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न्माम प्रशासन ऐन , २०७३ को दपा ८(१) फभोजजभ मसै अदारतको अनधकायऺेत्र नबत्रको प्रस्ततु 
रयट ननिेदन ऩत्र एिॊ नरजखत जिापको सॊजऺप्त तथ्म य आदेश ब्महोया ननम्न अनसुायको यहेकोछ : 

तथ्म-खण्ड 

1= रयट ननिेदन ऩत्रको सायाॊश:- 
हाम्रो साभाजजक ,आनथाक ऩरयजस्थतीरे भ ननिेदक आफ्नो वकशोय उभेयभा फेरामती सेनाभा बनता 
बई ऩयुा अफनध सेिा गयी ननितृ बएको हुॉ । आपु सेिायत यहदा भ य अरु केही साथीहरुरे 
शैननक अनशुासनको दामया नबत्र यहेय नफबेदका नफरुद्ध कुया उठाउदै आएका नथमौं।मसै क्रभभा 
नफबेद य शोषणफाट भकु्त गने सोचका साथ भेयै अगिुाईभा गोयखा बतुऩिुा सैननक सॊघ (गेसो) 
स्थाऩना गयेका हौं । मदु्धभा हताहत तथा फेऩत्ता बएका सभेत सफै ऻात अऻात गोयखारी 
सैननकहरुको सम्झनाभा एउटा अनऩुभ स्भायक स्थाऩना गने सॊकल्ऩरे स्माङ्जा जजल्राको 
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साल्भे डाॉडाभा स्भायक ऩाका  फनाउने ननणाम गरयमो।सो प्रकृमाको रानग आिश्मक नफधान 
जजल्रा प्रशासन कामाारम स्माङ्जाभा दताा ऩनन गयीमो। सो स्भायक ननभााण कामाभा भ शरुु 
देजखनै खटी आएको य ऩनछल्रो ऩटक बएको साधायण सबारे भराई सबाऩती सभेत चमन 
गयेको अिस्था छ। मसै क्रभभा भेयै अध्मऺताभा गठठत सनभतीका सह-सजचि सभेतराई 
उक्साई नफऩऺीहरुरे भराई उक्त सॊस्थाको अध्मऺफाट नफस्थावऩत गने गयी भेयो नफरूद्धभा 
भराईनै जानकायी नदीई अविश्वासको प्रस्ताि नभनत २०७५।११।०३ भा ऩास गयेका यहेछन 
। भ ननिेदकराई उक्त सॊस्थाको अध्मऺको ऩदफाट हटाउने कामा गोयखा स्भायक ट्रष्टको 
नफधान २०६८ को दपा २५ नफऩयीत यहेको य नेऩारको सॊनफधान २०७२ को धाया १७ 
(घ) तथा धाया १८ य २७ सभेतरे प्रत्प्माबतु गयेको सॊफैधाननक अनधकायफाट नफऩऺीहरूरे 
फॊजचत गयेका छन । भ ननिेदकराई गोयखा स्भायक ट्रष्टको नफधान फभोजजभको साधायण 
सबारे अध्मऺ चनुेको हुॊदा फाॉकी अफनध सम्भ अध्मऺको हैनसमतभा काभ गना ठदन ुबनी 
नफरुद्ध खण्डका जजल्रा प्रशासन कामाारम स्माङ्जा सभेतका नाभभा ऩयभादेश आदेश य नफऩऺी 
जॊग फहादयु राई अध्मऺ य चन्र फहादयुराई सजचिको रुऩभा कामा गना नठदन ुबनी उच्च 
अदारत ननमभािरी २०७३ को ननमभ ४२ फभोजजभ अन्तरयभ आदेश सभेत जायी गयीऩाउॊ 
बने्न व्महोयाको ऩदभ फहादयु गरुुङ्गको नभनत २०७६।१।१५ को ननिेदनऩत्र ।   

2= मस अदारतको आदेश:- 
 मसभा के कसो बएको हो ? ननिेदन भाग फभोजजभको आदेश वकन जायी गनुा नऩने 

हो ? त्प्मस्तो आदेश जायी हनु नऩने कुनै काननु सम्भत आधाय य कायण बए खरुाई 
फाटाको म्माद फाहेक १५(ऩन्र) ठदन नबत्र नफऩऺी १ य २ का हकभा उच्च 
सयकायी िवकर कामाारम ऩोखया भापा त य नफऩऺी ३ य ४ का हकभा आपै िा 
काननु फभोजजभको प्रनतननधी िा िायेस भापा त नरजखत जिाप ऩेश गनुा बनी ननिेदन 
य आदेशको प्रनतनरऩी सभेत साथै याखी म्माद सचुना जायी गनुा। 

