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न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८(१) फभोजजभ मसै अदारतको अलधकाय ऺेर 
लबरको प्रस्ततु रयट लनिेदनको सॊजऺप्त तथ्म य ठहय मस प्रकाय छ्- 

तथ्म खण्ड 

१. रयट लनिेदनको फेहोया -् 
कास्की जजल्रा अन्तगात ऩोखया उऩत्मकाभा यहेको पेिातार सिाालधक सनु्दयताको एक 
धयोहय हो। मसको िरयऩरय यहेको यानीिन य तारको लसभसाय ऺेर तथा मी ऺेरराई आफ्नो 
िऺस्थर याख्न ेिसन्धया ऩाका  य मसभा यहेका जशि बगिान रगामतका ऩौयाजणक भूलताहरुरे 

प्रत्मथी 

 

लनिेदक 
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मसराई प्राकृलतक, साॉस्कृलतक, ऩमाटकीम भार नबएय धालभाक ऺेरको रुऩभा सभेत ऩरयजचत 
गयाएको छ। पेिातारको यानीिनभा भगृ, फाघ, हरयण, खयामो रगामतका अन्म ऩश ुतथा 
ऩॊऺीहरुको िासस्थान यहेको छ। िाताियणीम तथा ऩारयजस्थलतक ऩद्धलतका वहसाफरे अझ 
भहत्िऩूणा भालनएको पेिातार िरयऩरयको लसभसाय ऺेरभा विश्वकै दरुाब भालनएका ऩॊऺी, 
जरचय य थरचयको िासस्थान यहेकोरे याभसाय भहासन्धी अनसुाय ऩोखयाका अन्म 
ऺेरहरुसॉगै मसराई ऩलन लसभसाय ऺेरभा सूजचकृत गयेय मसको भहत्ि अझ फढाएको छ। 
मस्तो फहआुमालभक दृविरे भहत्िऩूणा य सॊिेदनजशर ऺेरभा विरुद्ध खण्डका ६, ७ ८ नॊ. का 
सॊस्था तथा अध्मऺरे अङ्ग्रजेी नमाॉ िषाको ऩूिा सन्ध्माभा अथाात लडसेम्फय ३१ को भध्मयात 
अथाात १ जनियी को ऩूिा सन्ध्माभा िडो आततामी आिाज आउने गयी लफष्पोटक ऩदाथा 
ऩड्काई आतसिाजी गने मोजना फनाएको कुया थाहा ऩाई भ लनिेदक सवहतका व्मजक्तहरुरे 
त्मसयी आतसफाजी गदाा पेिातारभा यहेका जरचय य लसभसाय ऺेरभा यहेका ऩॊऺी प्राणीहरु 
तथा यानीिनका सॊिेदनजशर य अप्राप्म जनाियहरुराई दषु्प्रबाि ऩछा, त्मस्तो काभ नगनुाहोस,् 
नगयाउनहुोस ्बन्दा नगयी नछाड्ने बन्नुबमो। मस्तो िाताियणीम सन्तरुनका वहसाफरे 
प्रलतकूरताको कामा आफ्नो कानूनी अलधकाय ऺेरको प्रमोग गना भ सभेतका नागरयक 
अगिुाहरुको डेलरगेशनरे ध्मान आकवषात गयाउॉदा सभेत ती लनकाम, कामाारम य सॊस्थाका 
प्रभखुज्मूहरुरे सो कामाका विरुद्ध कुनै तत्ऩयता नदेखाई लनजरिमताको यिैमा अऩनाउन ु
बएकोरे उऩचायको अन्म िैकजल्ऩक भाध्मभ नबएकोरे मो लनिेदन प्रस्ततु गयेको छु। 
विस्पोटक ऩदाथा ऐनरे आतसिाजीराई गैयकानूनी कामा बनी उल्रेख गयेको छ। नेऩारको 
सॊविधान, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४, िाताियण सॊयऺण ऐन, २०५३, प्राजचन 
स्भायक सॊयऺण ऐन तथा नेऩार ऩऺ याि बएको साॉस्कृलतक तथा प्राकृलतक सम्ऩदाको यऺा 
सम्िन्धी भहासन्धी १९७२ सभेतको सॊिैधालनक एिभ ्कानूनी व्मिस्थारे लफष्पोटक ऩदाथा 
ऩडकाई आतसिाजी गने कामा योक्ने दावमत्ि लफऩऺी खण्डका १, २, ३, ४ य ५ नॊ. का 
कामाारम तथा सॊस्थाभा यहेको देजखन्छ। मसै विषमभा भैरे २०७१ सारभा दामय गयेको 
लनिेदनभा छोटो सभम बएकोरे विऩऺीफाट काभ सम्ऩन्न बइसकेको आधायभा रयट लनिेदन 
खायेज बएको लथमो। प्रस्ततु लनिेदन नेऩारको सॊविधानको धाया १४४ का आधायभा धाया 
१८, ३५, ३०, २६, ४८ सभेतका आधायभा दामय गरयएको छ। मसभा भरुकुी अऩयाध 
(सॊवहता) ऐन, २०७४ को दपा १५५, १४९ सभेत आकवषात हनु्छ। अत् पेिातार, 
यानीिन य सोको लसभसाय ऺेरभा यहेका ऩारयजस्थलतक ऩद्धलतहरुराई प्रलतकूर असय गने तथा 
फसनु्धया, कोभागाने ऩाका  य केदायेश्वय भजन्दयको धालभाक, साॉस्कृलतक तथा ऩयुाताजत्िक 
अिस्थाराई खरर ऩाने य भानविम स्िास्थ्म य सभर िाताियणीम ऩऺभा नकायात्भक असय 
गने कामा नगनुा, गना नददन ुबनी विऩऺीका नाउॉभा लनषधेाऻामकु्त ऩयभादेश जायी गरयऩाऊॉ । 
साथै मो लनिेदनको अजन्तभ टुङ्गो नरगाउॉदा सम्भ मस्तो कामा नगनुा, नगयाउन ुबनी उच्च 
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अदारत लनमभािरी, २०७३ को लनमभ ४२ फभोजजभ अन्तरयभ आदेश गरयऩाऊॉ  बन्नेसभेत 
फेहोयाको लनिेदन ऩर। 

