श्री
उच्च अदारत ऩोखया
ङ्ट इजरास
सॊ मक्त
इजरास नॊ. 2
भाननीमन्द्मामाधीश श्रीतेज फहादङ्टय काकी

भाननीम न्द्मामाधीश श्री डारकङ्टभाय खड्का

आदे श

भङ्टद्ा्- फन्द्दीप्रत्मऺीकयण।

भङ्टद्ा नॊ. 075-WH-0014
ङ्झन.नॊ. 385
गण्डकी प्रदे श गोयखा ङ्ञजल्रा गोयखा नगयऩाङ्झरका िडा नॊ. 12 घय बै हार
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखाभा थङ्टनाभा यहनङ्ट बएको मोगेन्द्र कङ्टभार य ऐ.
साङ्जिक भसेर गा.ङ्जि.स. िडा नॊ. 2 को हार ऩङ्चयिङ्झतत
ा ङ्झबभसेन थाऩा

गाउॉऩाङ्झरका िडा नॊ. 1 घय बै हार ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखाभा थङ्टनाभा

ङ्झनिेदक

यहनङ्ट बएका नन्द्द प्रसाद बट्टको छोया कङ्जऩर बट्ट सभेत जना २ को हकभा
कङ्जऩर बट्टकी एकाघयकी श्रीभती सङ्टबरा बट्ट...................................................1

ङ्जिरुद्ध
प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाारम गोयखा...........................१
प्रदे श प्रहयी कामाारम, गण्डकी प्रदे श, ऩोखया............................................1
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम,गोयखा.......................................... ....................१

ङ्जिऩऺी

न्द्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८( १) फभोङ्ञजभ मसै अदारतको अङ्झधकाय ऺेत्र ङ्झबत्रको
बई साप्ताङ्जहक तथा दै ङ्झनक भङ्टद्ा ऩेशी सूचीभा चढी ऩेश हङ्टन आएको प्रस्तङ्टत ङ्झनिेदनको सॊ ङ्ञऺप्त तथ्म य
ठहय मस प्रकाय छ्तथ्म खण्ड
१. ङ्झनिेदनको फेहोया्ङ्झनिेदक कङ्जऩर बट्ट य मोगेन्द्र कङ्टभारराई सङ्टरुभा 2076 िैशाख 22 गते आफ्नै घयभा
फङ्झसयहेको अिस्थाभा एकाङ्झफहानै ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारमका सङ्टयऺाकभॉहरु साद ऩोशाकभा आई
घयफाट जफयजस्ती ऩक्राउ गयी रगेका य

6/7 ङ्छदन सम्भ थङ्टनाभा याखी याजरोह भङ्टद्ा चराई

मोगेन्द्र कङ्टभार सभेतको हकभा सङ्टबरा बट्ट ङ्जि ङ्ञज प्र का गोयखा सभेत फन्द्दी प्रत्मऺीकयण
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गोयखा ङ्ञजल्रा अदारतभा ऩेश गदाा

ङ्झनिेदक कङ्जऩर बट्ट य मोगेन्द्र कङ्टभारफाट रु.5,000।

–

धयौटी फङ्टझाई ताये खभा छङ्ट टे को अिस्था हो। ङ्झभङ्झत 2076।1।27 को ङ्छदउॉसो ङ्झनिेदक ङ्ञजल्रा
अदारत गोयखाफाट धयौटी ङ्छदई अदारत ऩङ्चयसयफाट फाङ्जहय ङ्झनस्केका ङ्झथए। ङ्जिऩऺी कामाारम

भध्मेका ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारमका सङ्टयऺाकभॉहरुरे तऩाईँ हाम्रो भ्मानभा फस्नङ्टहोस बनी ऩङ्टन :ऩक्राउ
गयी रङ्झगएको छ। ऩक्राउ गने क्रभभा भ्मानभा जफयजस्ती याख्दा ङ्झनिेदक भध्मेका कङ्जऩर बट्टको
खङ्टट्टा फ्माक्चय बएको ङ्झथमो। मसयी खङ्टट्टा फ्माक्चय बएऩछी बयतऩङ्टय अस्ऩतारभा उऩचाय गने क्रभ
भै फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको ङ्चयट दताा बई उच्च अदारत ऩोखयाफाट ङ्झभङ्झत 2075।2।13 भा भ
ङ्झनिेदक कङ्जऩर बट्टको हकभा फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको ङ्चयट जायी बई ङ्झभङ्झत 2076।2।14 भा
ॉ ङ्ट खै येनीफाट छङ्ट टे को रगत्तै ऩङ्टन ऩक्राउ गङ्चयमो। त्मसऩछी ङ्झभङ्झत
इराका प्रहयी कामाारम आफ

2076।3।8 भा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाारम तनहङ्टॉभा ल्माई धयौटीभा छोड्ने आदे श बमो। हाभी
ङ्झनिेदकहरु धयौटी यकभ फङ्टझाई ङ्झनस्कॉदा कायागाय कामाारम तनहङ्टॉको ऩङ्चयसय फाङ्जहयफाट ङ्झभङ्झत