ननिेदनभा जजकीय नरएको अन्तरयभ आदेश जायी गने नगने सम्फन्धभा दफैु ऩऺफीच 
छरपर गयाउन आिश्मक बएकारे नभनत २०७६।१।२५ का ठदन ११ फजे सो 
छरपरको रानग सभम तोकी सो अिनधसम्भ जॊगफहादयु गरुुङ्रे अध्मऺको य चन्र 
फहादयु गरुुङ्रे सजचिको रुऩभा काभ नगनुा नगयाउन ुबनी उच्च अदारत ननमभािरी 
(सॊसोधन सहीत) २०७३ को ननमभ ४२ फभोजजभ नफऩऺीहरुको नाभभा अन्तरयभ 
आदेश जायी गरयठदएको छ बने्न मस अदारतको नभनत २०७६।१।१६ को आदेश 

 नभनत २०७६।१।१६।२ भा अन्तरयभ आदेश जायी बएकोभा आज बएको 
छरपरको क्रभभा त्प्मस्तो आदेश जायी नहनुऩुने कुनै फैध आधाय कायण 
नफऩऺीतपा फाट ऩेश हनु नसकेफाट सनुफधा सन्तरुनको दृवष्टकोणरे ननिेदकको भाग 
फभोजजभ अन्तरयभ आदेश जायी गनुाऩने अिस्था देजखएकोरे मस अदारतको एक 
न्मामाधीशको ईजरासफाट उऩयोक्त नभनतभा जायी बएको आदेशराई ननयन्तयता प्रदान 
गरयठदएको छ । मो आदेशको जानकायी नफऩऺीहरूराई ठदन ुबने्न नभनत 
२०७६।१।२५।४ भा बएको आदेश ।  
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3= नरजखत जिाप व्महोया्-  

 नफऩऺीको ननिेदन जजकीय आपैभा ननमभसॊगत छैन । सॊस्थाको कामा सनभनतको 
फैठकफाट उक्त सॊस्था ननफकयण गने ननणामको प्रनतनरवऩ, गत आ.फ.२०७४।०७५ को 
अजन्तभ रेखाऩरयऺण प्रनतिेदन, आन्तरयक याजस्ि कामाारम ऩोखया काजस्कको 
च.नॊ.१७००१ को ऩत्र,नभनत २०७५।१२।०८ को गोखाा स्भायक ट्रष्टको रेटयप्माड 
तथा छाऩ प्रमोग गयी जजल्रा प्रशासन कामाारम स्माङ्गजाराई उक्त सॊस्था ननफकयण 
गरयठदनको रानग का.फा.अध्मऺ जङ्गफहादयु गरुूङ्गरे हस्ताऺय गयी रेखेको सॊस्थाको 
ननिेदन,पेठदखोरा गाउॊऩानरका १ नॊ.िडा कामाारमको च.नॊ.५६४,नभनत 
२०७५।१२।१७ को नसपारयस ऩत्रको आधायभा सॊस्था दताा ननमभािरी , २०३४ को 
ननमभ ५ को उऩननमभ ३(ख) फभोजजभ राग्ने ननफकयण दस्तयु नरई उक्त सॊस्था 
ननफकयण गरयठदएको हो । जजल्रा प्रशासन कामाारम स्माङ्गजा य मसका प्रभखु जजल्रा 
अनधकायीफाट नभनत २०७५।११।३ को ननणाम जस्िकाय बए गयेका सफै कामा काननु 
नफऩयीत बएको बने्न जजकीय झठु्ठा हो। भराई अनािश्मक झन्झट ठदने हेतरेु ठदएको 
झठु्ठा व्महोयाको रयट ननिेदन खायेज गयीऩाउॉ बने्न जजल्रा प्रशासन कामाारम स्माङ्गजाका 
प्रभखु जजल्रा अनधकायीरे ऩेश गयेको नभनत २०७६।१।२४ नरजखत जिाप । 