२. मस अदारतको आदेश -् 
मसभा के कसो बएको हो ? लनिेदकको लनिेदन भागफभोजजभको आदेश वकन जायी गनुा नऩने 
हो?जायी गनुा नऩने कानूनसम्भत आधाय य कायण बए सो सभेत खरुाई मो आदेशसवहतको 
सूचना प्राप्त बएको लभलतरे फाटाको म्माद फाहेक १५ (ऩन्र )ददन लबर विऩऺी नॊ.४ य ५ को 
हकभा उच्च सयकायी िवकर कामाारम ऩोखया भापा त य अन्म विऩऺीहरुको हकभा आपै िा 

आफ्नो कानून फभोजजभको प्रलतलनधी िा िायेश भापा त लरजखत जिाप ऩेस गनूा बनी लनिेदन य 
आदेशको प्रलतलरवऩसभेत साथै याखी विऩऺीहरुको नाउॉभा सूचना /म्माद जायी गयीलरजखत 
जिाप प्राप्त  बएऩलछ िा अिधी ऩगुेऩलछ लनमभानसुाय ऩेश गनुा। साथै लनिेदकरे अन्तरयभ 
आदेश सभेत जायी गरयऩाऊॉ  बनी भाग गयेकोभा दिैु ऩऺहरु फीच छरपर गनुा ऩने 
देजखएकोरे अन्तरयभ आदेश जायी हनु ुऩने हो िा होइ न? बन्ने सम्फन्धभा छरपर गना लभलत 
२०७५।९।११ गतेको  ददन ऩेशी तोको सो ऩेशीको ददनभा प्रभाण काजग सवहत उऩजस्थत  
हनु ुबनी विऩऺीहरुराई जानकायी ददई लनमभानसुाय ऩेश गनुा  बन्ने मस अदारतको लभलत 
२०७६।६।६ को आदेश।  

३. ऩोखया उऩत्मका नगय विकास सलभलतको कामाारमको लरजखत जिाप-् 

लनिेदकरे मस कामाारमको काभ कताव्म य अलधकाय उल्रेख नगयी विऩऺी फनाइएको छ। 
लनिेदकरे उठाएको िाताियण य विस्पोटक ऩदाथाको लनमन्रण गने जजम्भा मस कामाारमको 
नबएकोरे मस कामाारमराई विऩऺी फनाएको हदसम्भ सो रयट लनिेदन खायेज बागी छ। 
खायेज गरयऩाऊॉ  बन्नेसभेत फेहोयाको ऩोखया उऩत्मका नगय विकास सलभलतको कामाारमको 
लभलत २०७५।९।११ को लरजखत जिाप।    