2076।3।17 भा ऩङ्टन ऩक्राउ गयी यातायात गोयखा रङ्झगएको बङ्ङे फङ्टङ्ञझएको छ। त्मसऩङ्झछ
ङ्झनिेदकहरुराई आपन्द्त ऩङ्चयिायसॉग बेटघाट गना ङ्छदएको छै न। मोगेन्द्र कङ्टभार य कङ्जऩर बट्ट

ङ्झफयाभी हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन उङ्ञचत सभमभा औषधी उऩचाय गनाफाट फङ्ञन्द्चत गयीएको छ। ङ्झनिेदकराई के
ङ्ट ा ऩङ्टजॉ
कस्तो अऩयाधभा ऩक्राउ गनङ्टा ऩये को हो जानकायी नङ्छदई थङ्टनाभा याङ्ञखएको छ। थङ्टनि

ङ्छदनङ्टऩनेभा सो सभेत नङ्छदई थङ्टनाभा याङ्ञखएको छ। ङ्झनिेदक फन्द्दीराई अङ्ङऩानी फन्द्द गङ्चयएको छ
िा छै न सो सभेत हाभीराई जानकायी छै न। अत:

ङ्जिऩऺीहरुको भौङ्ञखक आदे शरे ङ्झनिेदकहरुराई

ङ्ट ी दे िानी सॊ ङ्जहता 2074 को दपा 20 का आधायभा मस सम्भाङ्झनत
थङ्टनाभा याङ्ञखएको हङ्टॉदा भङ्टरक
अदारत सभऺ ङ्झनिदे न गना आएका छौँ। गैयकानङ्टनी रुऩभा थङ्टनाभा याङ्ञखएका ङ्झनिेदकहरुराई

सम्भाङ्झनत अदारत सभऺ उऩङ्ञस्थत गयाई थङ्टनाफाट भङ्टक्त गयी न्द्माम इन्द्साप गयीऩाउॉ बङ्ङे सभेत
ब्महोयाको ङ्झभङ्झत 2076।3।19 को ङ्झनिेदनऩत्र।
२. मस अदारतको आदे श्मसभा के कसो बएको हो ? ङ्झनिेदकको ङ्झनिेदन भागअनङ्टसायफन्द्दीराई ङ्जकन भङ्टक्त गनङ्टा नऩने

हो?

ङ्झनिेदकको भाग अनङ्टसाय फन्द्दीराई भङ्टक्त गनङ्टा नऩने कङ्टनै आधाय कायण एिॊ प्रभाण बए प्रभाणसङ्जहत
ङ्झभङ्झत 2076।3।22 का ङ्छदन 11

:30 फजेसम्भ उच्च सयकायी िङ्जकर कामाारम ऩोखया

भापात फन्द्दीसङ्जहत ङ्झरङ्ञखत जिाप ऩेश गनङ्टह
ा ोरा बनी ङ्जिऩऺीका नाभभा प्रस्तङ्टत आदे श य
ङ्झनिेदनको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩसभेत साथै याखी म्माद सूचना जायी गयी ऩेशीको सूचना उच्च सयकायी िङ्जकर

ङ्ट ाईको ङ्झनम्ती ङ्झभङ्झत 2076।3।22 भा ङ्झनमभानङ्टसाय ऩेश गनङ्टा
कामाारम ऩोखयाराई ङ्छदई भङ्टद्ा सङ्टनि
बङ्ङे मस अदारतको ङ्झभङ्झत 2076।03।19 को आदे श।
३. श्री ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाारम गोयखाकोङ्झरङ्ञखत जिाप्प्रङ्झतिादीहरूभध्मेका कङ्जऩर बट्टरे मस कामाारमराइा सभेत ङ्जिऩऺी फनाइा ङ्झभङ्झत २०७६/०२/०९
भा सम्भाङ्झनत उच्च अदारत, ऩोखयाभा फन्द्दी प्रत्मऺीकयणको ङ्चयट दताा गयी ङ्झनजको हकभा
मोगेन्द्र कङ्टभार सभेतको हकभा सङ्टबरा बट्ट ङ्जि ङ्ञज प्र का गोयखा सभेत फन्द्दी प्रत्मऺीकयण
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ङ्झनिेदकको भाग फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत २०७६।०२।१३ भा फन्द्दी प्रत्मऺीकयणको ङ्चयट जायी बई
सम्भाङ्झनत उच्च अदारत, ऩोखयाको च.नॊ. ६९४७ ङ्झभङ्झत २०७६।०२।१३ को आदे शानङ्टसाय
ङ्झनज कङ्जऩर बट्टराइा ङ्झभङ्झत २०७६/०२/१४ का ङ्छदन ङ्झनजको ङ्झनकटतभ श्रीभती नाताकी सङ्टप्रबा
बट्टको ङ्ञजम्भा रगाई चारङ्ट यहे को उल्रे ङ्ञखत सािाजङ्झनक शाङ्ञन्द्त ङ्जिरूद्धको कसङ्टय अऩयाध भङ्टद्ाभा
कायिाही प्रकृमा अगाडी फढाइाएकोभा ङ्झनज प्रङ्झतिादी कङ्जऩर बट्ट उल्रे ङ्ञखत ङ्झभङ्झत