 सॊस्था दताा ऐन फभोजजभ २०६८ सारभा भ चन्र फहादयु गरुुङ्ग सभेतको ऩहरभा 
गोयखा स्भायक ट्रष्ट स्थाऩना गयी स्माङ्गजा जजल्रा प्रशासन कामाारमभा दताा गयी ट्रष्टको 
उदे्दश्म अनरुुऩ कामागदै आइयहेको छ। मसयी गोयखा स्भायक ट्रष्ट स्थाऩना बएऩनछ 
सॊस्था दताा ऐन २०३४ य ननमभािरी तथा गोयखा स्भायक ट्रष्टको विधान , २०६८ 
फभोजजभ ऩनसऺी ननिेदक ऩदभ फहादयु गरुुङ्ग अध्मऺको नेततृ्प्ि बनुभका ननिााह गनुाऩनेभा 
विधान फभोजजभ ट्रष्टको फैठक ऩनन निोराउने ट्रसको नाउभा फैंकभा खाता ऩनन 
नखोल्ने, धेयै सभम सम्भ फेरामतभागै फस्ने य गोयखा स्भायक ट्रष्टराई नविकयण ऩनन 
नगयेकोरे सॊस्थाराई ऩायदशॉ फनाउन , नेततृ्प्ि चमन गना य सॊस्था नविकयण गनाको 
रानग भौजदुा कामा सनभनत विघटन गयी ऩनुगाठन गने छरपरको विषम तोक्ने गयी 
ननज ऩदभ फहादयु नेऩार आएको भौका छोऩी नभनत २०७४।७।१५ भा 
कामासनभनतको फैठक फसी नभनत २०७४।८।८ भा िावषाक साधायण सबा फोराउने 
सभेत ननणाम गयेको हो। साथै प्रस्ताि नॊ. ४ अनसुाय कामासनभनत ऩनुगाठन गने 
सम्फन्धभा अन्म सदस्महरु ननमनभत फैठकभा उऩजस्थत नहनुे ,  सॊस्था प्रनत इभान्दायी 
नदेखाउने य सहमोग ऩनन नगने हदुाॉ १ िषाको रानग ११ सदजस्मम कामासनभनत चमन 
गयेको नथमो। विऩऺी ऩदभ फहादयुरे िावषाक साधायण सबा नफोराएकोरे सदस्मता 
नविकयण नगयेकोरे अध्मऺ ऩदभा फहार यहन सकै्तनन।् तसथा सो ऩदभा  भ 
जॊगफहादयु गरुुङ्गराई नभनत २०७५।१२।३ को सबारे ननिााजचत गयेकोरे भ चन्र 
फहादयु गरुुङ्गराई ऩनन सजचि ऩदभा ननिााजचत गयेको हो। हाभीरे सॊस्था दताा ऐन , 
२०३४ य गोयखा स्भायक ट्रष्टको नफधान नफऩयीत कुनै कामा गयेको छैनौं । विऩऺी 
उऩयको अविश्वासको प्रस्ताि हाभी दईु जनाको भात्र होईन , उऩजस्थत सफैको 
सिासम्भतीको ननणाम हो। ननिेदकरे सो प्रस्ताि ऩायीत गने अन्म सदस्मराई विऩऺी 
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फनाएको छैन। त्प्मसैरे हाभीराई दु् ख ठदन ठदएको झठु्ठा रयट ननिेदन फभोजजभको 
आदेश जायी हनुऩुने होईन । रयट ननिेदन खायेज गरयऩाउॉ बने्न व्महोयाको विऩऺी 
जॊगफहादयु गरुुङ्ग य चन्रफहादयु गरुुङ्गको नभनत २०७६।२।९ को समुॊक्त नरजखत 
जिाप । 

  

                           आदेशखण्ड 
 

4= उच्च अदारत ननमभािरी , २०७३ को ननमभ ८५ फभोजजभ इजारसभा नफचायाथा ऩेश बएको 
रयट नॊ. 075-WO-0075 को प्रस्ततु नभनसर सॊरग्न रयट ननिेदन य नरजखत जिाप एिॊ ऩेश 
बएको गोयखा स्भायक ट्रष्टको जस्िकृत नफधान २०६८ तथा उक्त सॊस्थाको नाभभा बएको 
विनबन्न नभनतका ननणामहरु सभेत अध्ममन गयीमो। 