४. मस अदारतको आदेश -् 

मसभा विऩऺी नॊ.६ रे विऩऺी नॊ.१ ऩोखया भहानगयऩालरकाराई New year Eve ऩौष १३ 
देजख १७ गते २:०० फजे सम्भ भहोत्सि सञ्चारन गनाको रालग अनभुलत भागेको सम्िन्धभा 
विऩऺी नॊ.१ ऩोखया भहानगयऩालरकाको च.नॊ.४९०८ लभलत २०७५।८।१० को अनभुलत 
सम्िन्धको ऩरभा अस्िाबाविक रुऩभा ध्िनी प्रदषुण नगने गयी रेकसाइडको शवहदचोक देजख 
लडहीको ऩाटन खहये चोक सम्भ य कोभागाने ऩाका भा भहोत्सिका विलबन्न कामािभ गने गयी 
२० औॊ ऩोखया सडक, भहोत्सि २०१८।१९ सञ्चारन गना अनभुलत ददएको य नेऩारको 
सॊविधानको धाया ३० भा स्िच्छ िाताियणको हकको व्मिस्था यहेको िाताियण सॊयऺण ऐन, 
२०५३ को दपा ७ भा िाताियणभा उल्रेखलनम प्रलतकूर प्रबाि ऩाने गयी िा जनजीिन िा 
जनस्िास्थ्मका रालग खतया हनुसक्ने वकलसभरे प्रदषुण सजृना गना नऩाइने बन्ने कानूनी 
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व्मिस्था बएको, विष्पोटक ऩदाथा ऐन, २०१८ को दपा १० को उऩदपा (१)(ग) भा 
आतसिाजी िा ऩटका ऩट्काएभा एक हजाय रुऩैमाॉ सम्भ जरयिाना हनेुगयी आससिाजी िा 
ऩटका ऩट्काउन योक रगाइएको साथै ऩोखयाको ड्याभ साईड देजख पेिातारको ऩयैु एरयमा 
लसभसायभा सूजचकृत बएको उक्त स्थानभा आतसिाजी िा ऩटका ऩट्काउॉदा ध्िनी प्रदषुण बई 
िाताियजणम दृविकोणफाट प्रदषुण बई सो ऺेरभा यहेका जरचय तथा स्थरचय जनाियहरु 
तसाने बाग्ने य जन जीिन तथा स्िास्थ्मभा सभेत असय ऩने आशॊका भेयो हेडराइन डट कभ, 
य सफैको आिाज उल्रेख बएको ऩर य प्रत्मथीहरुका कानून व्मिसामीहरुको फहसको 
िभभा सभेत अलतसिाजी गने आशॊका विद्यभान देजखॊदा सवुिधा य सन्तरुनको आधाय 
सभेतफाट New year eve को सन्दबाभा हनेु भहोत्सि लभलत २०७५।९।१३ देजख ऐ. १७ 
गते सम्भ भहोत्सि हनेु स्थानभा कुनै वकलसभका ऩटका िा अलतसिाजी नऩडकाउन,ु 
ऩडकाउन नरगाउन ुबनी विऩऺीहरुका नाउॉभा उच्च अदारत लनमभािरी, २०७३ को लनमभ 
४२(१) फभोजजभ अन्तरयभ आदेश जायी गरयददएको छ बन्ने मस अदारतको लभलत 
२०७५।९।११ को आदेश। 

५. उद्योग, ऩमाटन, िन तथा िाताियण भन्रारम गण्डकी प्रदेश ऩोखयाको लरजखत जिाप-् 

मस भन्रारमको रगानी, मोजना, अनदुान, लनदेशन य सहभलतभा लनिेदनभा उल्रेख 
बएफभोजजभको कामा गरयएको बन्न सवकने अिस्था छैन य मस भन्रारमरे त्मस्तो रगानी, 
लनदेशन, मोजना िा सहभलत गयेको छैन। मस भन्रारम िाताियण सॊयऺण य सॊिध्दानभा सॉधै 
विमाजशर यहेको छ। मस भन्रारमको के कस्तो काभ कायिाहीफाट लनिेदकको कुन ्
सॊिैधालनक हक प्रचरनभा सभस्मा आमो स्ऩि रुऩभा उल्रेख नगरयएफाट मस भन्रारमराई 
विऩऺी फनाई रयट लनिेदन गयेको हदसम्भ सो लनिेदन खायेज बागी छ। खायेज गरयऩाऊॉ  
बन्नेसभेत फेहोयाको उद्योग, ऩमाटन, िन तथा िाताियण भन्रारम गण्डकी प्रदेश ऩोखयाको 
लभलत २०७५।९।१३ को लरजखत जिाप।   