२०७६।०२।१४ दे ङ्ञख मस कामाारमको सम्ऩकाभा न आइा अनङ्टसन्द्धान प्रकृमाराइा नै प्रङ्झतकङ्टर
प्रबािभा ऩाने गयी पयाय यहे का छन । उल्रे ङ्ञखत सािाजङ्झनक शाङ्ञन्द्त ङ्जिरूद्धको कसङ्टय अऩयाध
भङ्टद्ाको ङ्झभङ्झत २०७६/०२/२०

भा मस कामाारमभा अङ्झबमोग ऩत्र दताा नॊ. ९८ भा दताा बइा

ङ्झभङ्झत २०७६/०२/२१ को आदे शरे ङ्जिऩऺी ङ्झनिेदक मोगेन्द्र कङ्टभारराइा रु.१,०००। - धयौट
यकभ ङ्झरइा ङ्झभङ्झत २०७६/०३/१९ भा मस कामाारमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टने गयी ताये खभा छाङ्झडएको
छ । ङ्झनज पयाय ङ्जिऩऺी प्रङ्झतिादी कङ्जऩर बट्टका नाउॉभा म्माद ङ्चयतऩूिक
ा म्माद ताभेरी बएको
ङ्झभङ्झतरे ३० (तीस) ङ्छदन ङ्झबत्र मस कामाारमभा उऩङ्ञस्थत हङ्टनका राङ्झग सभाव्हान म्माद जायी
गयीएको छ। ङ्झनज ङ्जिऩऺीहरू मस कामाारमरे तोकेको म्मादङ्झबत्र कामाारमभा उऩङ्ञस्थत नयही
पयाय यही कहाॉ के अिस्थाभा के कङ्झत प्रकायका कसङ्टयहरू गदै यहे , मस कामाारमराइा थाहा

जानकायी नै छै न। उल्टै मस कामाारमराइा थाहा जानकायी नै नबएको ङ्जिषमभा मस कामाारमराइा
सभेत दङ्टख : ङ्छदने दङ्टयासम याखी िन्द्दी प्रत्मऺीकयणको ङ्चयट ङ्झनिेदन दताा गयी सम्भाङ्झनत अदारत
सभऺ झङ्टठा व्महोया प्रस्तङ्टत गयी भ्रभभा ऩायी

आपूहरूरे अिैधाङ्झनक रूऩभा गये को कसङ्टय

अऩयाधहरूफाट उन्द्भङ्टङ्ञक्त ऩाउन खोजेको प्रष्ट हङ्टन्द्छ। ङ्झनज ङ्जिऩऺीहरू मोगेन्द्र कङ्टभार य ङ्झनज

कङ्जऩर बट्टको हकभा उल्रेङ्ञखत दताा नॊ. ९८ को भङ्टद्ा चारङ्ट अिस्थाभा नै यहे को अिस्थाभा
भङ्टद्ाको ङ्जकनाया राग्नङ्ट ऩङ्टि ा ङ्झनज ङ्जिऩऺीहरू अन्द्मत्र गैयकानङ्टनी कामा गदै यहे को य मस कामाारमभा
यहेको चारू भङ्टद्ाको ङ्जकनाया रगाउने कामाभा सभेत असहमोग गयी न्द्माङ्जमक ङ्झनकामको भानहानी
गने जस्तो कामाभा ङ्झनज ङ्जिऩऺीहरू यहे को कङ्टया प्रस्तङ्टत िन्द्दीप्रत्मऺीकयण ङ्चयट ङ्झनिेदनफाट खङ्टल्न
आउॉछ।उल्रे ङ्ञखत सम्ऩङ्टणा कङ्टयाहरुभा कङ्टनै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको सत्मता नबएको य ङ्झनजहरुको उऩय

भङ्टद्ा दताा बई अनङ्टसन्द्धानकै क्रभभा यहे को हङ्टॉदा मस कामाारमराइा सभेत ङ्जिऩऺी फनाइा सम्भाङ्झनत
अदारत सभऺ ऩेश बएको प्रस्तङ्टत ङ्चयट ङ्झनिेदन खाये ज बागी छ, खाये ज गङ्चयऩाउॉ बङ्ङे सभेत

ब्महोयाको ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाारम गोयखाको ङ्झभङ्झत 2076।3।22 को ङ्झरङ्ञखत जिाप।
४. श्री ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखाको ङ्झरङ्ञखत जिाप:ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरु मोगेन्द्र कङ्टभार य कङ्जऩर बट्टको हकभा सम्भाङ्झनत ङ्ञजल्रा अदारत गोयखाफाट
सािाजङ्झनक स्थानभा ङ्जिष्पोटक ऩदाथा याखेकोभा ङ्जिष्पोटक ऩदाथा सम्फन्द्धी कसङ्टयभा ऩक्राउ ऩङ्टजॉ