5=  प्रस्ततु रयट ननिदेनभा ननिेदक  तपा फाट उऩजस्थत विद्वान फरयष्ठ अनधिक्ता श्री नतरक 
ऩयाजनुररे ननिेदक ऩदभ फहादयु गरुुङ्ग गोखाा स्भायक ट्रष्टको िैधाननक य विनधित ननिााजचत 
अध्मऺ हो। ऩनछल्रो फैधाननक साधायण सबारे ननफेदकराई दईु फषाको रानग अध्मऺभा चमन 
गयेको छ । साधायण सबारे दईु फषाको रानग चमन गयीसके ऩश्चात सो अगािै गोयखा स्भायक 
ट्रष्टको नफधान नफऩरयत ननिेदकराई कनथत अविश्वासको प्रस्तािभा सनुिुाईको भौका सभेत प्रदान 
नगयी हठात सॊस्थाको अध्मऺ ऩदफाट हटाउन ुसॊस्थाको जस्िकृत नफधानभा बएको प्रफन्ध 
नफऩरयत बएकोरे सॊस्थाको ऩनछल्रो फैधाननक साधायण सबारे चमन गयेको फाॊवक अिनध काभ 
गना ऩाउन ुऩदाछ य नफऩऺीहरूको अिैधाननक कामा उत्प्प्रषेणको आदेशरे फदय हनु ुऩदाछ बनी 
फहस गनुा बमो ।  

6= नफऩऺी जॊगफहादयु गरुुङ्ग य चन्रफहादयु गरुुङ्गकातपा फाट उऩजस्थत विद्वान फरयष्ठ अनधिक्ता श्री 
कृष्णफहादयु गरुूङ्गरे रयट ननिेदक ऩदभ फहादयु गरुूङ्गरे राभो सभम देजख सॊस्थाको फैठक 
नयाखी फेखफय यहेको य सॊस्थाको फैठक फसी आ.ि.२०७५।०७६ को नविकयण य अन्म 
औऩचारयक ऩत्राचाय गना अऩरयहामा बएकोरे ऩत्र प्राप्त बएको नभनतरे ७ ठदन नबत्र फैठक याखी 
आिश्मक कामा गनुा ऩयेको हो। अन्मथा सॊस्था फचाउनको रानग सॊस्थाको उऩाध्मऺको 
अध्मऺताभा फैठक याखी आिश्मक प्रकृमा अगानड फढाउने बनी ट्रष्टरे नभनत 
२०७५।१०।११ भा ननणाम गयी सो ननणाम रयट ननिेदकराई नभनत २०७५।११।१३ भा 
जनकायी ठदॊदा सभेत रयट ननिेदकरे उक्त जानकायीको उऩेऺा गयी फसेकोरे गोयखा स्भायक 
ट्रस्टको कामासनभनतको फहभुतको ननणामरे रयट ननिेदकको नफरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताि ऩायीत 
गयेको हो, जो विधान सम्भतनै छ । रयट ननिेदकरे सो सॊस्थाको रानग गनुा ऩने कामा नगये 
ऩश्चात सॊस्था फचाउन भेयो ऩऺरे केवह न केवह गनै ऩने हनु्थ्मो । सॊस्था फचाउन गयेको काभ 
कायिाही नफधान सम्भत बएकोरे ननयाधाय रयट ननिेदन खायेज गयीऩाऊॊ  बनी गनुा बएको फहस 
सभेत सनुनमो । 

7= दिैु तपा का विद्वान कानून व्मिसामीहरुको फहस जजवकय सनुी ननणामतपा  विचाय गदाा ननम्न 
प्रश्नभा ननणाम ठदनऩुने देजखन आमो: 
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(१) नफऩऺी जङ्गफहादयु गरुूङ्गको अध्मऺताभा नभनत २०७५।१२।३ भा फसेको फैठक 
य सो फैठकरे ननिेदकको नफरूद्धभा ऩारयत गयेको अविश्वासको प्रस्ताि गोयखा 
स्भायक ट्रष्टको नफधान २०६८ अनकुुर छ छैन ? 

(२) ननिेदकको भाॊग फभोजजभ रयट ननिेदन जायी हनु ुऩने हो होईन ? 
8= ऩवहरो प्रश्न तपा  विचाय गदाा, नफऩऺी जङ्गफहादयु गरुूङ्गको अध्मऺताभा नभनत २०७५।१२।३ 