६. जजल्रा प्रशासन कामाारम, कास्कीको लरजखत जिाप-् 

प्रस्ततु रयट लनिेदनभा आतसिाजी योक्ने सम्िन्धभा भाननीम भखु्म भन्रीज्मू य जजल्रा 
प्रशासन कामाारम कास्कीका प्रभखु जजल्रा अलधकायी चिफहादयु फढुाको योहियभा फसेको 
फैठकभा उक्त भदु्दाभा विऩऺी फनाइएका विऩऺी नॊ. ६ का येिान अध्मऺ बीभसेन बन्ने 
फोधयाज बजेुर विऩऺी नॊ. ७ का ऩोखया ऩमाटन ऩरयषद ऩोखया भहानगयऩालरका िडा नॊ.६, 
विऩऺी नॊ.८ का ऩोखया ऩमाटन ऩरयषदका अध्मऺ जचयजििी ऩोख्ररे सभेतसॉग छरपर गदाा 
कानूनफभोजजभ आतसिाजी य ऩटका ऩड्काउन लभल्दैन। कानून विऩरयत ऩटका ऩड्काएका य 
आतसिाजी गयेभा आमोजकराई कायिाही गरयने भौजखक जानकायी गयाइएको हो। उक्त 
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लनिेदनको विषमका सम्िन्धभा मस कामाारम लनष्कृम फसेको होइन। तसथा, उक्त रयट 
लनिेदन खायेज गरयऩाऊॉ  बन्नेसभेत फेहोयाको लभलत २०७५।९।२० को लरजखत जिाप।  

७. ऩोखया भहानगयऩालरका िडा नॊ.१, ऩोखया भहानगयऩालरकाका िडा अध्मऺ िडा सलभलतको 
कामाारम िडा नॊ.६ फैदाभ सभेत २ जनाको लरजखत जिाप्  

मस अदारतको New year eve को सन्दबाभा हनेु भहोत्सि लभलत २०७५।९।१३ देजख लभलत 
२०७५।९।१७ सम्भ भहोत्सि हनेु स्थानभा कुनैऩलन ऩटका िा आतसिाजी नऩड्काउन,ु 
ऩड्काउन नरगाउन ुबन्ने फेहोयाको आदेश अनसुाय आतसिाजी नऩडकाउॉदा ऩमाटकहरु 
आश्चमाभा ऩयेको य लनयास हनु ऩगुेका छन।् कानून विऩरयतको कामा बएभा स्थानीम सयकाय, 
स्थानीम प्रशासनफाट नै योकथाभ हनेु हुॉदा कसैराई असय नऩने िाताियणीम रुऩभा हानी 
नोक्शानी नहनेु गयी याज्मरे जायी गयेको लनमभ नीलतलबर यही स्थानीम सयकायको प्रचलरत 
कानूनफभोजजभ अनभुलत एिभ ्स्िीकृती ददएय गरयने कामाफाट विऩऺीको कुनै अलधकाय िजञ्चत 
हुॉदैन। पेिातारको वकनायाभा गरयने भहोत्सिरे ऩोखयाको ऩवहचानराई याविम अन्तयााविम 
स्तयभै ऩमुाापउॉछ तय उक्त कामाफाट लनिेदकको कुन ्सॊिैधालनक अलधकाय हनन ्बमो बन्ने 
कुया सभेत खलु्न आउॉदैन। मस लनिेदनका सन्दबाभा सम्भानीत अदारतफाट अन्तरयभ आदेश 
जायी बइसकेको अिस्थाभा उक्त रयट लनिेदन दािी औजचत्म नयहेकोरे खायेज गरयऩाऊॉ  
बन्नेसभेत फेहोयाको ऩोखया भहानगयऩालरका िडा नॊ.६ को लरजखत जिाप।  