जायी गने अनङ्टभती प्रदान बई उऩङ्ञस्थतको राङ्झग ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम तनहङ्टॉभा ऩत्राचाय बएकोभा
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम तनहङ्टॉफाट नै ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरु मोगेन्द्र कङ्टभाय य कङ्जऩर बट्टराई ऩक्राउ
ऩङ्टजॉ जायी गये कोभा ङ्झनजहरुरे ऩक्राउ ऩङ्टजॉ फङ्टझ्न इन्द्काय गये को बङ्ङे ब्महोयाको प्रङ्झतिेदन य

ङ्झनजहरुको प्रङ्झत सभेत ङ्झभङ्झसर सॊ रग्न यहे कोभा मस कामाारमफाट ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरु मोगेन्द्र कङ्टभार
मोगेन्द्र कङ्टभार सभेतको हकभा सङ्टबरा बट्ट ङ्जि ङ्ञज प्र का गोयखा सभेत फन्द्दी प्रत्मऺीकयण
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ङ्ट ा ऩङ्टजॉ सभेत जायी गये कोभा
य कङ्जऩर बट्ट हाङ्ञजय बए ऩश्चात आिश्मक स्िास्थ्म ऩयीऺण गयी थङ्टनि
ङ्ट ा ऩङ्टजॉ सभेत फङ्टझ्न इन्द्काय गये कोभा सोही ब्महोया थङ्टनि
ङ्ट ा ऩङ्टजॉभा उल्रे ख गयी सो
ङ्झनजहरुरे थङ्टनि
को ङ्झबडीमो ये कडा सभेत ङ्झरई ङ्झभङ्झसर सॊ रग्न गङ्चयएको छ। प्रङ्झतिादीहरु भध्मे कङ्जऩर बट्टको
दाङ्जहने खङ्टट्टा फ्माक्चय बएकोभा सो को उऩचाय अन्द्तगात अऩये सन सभेत बई ङ्झनको हङ्टने क्रभभा

यहेकोभा ङ्झनजको शाङ्चययीक अिस्था सभेतराई भध्मनजय गयी ङ्झनजको खट्टाभा हार प्राष्टय सभेत
ङ्ट ाहरुसॉग नयाखी ङ्जहयासत कऺसॉग जोडीएको
नबए ताऩङ्झन मस कामाारमको ङ्जहयासतभा अन्द्म थङ्टनि

कामाारम प्रमोजनको राङ्झग यहे को छङ्ट ट्टै कोठाभा फेड ङ्झफस्ताया सङ्जहतको ऩरङ्गभा ङ्झनजराई याङ्ञखएको
ङ्ट ाहरुसॉग याङ्ञखएको छ। जङ्टन कङ्टया ङ्झनज कङ्जऩर
य प्रङ्झतिादी भध्मेका मोगेन्द्र कङ्टभारराई अन्द्म थङ्टनि
बट्टराई बेट्न आउने आपन्द्तरे सभेत दे खेका छन्। प्रस्तङ्टत भङ्टद्ाको अनङ्टसन्द्धानको क्रभभा

सम्भाङ्झनत ङ्ञजल्रा अदारत गोयखाफाट ङ्झभङ्झत 2076।03।17 दे ङ्ञख रागङ्ट हङ्टनेगयी ऩङ्जहरो ऩटक
ङ्छदन ५ य ङ्झभङ्झत 2076।03।22 दे ङ्ञख रागू हङ्टने गयी दोश्रो ऩटक ङ्छदन ५ ङ्जहयासतभा याख्ने

अनङ्टभती प्रदान बएकोभा हार सम्भ प्रङ्झतिादीहरु भध्मे मोगेन्द्र कङ्टभारको फमान कामा सम्ऩङ्ङ बई

सकेको छ। ङ्झनज प्रङ्झतिादीहरु ङ्जहयासतभा यहॉदा तोङ्जकएको सभमभा बेटघाट तथा पोन रगामतका
सङ्टङ्जिधाहरु प्रदान गङ्चयएको छ। बेटघाटको सम्फन्द्धभा ङ्झनजहरुराई के कङ्टन ङ्झभङ्झत य सभमभा को
ङ्ट ा बेटघाट ऩङ्टङ्ञस्तकाभा अङ्झबरे ङ्ञखकयण गयी सो को
कस्रे बेटघाट गये को हो बङ्ङे ङ्जिियण थङ्टनि

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ मसै जिाप साथ ऩेश गङ्चयएको छ। ङ्झनजहरुराई सॊ ङ्जिधान य प्रचङ्झरत कानङ्टनको अङ्झधनभा
यही सम्भाङ्झनत ङ्ञजल्रा अदारत गोयखाको आदे श फभोङ्ञजभ ऩक्राउ गयी थङ्टनाभा याखी ङ्जिष्पोटक