भा फसेको फैठकको फैधता ऩरयऺण गनाको रानग सिा प्रथभ नफऩऺी जङ्ग फहादयु गरुूङ्गरे फैठक 
फोराउने य फोराएको फैठकको अध्मऺता गने ननजको हैनसमत छ छैन बनी हेनुाऩने हनु्छ । 
रयट ननिेदकरे अध्मऺता गयेको नभनत २०७४।८।८ भा फसेको गोयखा स्भायक ट्रष्टको 
फावषाक साधायण सबाभा नफऩऺी चन्र फहादयु गरुूङ्ग सह सजचिको हैनसमतभा य नफऩऺी 
जङ्गफहादयु गरुूङ्ग आभजन्त्रतको हैनसमतभा उऩजस्थत बई सोही नभनतको फावषाक साधायण सबारे 
गोयखा स्भायक ट्रष्टको भौजदुा कामा सनभनत ऩनुयगठन गयी ११ जनाको कामा सनभनत गठन 
गदाा नफऩऺी भध्मेका चन्रफहादयु गरुूङ्ग साविककै ऩद सह सजचिभा मथाित कामभ बई अकाा 
नफऩऺी जङ्गफहादयु गरुूङ्ग उऩाध्मऺ ऩदभा आएको देजखन्छ । अथाात नभनत २०७४।८।८ 
बन्दा अगानड नफऩऺी जङ्गफहादयु गरुूङ्ग सो गोयखा स्भायक ट्रष्टको उऩाध्मऺ यहेको देजखॊदैन । 
अध्मऺको अनऩुजस्थनतभा गोयखा स्भायक ट्रष्टको कुनै ऩनन फैठक फोराउने य अध्मऺता गने एिॊ 
अध्मऺ य उऩाध्मऺको काभ कताब्म य अनधकायको सम्फन्धभा गोयखा स्भायक ट्रष्टको जस्िकृत 
नफधान २०६८ को दपा १३(४), १३(६) य दपा १७ को ब्मिस्था ननम्न फभोजजभ यहेको 
देजखन्छ :  

"दपा १३(४) 
कामा सनभनतको फैठक आिश्मक्तानसुाय अध्मऺरे फोराउनेछ । तय कामा 
सनभनतका ऩदानधकायीहरूको जम्भा सॊख्माको ५१% रे फैठक फोराउन भाॊग गयेभा 
अध्मऺरे कामासनभनतको फैठक तरुून्त फोराउन ुऩदाछ ।"  
"दपा १३(६) 
कामा सनभनतको फैठकभा अध्मऺरे अध्मऺता गनेछ तय ननजको अनऩुजस्थनतभा 
उऩाध्मऺरे य उऩाध्मऺको अनऩुजस्थनत यहेभा फैठकभा उऩजस्थत बएको सदस्महरू 
भध्मे जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।" 
 
दपा १७: ऩदानधकायीको काभ कताब्म य अनधकाय:- 
अध्मऺको काभ,कताब्म य अनधकाय देहाम फभोजजभ हनेुछ: 
(क) सनभनत य सबाको फैठकको अध्मऺता ग्रहण गयी फैठक सॊचारन गने । 
(ख) ननणाामक भत ठदने । 
(ग) सॊस्थाको नेततृ्प्ि नरने ।  
(घ) सॊस्थाको तपा फाट प्रनतनननधत्प्ि गने िा प्रनतनननध तोक्ने । 
(ङ) आिश्मक्तानसुाय फैठकहरू फोराउन सजचिराई आिश्मक ननदेशन ठदई 

काभको फाॊडपाॊड गने  
(च) अनबरेख प्रभाजणत गने ।  
(छ) सॊस्थाको वहतराई ध्मानभा याखी आनथाक फवृद्ध रगाएत आमब्ममको प्रत्प्मऺ 

ननगयानी याख्न े। 
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(ज) नफधानरे तोके फभोजजभ अन्म कामा गने । 
उऩाध्मऺ काभ,कताब्म य अनधकाय देहाम फभोजजभ हनेुछ: 
(क) अध्मऺराई सहमोग गने । 
(ख) अध्मऺरे ठदएको जजम्भेिायी ऩयुा गने । 
(ग) अध्मऺको अनऩुजस्थनतभा ननजको कामाहरू गने ।  
(घ) अन्म तोवकएको कामाहरू गने । 