८. येिुयण्ट एण्ड िाय एशोलसएसन (येिान) का अध्मऺ फधुयाज बजेुरको लरजखत जिाप्   

येिान य अन्म सयोकायिारा सॊस्थाहरु लभलर विगत केही िषाहरु देजख अङ्ग्रजेी नमाॉ िषाको 
ऩूिासन्ध्माभा आतसिाजी रगामतका साॉस्कृलतक कामािभ गयी ऩमाटकराई भनोयिन ददॊ दै 
भनाएको छ। सो कामा मस ऺेरको सॊस्कृलत फनेको छ। गत सार ऩलन आतसिाजी योक्न 
रयट लनिेदन ऩयेऩलन रयट जायी बएको लथएन। मो िषा मस अदारतको अन्तरयभ आदेशको 
कायणरे आतसिाजी योवकएको हुॉदा आफ्नो नेऩार भ्रभण लभलत रम्फाएय फसेका विदेशी तथा 
गाउॉगाउॉफाट आएका नेऩारीहरु सभेत लनयाश ्हनु ऩगुे। विऩऺीरे रयट लनिेदनभा जरचय 
स्थरचयराई असय गने तथा िाताियण प्रदषुण गने बन्ने सभेतको लनिेदन रेख लफना आधाय 
प्रभाणका छन।् अिेलरमा, अभेरयका, फेरामत य जाऩानको िभश् लसड्नी, न्ममुोका , रण्डन य 
टोवकमो शहय तथा सभदु्रभा नमाॉ िषा उऩरक्ष्मभा ऩटका ऩड्काई आतसिाजी गदाा जरचय, 
थरचयराई असय नऩने हुॉदा ऩोखयाको फैदाभभा गरयने आतसिाजीरे अन्मथा हनेु कदाऩी 
हुॉदैन। कानून विऩरयतको कामा बएभा स्थानीम प्रशासन य ऩलुरस प्रशासनरे कायिाही गने 
हुॉदा लनिेदकको भाग अनसुाय आतसिाजी योवकॉ दा आगाभी िषा देजख ऩमाटकको सॊख्मा घट्दै 
जानेछ। अत् कानूनी दामयालबरफाट गरयने विमाकराऩफाट विऩऺीको कुनै अलधकाय िजञ्चत 
नगयेको हुॉदा सॊस्थाराई विऩऺी नफनाई केिर अध्मऺराई भार विऩऺी फनाई दामय गयेको 
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उक्त रयट लनिेदन खायेजबागी छ खायेज गरयऩाऊॉ  बन्नेसभेत फेहोयाको येिान ऩोखयाका 
अध्मऺको लरजखत जिाप।  

आदेश-खण्ड 

९. लनमभफभोजजभ साप्तावहक तथा दैलनक भदु्दा ऩेशी सूचीभा चढी लनणामाथा आज मस इजराश 
सभऺ ऩेश हनु आएको प्रस्ततु लनिेदनको लभलसर सॊरग्न कागजातहरुको अध्ममन गयी 
लनिेदकका तपा फाट उऩजस्थत विद्वान फरयष्ठ अलधिक्ताहरु श्री लतरक ऩयाजरुी य श्री विश्व 
जघलभये य विद्वान अलधिक्ताहरु श्री याभफहादयु ऩौडेर य श्री सयेुन्द्र थाऩा भगयरे ऩटका तथा 
आतसिाजी ऩड्काउन ुविस्पोटक ऩदाथा ऐन, २०१८ विऩरयतको कामा बएको य सो 
कुयाराई विऩऺी जजल्रा प्रशासन कामाारमको लरजखत जिापभा सभेत स्िीकायेको अिस्थारे 
मस्तो कामा गनुा गना रगाउन ुप्रचलरत कानूनको विरुद्धभा हनु्छ। भध्म यातभा कका स 
आिाजभा आतसिाजी गदाा मस ऺेर ियऩयका भालनसहरुराई शान्त िाताियणभा सतु्न 
नऩाउने, झजस्कने य डयाउन ुहनुकुो साथै िन्मजन्म य चयाचरुुङ्गीभा डय रास उत्ऩन्न गयी 
कोराहरको िाताियण सजृना गयाउॉछ। विऩऺीहरुको लरजखत जिापभा अस्रेलरमा, फेरामत 
जस्ता देशहरुभा सभेत New Year Eve भा आतसिाजी हनेु बनेय जजवकय लरएताऩलन ती 
देशहरु ऩडकाउने ऩटकाको गणुस्तय, त्मसरे उत्ऩन्न गने ध्िनीको आिजृि य सम्बावित 
जोजखभ जस्ता विषमभा नाऩजाॉच, गयेऩलछ भार ऩड्काउने गरयन्छ। नेऩारभा मस प्रकृलतको 
प्रणारी विकास नबएको य ऩड्काउने ऩटका य आतसिाजीको गणुस्तयसभेत एवकन नहनेु 
हुॉदा मसरे जैविक विविधता साॉस्कृलतक सम्ऩदा य भानिीम स्िास्थ्म य शाजन्तभा खरर 
ऩमुाामउने हुॉदा मस ऺेरका नागरयकको स्िच्छ िाताियणभा फस्न ऩाउने हक विरुद्धको हनु 
जान्छ। उल्रेजखत पेिातार आसऩासको ऺेर विश्व लसभसाय सूचीभा सभेत सूजचकृत 
बएकोरे मस ऺेरभा गरयने आतसिाजी अन्तयाविम स्तयभै िाताियणीम सॊयऺणको चासो य 
जचन्ताको विषम हनु जान्छ। अत् लनिेदन भाग फभोजजभ आदेश जायी हनुऩुछा बनी फहस 
प्रस्ततु गनुा बएको छ । 