ऩदाथा सम्फन्द्धी कसङ्टयभा कानङ्टनसम्भत: अनङ्टसन्द्धान कामा बईयहे को छ। तसथा ङ्चयट ङ्झनिेदकको भाग
फभोङ्ञजभको आदे श जायी गनङ्टऩ
ा ने अिस्था नबएको हङ्टॉदा ङ्चयट ङ्झनिेदन खाये ज गयीऩाउन अनङ्टयोध छ
बङ्ङे सभेत ब्महोयाको ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखाको ङ्झभङ्झत 2076।03।22 को ङ्झरङ्ञखत
जिाप।
५. श्री गण्डकी प्रदे श प्रहयी कामाारम ऩोखयाको ङ्झरङ्ञखत जिाप:ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम तनहङ्टॉको चरानी नॊ. 4032 ङ्झभङ्झत 2076।03।17 को ऩत्रसाथ ङ्झनज

ङ्झनिेदकहरु मोगेन्द्र कङ्टभार य कङ्जऩर बट्टराई ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखा उऩङ्ञस्थत गयाईएको
हो। ङ्जिष्पोटक ऩदाथा सम्फन्द्धी कसङ्टयभा ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम तनहङ्टॉफाट ऩक्राउ ऩङ्टजॉ जायी

गये कोभा ङ्झनजहरुरे ऩक्राउ ऩङ्टजॉ फङ्टझ्न ईन्द्काय गये को तथा ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखारे हाङ्ञजय
ङ्ट ा ऩङ्टजॉ सभेत जायी गये कोभा ऩङ्झन ङ्झनजहरुरे फङ्टझ्न
बए ऩश्चात आिश्मक स्िास्थ्म ऩयीऺण गयी थङ्टनि
ईन्द्काय गये को दे ङ्ञखन्द्छ। प्रङ्झतिादी कङ्जऩर बट्टको खङ्टट्टा फ्माक्चय बएकोरे अऩये सन गयी ङ्झनजराई
छङ्ट ट्टै कोठाभा फेड ङ्झफस्ताया सङ्जहत याखेको तथा ङ्झनजहरुराई बेटघाट, पोन गने रगामतको
सङ्टङ्जिधाहरु प्रदान गये को ऩाईन्द्छ। ङ्झनजहरुराई ङ्जिष्पोटक ऩदाथा सम्फन्द्धी कसङ्टयभा कानङ्टनसम्भत :
तियफाट ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखाफाट अनङ्टसन्द्धान कामा बईयहे को छ। अत : ङ्चयट ङ्झनिेदनभा
ङ्ट गङ्चयएका हक
उल्रेख बए अनङ्टसाय नेऩारको सॊ ङ्जिधान य अन्द्म प्रचङ्झरत कानङ्टनद्वाया प्रत्माबत
अङ्झधकायको हनन गये को बङ्ङे ङ्ञजङ्जकयहरुभा कङ्टनै सत्मता नबई झङ्टठ्ठा ब्महोया उल्रे ख गये को

मोगेन्द्र कङ्टभार सभेतको हकभा सङ्टबरा बट्ट ङ्जि ङ्ञज प्र का गोयखा सभेत फन्द्दी प्रत्मऺीकयण
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दे ङ्ञखन्द्छ। तसथा ङ्चयट ङ्झनिेदकको भाग फभोङ्ञजभको आदे श जायी गनङ्टऩ
ा ने अिस्था नबएको हङ्टॉदा ङ्चयट
ङ्झनिेदन खाये ज गयी ऩाउन सादय अनङ्टयोध छ बङ्ङे सभेत ब्महोयाको गण्डकी प्रदे श प्रहयी कामाारम
ऩोखयाको ङ्झभङ्झत 2076।03।22 को ङ्झरङ्ञखत जिाप।
आदे श-खण्ड
६. ङ्झनमभानङ्टसाय ङ्झनणामाथा ऩेस हङ्टन आएको प्रस्तङ्टत ङ्झनिेदनभा ङ्झनिेदकतपाफाट उऩङ्ञस्थत ङ्जिद्वान
अङ्झधिक्ताहरुसिाश्री गोङ्झफन्द्द ऩौडे र सन्द्तोष कोइायारा तथा ङ्जहभरार ऩयाजङ्टरीरे अदारतको
आदे शरे छोडेका व्मङ्ञक्तहरुराइा ऩङ्झन गैयकानूनी थङ्टनाभा याखेको कायणफाट

सॊ ङ्जिधान तथा कानून

प्रदत्त नैसङ्झगक
ा हक अङ्झधकायभा गम्बीय आघात ऩङ्टगेको हङ्टॉदा ङ्झनिेदन भाग फभोङ्ञजभ

फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको आदे श जायी गङ्चय ऩाउॉ बनी तथा ङ्जिऩऺी कामाारमहरुको तपाफाट उऩङ्ञस्थत
उच्च सयकायी िङ्जकर कामाारम ऩोखयाका उऩ न्द्मामाङ्झधिक्ता श्री प्रेभयाज ऩौडे ररे ङ्झनिेदकहरुराइा
ङ्जिष्पोटक ऩदाथा सम्फन्द्धी कसङ्टयभा कानङ्टनसम्भत: तियफाट म्माद थऩ गयी ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम
गोयखाफाट अनङ्टसन्द्धान कामा बईयहे को छ। ङ्चयट ङ्झनिेदनभा उल्रे ख बए अनङ्टसाय नेऩारको सॊ ङ्जिधान
ङ्ट गङ्चयएका हक अङ्झधकायको हनन गये को बङ्ङे ङ्ञजङ्जकयहरुभा
य अन्द्म प्रचङ्झरत कानङ्टनद्वाया प्रत्माबत
कङ्टनै सत्मता नहङ्टॉदा मस अिस्थाभा ङ्झनिेदकहरुको दािी फभोङ्ञजभ ङ्चयट आदे श जायी गनङ्टऩ
ा ने

अिस्थाको ङ्जिद्यभानता नहङ्टॉदा प्रस्तङ्टत ङ्चयट ङ्झनिेदन खाये ज गङ्चयऩाउॉ बङ्झन गनङ्टब
ा एको फहस सभेत
सङ्टङ्झनमो।
७. उऩमङ्टक्त
ा फहस सङ्टनीङ्झनिेदन-ऩत्रसङ्जहतको ङ्झभङ्झसर अध्ममन गयी हे दाा , ङ्झनिेदकको भाग दाफीफभोङ्ञजभ
फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको आदे श जायी गनङ्टऩ
ा ने अिस्थाको ङ्जिद्यभानता छ िा छै न ? बङ्ङे सन्द्दबाभा
ङ्झनणाम ङ्छदनङ्टऩने दे ङ्ञखमो।
८. ङ्झनणामतपा ङ्जिचाय गदाा, ङ्झनिेदक कङ्जऩर बट्ट य मोगेन्द्र कङ्टभारराई सङ्टरुभा ऩक्राउ गयी 7 ङ्छदन सम्भ
थङ्टनाभा याखी याजरोह भङ्टद्ा चराएकोभा गोयखा ङ्ञजल्रा अदारतफाट धयौटी फङ्टझाई ताये खभा छङ्ट टे को

सोही ङ्छदउॉसो ऩङ्टनऩक्राउ गयी रङ्झगएकोभा कङ्जऩर बट्टको हकभा फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको ङ्चयट जायी बई
ॉ ङ्ट खै येनीफाट छङ्ट टे को रगत्तै ऩङ्टन ऩक्राउ
ङ्झभङ्झत 2076।2।14 भा इराका प्रहयी कामाारम आफ
गङ्चयङ्ञजल्रा प्रशासन कामाारम तनहङ्टॉभा ल्माई धयौटीभा छोड्ने आदे श बएय ङ्झनस्कॉदा ङ्झभङ्झत

2076।3।17 भा ऩङ्टन ऩक्राउ गयी यातायात गोयखा रङ्झगएको बङ्ङे फङ्टङ्ञझएको के कस्तो

ङ्ट ा ऩङ्टजॉ सभेत नङ्छदई थङ्टनाभा याङ्ञखएको गैयकानङ्टनी
अऩयाधभा ऩक्राउ गनङ्टा ऩये को हो जानकायी य थङ्टनि
हङ्टॉदा थङ्टनाफाट भङ्टक्त गयी ऩाउॉ बङ्ङे ङ्झनिेदन व्महोया यहे को दे ङ्ञखन्द्छ ।

प्रचङ्झरत कानङ्टनको अङ्झधनभा

यही सम्भाङ्झनत ङ्ञजल्रा अदारत गोयखाको आदे श फभोङ्ञजभ ऩक्राउ गयी थङ्टनाभा याखी ङ्जिष्पोटक

ऩदाथा सम्फन्द्धी कसङ्टयभा कानङ्टनसम्भत : अनङ्टसन्द्धान कामा बईयहे को हङ्टॉदा भाग फभोङ्ञजभको आदे श
जायी गनङ्टऩ
ा ने अिस्था नबएको ङ्झरङ्ञखत जिाप व्महोया यहे को

दे ङ्ञखमो। फन्द्दी प्रत्मऺीकयणको ङ्चयट

रगामत Prerogative Writsकङ्टन कङ्टन अिस्थाभा जायी हङ्टन्द्छन बङ्ङे कङ्टया ऐन ङ्झनमभभा नङ्जकङ्जटई

ङ्चयट जायी गना सक्ने अङ्झधकायसम्भ तोक्ने गये को ऩाइन्द्छ। मस प्रकायका असाधायण उऩचाय प्रदान
मोगेन्द्र कङ्टभार सभेतको हकभा सङ्टबरा बट्ट ङ्जि ङ्ञज प्र का गोयखा सभेत फन्द्दी प्रत्मऺीकयण
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गने शता य तौयतङ्चयका ङ्झसद्धान्द्तको रुऩभा यहे का हङ्टन्द्छन्। ङ्चयट सम्फन्द्धी ङ्झसद्धान्द्तको रुऩभा यहे को
मी भान्द्मताहरूको अन्द्तगात यहे य ङ्चयट जायी हङ्टने नहङ्टने कङ्टयाभा न्द्माङ्जमक तजफीजको प्रमोग गनङ्टऩ
ा ने
हङ्टन्द्छ।