8. गोयखा स्भायक ट्रष्टको नफधान २०६८ को उल्रेजखत ब्मिस्था हेदाा उऩाध्मऺरे सॊस्थाको 
फैठक फोराउन ऩाउने अिस्था बनेको अध्मऺको अनऩुजस्थती िा अध्मऺरे फैठक फोराउन ुय 
सो फैठकको अध्मऺता गनुा बनी जजम्भेिायी ठदएको अिस्थाभा भात्र हो । अध्मऺ अनऩुजस्थत 
बएको कायणफाट उऩाध्मऺरे फैठकको अध्मऺता गनुा ऩयेको हो य अध्मऺ मो मस कायणफाट 
फैठक फोराउन असभथा यहेको कायण अध्मऺरे गने काभ उऩाध्मऺरे गनुा ऩयेको हो बने्नषकुया 
नभनत २०७५।१२।३ भा फसेको फैठकको भाईन्मटुफाट खलु्न आउॊदैन ।अध्मऺ अनऩुजस्थत 
बएको िा अध्मऺरे फैठक फोराई सो फैठकको अध्मऺता सभेत गनुा बनी उऩाध्मऺराई नबने 
सम्भ उऩाध्मऺरे सॊस्थाको फैठक फोराउने य फैठकको अध्मऺता गने अजख्तमायी गोयखा 
स्भायक ट्रष्टको जस्िकृत नफधान २०६८ को दपा १३(३) रे उऩाध्मऺराई प्रदान गयेको 
देजखॊदैन।उऩाध्मऺरे फैठकको अध्मऺता गना ऩनन अध्मऺरे फोराएको फैठकभा अध्मऺ 
अनऩुजस्थत बएभा भात्र उऩाध्मऺरे सो फैठकको अध्मऺता गने य उऩाध्मऺ ऩनन अनऩुजस्थत 
बएभा उऩजस्थत भध्मेको जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गने ब्मिस्था सो नफधानको दपा 
१३(६) भा यहेको छ । तय आफ्नो सॊस्थाको नफधानको मो ब्मिस्था फभोजजभ उक्त फैठकको 
अध्मऺता गयेको बन्े्न कुया नरजखत जिापभा कुनै जजवकय नरएको देजखॊदैन । रयट ननिेदकरे 
सॊस्थाको नविकयण नगयेको, गना नचाहेको िा सम्ऩका भा नयहेको कायण फाध्म बएय सॊस्था 
फचाउन रयट ननिेदकको नफरूद्धभा अविश्वासको प्रस्ताि ल्माई ननजराई अध्मऺको ऩदफाट 
हटाउन मो ननणाम नरन ऩयेको हो बने्न नफऩऺीहरूको जजवकयराई नभनसर सॊरग्न गोयखा 
स्भायक ट्रष्टको Letter Head भा रयट ननिेदकरे नफऩऺी भध्मको चन्रफहादयु गरुूङ्गराई नभनत 
२०७५।१२।१४ भा ट्रष्ट नविकयण वकन नगयेको,सॊस्थाको वहत विऩरयतका कामाहरू वकन य 
कस्को आडभा गयेको हो बनी ऩत्राचाय गयेफाट नफऩऺीको उक्त जजकीयराई खजण्डत गयीयहेको 
छ । मसयी नफधानभानै अध्मऺरे सॊस्थाको कामासनभनतको फैठक फोराउने बने्ना स्ऩष्ट ब्मिस्था 
गयेको य मठद अध्मऺरे फैठक नफोराएभा कामासनभनतका ऩदानधकायीहरूको ५१% रे फैठक 
फोराउन भाॊग गयेभा अध्मऺरे तरुून्त फैठक फोराउन ुऩने बने्न१ नफधानको दपा १३(४) 
फभोजजभ फैठक फोराईएको नदेजखएको अिस्थाभा नफऩऺी जङ्गफहादरु गरुूङ्गरे अध्मऺता गयेको 
नभनत २०७५।१२।०३ को फैठक गोयखा स्भायक ट्रष्टको नफधान २०६८  फभोजजभको बन्न४ 
नभल्दैन। 