१०. विऩऺीका तपा फाट उऩजस्थत विद्वान फरयष्ठ अलधिक्ताहरु श्री जशियाज िाग्रे य श्री कृष्ण 
फहादयु थाऩा तथा विद्वान अलधिक्ताहरु श्री ददऩक शभाा ऩौडेर, श्री सन्तोष लतिायी, श्री 
तोमनाथ ऩौडेर य श्री याजेश्वय अलधकायीरे हयेक अङ्ग्रजेी नमाॉ िषाको ऩूिा सन्ध्माभा गरयने 
आतसिाजी भनोयिनको एक रुऩ बएको य मो मस ऺेरको ऩवहचान फनेकोरे ऩलछल्रो 
चयणभा एक सॊस्कृलतको रुऩभा विकास बएको छ। गत सार ऩलन आतसिाजी गने 
कामाराई लनयन्तयता ददएको य मस िषाभा सभेत आतसिाजी हनु्छ बनेय भनोयिन लरन हेना 
ऩजखा फसेका विदेशी एॊि ऩमाटक य सो कुयाको हेना य भनोयिन लरन नेऩारकै विलबन्न ब-ू
बागफाट आएका आन्तरयक ऩमाटकहरु सभेत मस ऩटक प्रस्ततु विषमभा बएको अन्तरयभ 
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आदेशरे लनयाश बए। मदद िाताियणीम तथा जैविक विविधताको प्रलतकूरको कामा हुॉदो 
होत, अस्रेलरमा, मयुोऩ य एलसमाका विकलसत देशहरुरे मसराई प्रलतफन्ध रगाउॉथे। ती 
देशहरुरे सभेत मस प्रकायको कामा गयी आएको देजखन्छ। आतसिाजीको विमाकराऩ गदाा 
लसभसाय ऺेरका यहेका कुन ्प्राणीराई कलत असय ऩमोक, मसरे िाताियण प्रदषुणभा कस्तो 
असय गदाछ बन्ने कुयाको कुनै प्रभाण ऩेश नगयी अनभुानको आधायभा लनिेदन ददइएको छ। 
आतसिाजी गदाा ऩमाटन आिागभन फढी बई मस ऺेरकै आलथाक दृविभा टेिा ऩगु्छ बने 
नगदाा मस ऺेरको ऩमाटकीम विकासभा नकायात्भक असय ऩछा। विषशे अिसयभा मो 
भहानगयभा हनेु लनमजन्रत आतसिाजी गैयकानूनी कामा हनेु बए मसको लनमन्रण य लनमभन 
गने जजम्भा अरुनै लनकामको बएकोरे मस्तो लफषमभा रयट ऺेरालधकाय भापा त अदारत प्रिेश 
गनुा उऩमकु्त होइन। मस लनिेदन अनसुाय अन्तरयभ आदेश जायी बएको उऩयोक्त अिधी 
सभेत व्मलतत बइसकेको अिस्थाभा मस लनिेदन खायेज गना उऩमकु्त हनु्छ बनी फहस 
प्रस्ततु गनुाबमो।   