९. कानूनङ्जिऩयीत थङ्टनाभा याङ्ञखएको बएभा , प्रिृत्त धायणा फनाइा िा फदङ्झनमत िा कऩटऩूण ा तियरे
थङ्टनाभा याङ्ञखएको बएभा , ऩक्राउ गनङ्टा ऩने कायणको सूचना तथा जानकायी नै नङ्छदई थङ्टनाभा

याङ्ञखएको बएभा, प्राकृङ्झतक न्द्मामको ङ्झसद्धान्द्तको गम्बीय उल्रङ्घनरगामत कानूनरे अङ्झनिामा गये को
प्रङ्जक्रमाहरू स्ऩष्ट उल्रङ्घन गयी थङ्टनाभा याङ्ञखएको दे ङ्ञखएभा , अङ्ञख्तमायिाराफाहे क अरूफाट बएको
ङ्ट ाइफेगय
काभ कायफाही तथा आदे शरे अनङ्झधकृत तियफाट थङ्टनाभा याङ्ञखएको बएभा िा स्िच्छ सङ्टनि
िा अङ्झबमोग नरगाइा थङ्टनाभा याङ्ञखएको दे ङ्ञखएभा अथाात ्

स्ऩष्ट अङ्झधकाय ऺेत्रात्भक त्रङ्टङ्जट दे ङ्ञखएको

अिस्था बएभा अथिा मस्तै प्रकायिाट कानङ्टन प्रङ्झतकङ्टर थङ्टनाभा याखेको

अिस्थाभा

फङ्ञन्द्दप्रत्मऺीकयणको आदे श जायी हङ्टने अिस्था यहन्द्छ।कानङ्टन प्रङ्झतकङ्टर फन्द्दी फनाइएको अिस्थाभा

सॊ ङ्जिधानद्वाया प्रदत्त िैमङ्ञक्तक स्ितन्द्त्रताको हक प्रचरनका राङ्झग फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको आदे श जायी
गने गङ्चयएको छ । फस्तङ्टत् थङ्टनाको कायण ऩत्ता रगाउॉदा कानूनसॊ गत कायण नदे ङ्ञखए थङ्टनाफाट
भङ्टक्त गने आदे श जायी गनङ्टा नै फन्द्दी प्रत्मऺीकयणको उऩचायको उद्ेश्म यहे को हङ्टन्द्छ ।
१०. ङ्चयट ङ्झनिेदक कङ्जऩर बट्ट य मोगेन्द्र कङ्टभारराई ङ्जिऩऺी ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखाका
सङ्टयऺाकभॉरे ङ्झभङ्झत 2076।1।22 भा ऩक्राउ गयी थङ्टनाभा याखी चराएको याजरोह भङ्टद्ाभा
गोयखा ङ्ञजल्रा अदारतफाट ङ्झभङ्झत 2076।01।27 भा रु.5000।

– धयौटीभा छाडी भङ्टद्ा

ऩङ्टऩऺ
ा गने आदे श बएऩनी ङ्झनज ङ्झनिेदकहरुराई सो अदारत ऩङ्चयसयफाटै ऩङ्टन

: ऩक्राउ गयी

सािाजङ्झनक शाङ्ञन्द्त ङ्जिरुद्धको कसङ्टयभा भङ्टद्ा चराएको, सो भङ्टद्ाभा ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाारम

गोयखाफाट धयौटीभा छङ्ट ट्नासाथ ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम तनहङ्टॉरे ङ्जहयासतभा याखी अको भङ्टद्ा चराई
दभौरी ङ्ञस्थत कायागायभा याखेको दे ङ्ञखन्द्छ। मसै ङ्झफच ङ्झनिेदक कङ्जऩर बट्टको हकभा मस

अदारतफाट ङ्झभङ्झत 2075।2।13 भा जायी बएको फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको आदे शको कायण
बोङ्झरऩल्ट ङ्झनज थङ्टनाभङ्टक्त बएको बङ्ङे ङ्झरङ्ञखत जिाप बएकोभा ङ्झनज ङ्झनिेदक ऩङ्झन रगाताय कङ्जहरे
गोयखा ङ्ञजल्रा य कङ्जहरे तनहङ्टॉ ङ्ञजल्राभा ङ्जिऩऺीहरुका कायण आरोऩारो गयी ङ्झभङ्झत
2076।01।22 गते दे खी रगाताय थङ्टनाभा फसेको दे ङ्ञखमो।
११. मसयी ङ्झनिेदकहरु रगाताय थङ्टनाभा यहे कै अिस्थाभा ङ्जिस्पोटक ऩदाथा सम्फन्द्धी कसङ्टयभा ङ्झभङ्झत
2076।3।17 दे खी ऩक्राउ गयी ऩत्राचाय गयी ङ्जिऩऺी ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम गोयखारे

