङ्झधभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको 
ऩाइएन । मसै गयी अध्ममन गङ्चयएका ५१ थान भङ्टद्दा कङ्ट न ङ्ञजल्राको हो बङे्ङ ङ्झनणामफाि 
मङ्जकन गना सङ्जकएन ।  

 

रैङ्जङ्गक सॊरग्नताको ङ्जहसावरे  जीउ ज्मान सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष १८२ य भङ्जहरा २१ , 
ठगी सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष ४६ य भङ्जहरा ३ , आतॊककायी तथा ङ्जवध्वॊसात्भक अऩयाध 
घट्नाभा ऩङ्टरुष २१९ य भङ्जहरा ३६ , सवायी सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष भात्र २६ , मौनजन्म 
घट्नाभा ऩङ्टरुष भात्र २३ , वन तथा वन्मजन्तङ्ट घट्नाभा ऩङ्टरुष भात्र २३ , चोयी सम्वन्धी 
घट्नाभा ऩङ्टरुष २७ भङ्जहरा २ , ङ्जववाह सम्वन्धी घट्नाभा ऩङ्टरुष य भङ्जहराको सॊख्मा वयावय 
यहेको य सावाजङ्झनक अऩयाधको घट्नाभा ऩङ्टरुष२७ य भङ्जहरा २ सॊरग्न यहेको उजङ्टयीफाि 
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देङ्ञखन्छ । मद्यऩी ङ्झनणामभा अङ्झबमङ्टक्तहरुको नाभ नाभेसी सङ्जहतको मङ्जकन सॊख्मा उल्रेख 
नबएकोरे मङ्झतनै अङ्झबमङ्टक्त ङ्जवरुद्ध उजङ्टयी ऩयेको ङ्झथमो बनी मङ्जकन गना सङ्जकएन ।  

 

कामादररे ङ्झनणामहरुको फहङ्ट आमाङ्झभक तवयरे अध्ममन अनङ्टसन्धान गयेको छ । भङ्टद्दा 
नचल्ने ङ्झनणाम आधायहरुको ङ्जवङ्झबङ्ङ सात भाऩदण्ड तमाय गयी अध्ममन ङ्जवश्लषेण गदाा 
हदम्माद नाघेको , प्रभाण अबाव यहेको ,  ऺेत्राङ्झधकायको अबाव यहेको , नेऩार सयकायको 
ङ्झनणामराइा आधाय ङ्झरएको ,  वायदात स्थाङ्जऩत नबएको ,  कसूयदाय खङ्टल्न नसकेको , य अन्म 
आधायभा भङ्टद्दा नचल्ने ङ्झनणाम बएको बङे्ङ भाऩदण्ड ङ्झनक्मोर गयी अध्ममन अनङ्टसन्धान 
गङ्चयएको छ । ३६७ थान भङ्टद्दा भध्मे प्रभाण अबाव यहेको आधायभा १६५ थान , वायदात 
स्थाङ्जऩत नबएको आधायभा ५२ थान , ऺेत्राङ्झधकायको अबाव यहेको आधायभा ४६ थान , 
हदम्माद नाघेको आधायभा ३४ थान , नेऩार सयकायको ङ्झनणामका आधायभा ३३ थान , 
अङ्झबमङ्टक्त खङ्टल्न नसकेको आधायभा २५ थान य अन्म ङ्जवङ्जवध आधायभा १२ थान 
भङ्टद्दानचल्ने  ङ्झनणाम बएको अनङ्टसन्धानफाि देङ्ञखमो ।  

 

अङ्झबमङ्टक्तको ऩूया ङ्जववयण य ङ्ञजल्राको नाभ सङ्जहतको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण खङ्टराइा वैऻाङ्झनक 
ङ्झनणाम पायाभाको ढाॉचा तमाय ऩाना ,हदम्माद को कसका कायण गङ्टज्रन गएको हो , वायदात 
घङ्जित नै नबएको हो वा सॊयऺण य प्रत्मऺीकयण गना नसङ्जकएको हो , सयकायी वङ्जकररे 
अङ्झबमोजन गना नङ्झभल्ने घट्नाका उजङ्टयी ङ्जकन दताा बए , अनङ्टसन्धानफाि अङ्झबमङ्टक्त ङ्जकन 
खङ्टल्नसकेनन ्बङे्ङ सभेतका ङ्जवङ्झबङ्ङ भङ्टख्म भङ्टख्म ङ्जवषमभा ऩाॉचविा ठोस सङ्टझाव प्रङ्झतवेदनभा 
प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । अन्तभा; मस अध्ममन प्रङ्झतवेदनरे भहान्मामाङ्झधवक्ताको कामाारमराइा 
आगाभी ङ्छदनभा सयकायवादी भङ्टद्दाको अनङ्टसन्धान य अङ्झबमोजनका राङ्झग सङ्टधायका कदभ 
अगाङ्झड फढाउन अवश्म भद्दत ऩङ्टमााेाउने कामादररे ङ्जवश्वास ङ्झरएको छ ।  
 

 