९. गोयखा स्भायक ट्रष्टको नफधान २०६८ को ऩरयच्छेद -७ , दपा २५ को उऩ दपा (१) देजख 
(४) सम्भ सॊस्थाको ऩदानधकायीको नफरूद्धभा अनफश्वासको प्रस्ताि दताा गने, सो प्रस्तािभा 
छरपर गने,जस्को नफरूद्धभा अविश्वासको प्रस्ताि ल्माएको हो ननजराई सनुिुाईको भौका प्रदान 
गने य अविश्वासको प्रस्ताि उऩय ननणाम गने प्रकृमाको फायेभा नफस्ततृ ब्मिस्था गयेको ऩाईन्छ 
। सो नफधानको दपा २५ को उऩदपा (१) फभोजजभ अविश्वासको प्रस्ताि दताा बए ऩश्चात सो 
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अविश्वासको प्रस्ताि के सम्फन्धभा हो ? सो स्ऩष्ट खरुाई सो सम्फजन्ध छरपर गना 
स्थान,नभनत,सभम सभेत तोवक सॊस्थाको साधायण सबा िा नफशेष साधायण सबा फोराउन ुऩने 
फाध्मात्प्भक ब्मिस्था नफधानको दपा २५ को उऩदपा (२) रे गयेको छ । सोही नफधानको 
दपा २५ को उऩदपा (३) को (क) भा साधायण सबाको अध्मऺता गने ब्मजक्तरे अविश्वासको 
प्रस्ताि ऩेश गने एकजना सदस्मराई अविश्वासको प्रस्ताि ल्माउन ुऩनााको कायण सबाभा ऩेश 
गना अनभुती ठदने य अविश्वासको प्रस्ताि ऩास गना चाहने फवढभा नतन जना सदस्मराई आफ्नो 
अनबभत प्रकट गनाको रानग अध्मऺरे अनभुनत ठदन ुऩने ब्मिस्था गयेको छ।सो उऩदपा (३) 
को (ग) भा जनु ऩदानधकायीको विरूद्धभा अविश्वासको प्रस्ताि प्रस्ततु गयीएको हो सबाको 
अध्मऺता गने ब्मजक्तरे नत ऩदानधकायीहरूराई आफ्नो सपाई ऩेश गने भनानसि भौका प्रदान 
गनुा ऩनेछ बने्न  ब्मिस्था ऩनन उल्रेख गयेको छ । उक्त नफधानको दपा २५ को उऩदपा 
(४) भा अविश्वासको प्रस्ताि साधायण सबाभा उऩजस्थत दईु नतहाई को फहभुतरे ऩारयत गयेभा 
त्प्मस्तो सदस्म ऩदभकु्त हनुे ब्मिस्था गयेको छ ।  

१०.नफऩऺी जङ्गफहादयु गरुूङ्गरे अध्मऺता गयेको नभनत २०७५।१२।३ को फैठकको ननणाम 
नफऩऺी भध्मेका जङ्गफहादयु गरुूङ्ग य चन्रफहादयु गरुूङ्गरे प्रभाजणत गयी नरजखत जिाप साथ 
प्रनतनरवऩ ऩेश गयेको देजखमो। उक्त नभनतको फैठकको भाईन्मटुको अनहुायफाटै सो फैठक नफधान 
अनसुायको साधायण सबा िा नफशेष साधायण सबा होईन बने्नभ स्ऩष्ट देजखन्छ । सो भाईन्मटुको 
ब्महोया हेदाा “मस सॊस्था” बने्नन सम्भ उल्रेख बएको छ तय सो ननणामभा मस सॊस्था बनेको 
गोयखा स्भायक ट्रष्टनै हो बने्न  उक्त नभनतको ३ ऩषृ्ठको भाईन्मटुभा कवहॊ कतै ऩनन 
खलु्दैन।नभनत २०७५।१२।३ को भाईन्मटुको ननणाम नॊ.३ भा , “अविश्वासको सम्फन्धभा ” 
बने्नैै प्रस्ताि याखी वमनै रयट ननिेदकको नफरूद्धभा नफनबन्नो  आयोऩहरू रगाई अविश्वासको प्रस्ताि 
ऩास बएको उल्रेख गयेको ऩाईन्छ तय सो अविश्वासको प्रस्ताि कस्रे, के प्रकृमाफाट दताा 
गयेको नथमो ? बने्नत कुया य सो प्रस्तािको उत्प्ऩजत्त देजख ऩायीत गदाा सम्भे गोयखा स्भायक 
ट्रष्टको नफधान २०६८ को ऩरयच्छेद -७ को दपा २५ रे ननठदाष्ट गरयठदएको कुनै ऩनन 
प्रकृमाहरू नफऩऺी जॊङ्गफाहदयु गरुूङ्ग य चन्रफहादयु गरुूङ्गरे ऩारना नगयी रयट ननिेदकराई 
गोयखा स्भायक ट्रष्टको कामा सनभनतको अध्मऺ ऩदफाट अिैधाननक तियरे अविश्वासको प्रस्ताि 
ऩायीत गयी ऩदच्मतु गयेको कामाराई भनानसि य नफधान सम्भात बने्न नभरेन ।  