कायिाही गये को ङ्झरङ्ञखत जिाप बएऩङ्झन ङ्झभङ्झसर सॊ रग्न कागज प्रभाणफाट ङ्जहयासतभा यहे का य
मसअङ्ञघ फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको आदे श जायी बई थङ्टनाभङ्टक्त बएको बङ्झनए ऩङ्झन मस अदारतको सो
आदे श छरछाभ गना ङ्झनिेदकहरुराई तत्कारै अको ङ्ञजल्राभा सयकायिादी पौजदायी भङ्टद्ाभा
थङ्टनाभै याखी कायिाही गङ्चयएको, ङ्झभङ्झत 2076।2।13 को मस अदारतको फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको
आदे शको सभेत घङ्टभाउयो ऩायारे अिऻा गये को अिस्थाभा दे ङ्ञखएको य त्मसयी रगाताय प्रहयीको
मोगेन्द्र कङ्टभार सभेतको हकभा सङ्टबरा बट्ट ङ्जि ङ्ञज प्र का गोयखा सभेत फन्द्दी प्रत्मऺीकयण
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ङ्जहयासतभा य कायागायभा थङ्टनाभा यहे का मी ङ्झनिेदकहरुको ङ्जिरुद्धभा ङ्जिस्पोटक ऩदाथाको आयोऩ

सम्फन्द्धी कङ्टनै सफङ्टत प्रभाण यहे को बङ्ङे कङ्टया ङ्झरङ्ञखत जिापफाट नदे ङ्ञखएको मस ङ्ञस्थङ्झतभा त्मस्तो
भङ्टद्ाभा ङ्झनिेदकहरुराई थङ्टनाभा याख्नङ्टऩने कायण भनाङ्झसफ नदे ङ्ञखएको य ङ्झनिेदकहरुराई ङ्जिऩऺीहरुरे
प्रिृत्त धायणा ङ्झरई कानङ्टन ङ्जिऩङ्चयत थङ्टनाभा याखेको दे ङ्ञखएकोरे नेऩारको सॊ ङ्जिधानको धाया 144,
ङ्ट ी दे िानी सॊ ङ्जहता 2074 को दपा 20 य उच्च अदारत ङ्झनमभािरी 2073 को ङ्झनमभ
भङ्टरक

39 को दे हाम (ख) य (ग) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदकहरुराई थङ्टनाभङ्टक्त गङ्चयङ्छदनङ्ट बङ्झन ङ्जिऩऺी ङ्ञजल्रा प्रहयी
कामाारम सभेतको नाउॉभा फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको आदे श जायी हङ्टने ठहछा।

१२. मसयी फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको आदे श जायी बई ङ्जिऩऺीहरुको गैयकानङ्टनी थङ्टनाफाट थङ्टनाभङ्टक्त हङ्टने

ङ्झनिेदक फन्द्दीहरु कङ्जऩर बट्ट य मोगेन्द्र कङ्टभारराई ङ्झरङ्ञखत जिाप साथ आज मसै इजरासभा
उऩङ्ञस्थत गयाइएको य ङ्झनजहरुको हकभा थङ्टनाभङ्टक्त गङ्चयङ्छदनङ्ट बनी मो फन्द्दीप्रत्मऺीकयणको आदे श
जायी बएकोरे ङ्झनज ङ्झनिदकहरु कङ्जऩर बट्ट य मोगन्द्र कङ्टभारराई मस अदारतको यङ्ञजष्ट्रायको

योहियभा ङ्झनज ङ्झनिेदकहरुको आपन्द्त नाते दाय कोही उऩङ्ञस्थत यहे बए ङ्झनजहरुराई ङ्ञजम्भा रगाई
फङ्टझाईङ्छदनङ्ट। अरुभा तऩङ्झसर फभोङ्ञजभ गनङ्ट।
ा
तऩङ्झसर

 प्रस्तङ्टत आदे शको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सङ्जहतको जानकायी उच्च सयकायी िङ्जकर
कामाारम ऩोखयाराई ङ्छदनङ्ट...................................................................1
 सयोकायिाराहरुराई ङ्झनमभानङ्टसाय नक्कर ङ्छदनङ्ट.........................................२
 प्रस्तङ्टत आदे शको ङ्जिद्यङ्टतीम प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ कम्प्मङ्टटय प्रणाङ्झरभा प्रङ्जिष्ट गयी ङ्झभङ्झसर
ङ्झनमभानङ्टसाय अङ्झबरेख शाखाभा फङ्टझाइङ्छदनङ्ट..............................................३

तेज फहादङ्टय काकी
न्द्मामाधीश
उक्त यामभा भ सहभत छङ्ट ।

डारकङ्टभाय खड्का
न्द्मामाधीश

इजरास अङ्झधकृत् भोहन यामभाझी
इङ्झत सम्ित्२0७६ सारआषाढ22गते योज 1शङ्टबभ्........................................।

मोगेन्द्र कङ्टभार सभेतको हकभा सङ्टबरा बट्ट ङ्जि ङ्ञज प्र का गोयखा सभेत फन्द्दी प्रत्मऺीकयण
075-WH-0014 पष्ृ ठ 7मध्ये7