११.कानूनी ब्मजक्तको अनधकाय य कताव्म सॊस्थाको विधानरे ननधाायण गये फभोजजभ   भात्र 
हनु्छ।कानूनी व्मजक्तको बौनतक गनतविनध नहनुे हुॉदा कानूनी व्मजक्तरे आफ्नो काभ गनाको 
नननभत्त प्राकृनतक व्मजक्त िा व्मजक्तहरूको सभूह राई आफ्नो विधानरे अजख्तमाय प्रदान गदाछ । 
कानूनी ब्मजक्तको स्थाऩना(जन्भ), नफघटन(भतृ्प्म)ु य अजस्तत्प्िभा यहनु्जेर सम्भ सो सॊस्थाको कामा 
सॊचारन के कसयी हनुे हो  ? सो सम्फन्धभा सोही सॊस्थाको नफधानभा स्ऩष्ट ब्मिस्था गयीए  
फभोजजभ भात्र हनुे हु न्छ य सोवह नफधानरे ननजश्चत गयेको  औऩचायीक प्रकृमा अननिामारूऩभा 
अिरम्िन गदाा भात्र त्प्मस्तो कुनै अविश्वास िा अऩदस्त  गने प्र स्तािरे कानूनी भान्मता 
ऩाउॊदछ। मस प्रमोजनको रानग  विधानरे ठदएको अनधकाय फभोजजभ भात्र सॊस्थाका 
ऩदानधकायीहरू चल्न ुऩने हनु्छ  अन्मथा सॊस्थाको वहतको रानग बनी जनतसकैु ऩनफत्र बािनाफाट 
गयीएको काभकायिाही बए ऩनन त्प्मस प्रकायको काभ कायिावहरे फैधता प्राप्त गना सक्दैन । 
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 १२.अफ दोस्रो प्रश्नका सम्फन्धभा नफचाय गदाा , रयट ननिेदकराई गोयखा स्भायक ट्रष्टको अध्मऺको 
ऩदफाट अविश्वासको प्रस्तािद्वाया हटाउने कामा य त्प्मसराई जस्ि काय गयेको नफऩऺी जजल्रा 
प्रशासन कामाारम, स्माङ्गजाको ननणाम सभेत उत्प्प्रषेणको आदेश जायी गयी फदय गयी ऩाउॊ बनन 
भाग गयेकोभा , नफऩऺी जॊङ्गफहादयु गरुूङ्गको अध्मऺताभा फसेको फैठकको नभनत 
२०७५।१२।३ को ननणाम नफधान सम्भत नबई गैयकानूनी देजखएकोरे रयट ननिेदकको भाग 
फभोजजभ उत्प्प्रषेणको आदेश जायी गयी फदय  गयीठदएकोछ । सो सम्िन्धभा नफऩऺी जजल्रा 
प्रशासन कामाारम स्माङ्गजारे आिश्मक कागजका आधायभा ननज रयट ननिेदक य अन्म विऩऺी 
सॊरग्न सॊस्थाको अिनध नविकयण सम्भको कामा सम्ऩन्ना  गयेको उजचतनै देजखएकोरे नफऩऺी 
जजल्रा प्रशासन कामाारम , स्माङ्गजाका प्रभखु जजल्रा अनधकायी कोशहरय ननयौरा  य जजल्रा 
प्रशासन कामाारमका हकभा सो कुयाभा उत्प्प्रषेणको आदेश जायी गयीयहन ुऩयेन ।  

१३.मसयी भानथ प्रकयण नॊ. १२ अनसुाय उत्प्प्रषेणको आदेश जायी बैसकेको जस्थतीभा ननज नफऩऺी 
जॊङ्गफाहदयु गरुूङ्ग य चन्रफहादयु गरुूङ्गरे अननधकृत तियफाट सम्ऩन्नी गयेको नभनत 
२०७५।१२।३ को ननणामको फैधता शनु्म हनुऩगेुको जस्थनतभा सो सॊस्थाको साविक नेततृ्प्ि 
स्िबाविकरुऩभा ऩनुजजावित हनुे बएकोरे रयट ननिेदक ऩदभ फहादयु गरुूङ्गराई फाॊवक अिनध 
गोखाा स्भायक ट्रष्टको अध्मऺ ऩदभा काभ गना ठदन ुबनी नफऩऺीहरू जॊङ्गफाहदयु गरुूङ्ग य 
चन्रफहादयु गरुूङ्गको नाउॊभा ऩयभादेश सभेत जायी हनुे ठहछा । अरुभा तऩनसर फभोजजभ   
गनुा । 
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