११. मसभा २०७५ सारको ऩसु १६, १७ अथाात अॊरजेी नमाॉ िषाको ऩूिासन्ध्माभा विस्पोटक 
ऩदाथा ऩड्काई आतसिाजी गने मोजना गयेकोरे सो कामा नगनुा गना नददन ुबनी 
विऩऺीहरुका नाउॉभा अन्तरयभ आदेश सवहतको लनषधेाऻा य ऩयभादेश सभेत जायी गयी ऩाऊॉ  
बनी ददएको लनिेदनभा मस अदारतफाट लभलत २०७५।९।११ भा अन्तरयभ आदेश जायी 
बई सो कामा योवकएकोरे हार सो प्रमोजन सभाप्त बइसकेकोरे रयट जायी गनुाऩने औजचत्म 
नदेजखॊदा प्रस्ततु लनिेदन खायेज हनेु ठहछा। 

१२. लनिेदकरे उठाएको विषम  ऩनु ऩनु उदठयहने य मसराइा तावका क लनष्कषाभा रुऩान्तयण गनुा 
ऩने मो इजराशरे भहससु गयेको छ ।  अन्नऩूणाा वहभ शृ्रङ्खयराको आकषाणको रूऩभा 
अिजस्थत भाछाऩचु्रे वहभाररगामतको ऩोखया उऩत्मकाको प्राकृलतक सनु्दयताराई 
पेिाताररे आफ्नो सतहभा प्रलतलफजम्फत गने बएकोरे मसको अनऩुभ सनु्दयताको स्िादन 
गना हयेक व्मजक्त रारावमत हनु ुस्िाबाविक बएको छ । मस वहसाफरे पेिातारको 
ऩमााियणीम, ऩमाटकीम, साॊस्कृलतक य धालभाक भहत्त्ि सिाथा उल्रेख्म यहेको देजखन्छ । 
पेिातारको वकनायभा यहेको ऩोखया शहयको भखु्म आकषाण नै पेिातारराई भालनन्छ । 
पेिातारको ऩानीभा देजखने भाछाऩचु्रे वहभारको प्रलतलफम्फ विश्वबेयका ऩमाटकराई 
ऩोखयाभा ल्माउने एउटा प्रभखु आकषाण यहेको कुयाभा वििाद छैन । मसैकायण िषेनी 
राखौं ऩमाटकहरू ऩोखयाको भ्रभण गदाछन ्। वमनै ऩमाटकहरूको ऩोखया फसाई एिॊ 
भ्रभणराई सहजीकयण गने उद्देरमरे ऩमाटनभा आधारयत विलबन्नय व्मिसामफाट हजायौं 
भालनसहरूरे योजगायी प्राप्तउ गयेका छन ्बने याज्मरे सभेत कय एिॊ विदेशी यकभ 
आजानसभेत गयेको छ ।  
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१३. पेिातारको अको भखु्म भहत्त्ि ऩमााियणीम सन्तरुन ऩलन यहेको देजखन्छ । ऩमााियण ती 
सफै बौलतक, यासामलनक एिॊ जैविक कायकहरूको सभविगत इकाई हो जसरे सफै जीिधायी 
िा ऩारयजस्थतीम प्रणारीको फालसन्दाराई प्रबावित गदाछ तथा उनीहरूको जीिनरूऩ य 
जीिनशैरी लनधाायण गदाछ । मो भानि जीिनराई प्रबावित गने सफै जैविक य अजैविक 
तत्त्ि, तथ्म य घटनाहरूको सभचु्चमफाट लनलभात इकाई हो । मो भानि जालतको िरयऩरय 
चायैलतय यहन्छ य भानि जीिनको सफै घटना मसैलबर सम्ऩाददत हनु्छन ्। भालनसरे आफ्ना 
हयेक विमाकराऩफाट ऩमााियणराई प्रबावित गने बएकोरे ऩमााियण य जीिधायीका फीच 
अन्मोन्माजश्रत सम्फन्ध यहन्छ । भानि आपैँ  ऩलन एक प्रकायको जीिधायी बएकोरे 
भानिको अजस्तत्ि फचाई याख्न ्ऩमााियणको एक अलबन्नक अङ्गको रूऩभा यहने तत्त्ि ऩानी 
अलत नै आिरमक बएको तथ्मभा वििाद हनु सक्दैन । 

१४. पेिातारको सम्फन्धभा गरयएका ऩूिा अध्ममन प्रलतिेदनहरूभा पेिातारको ऺेरअन्तगात 
जरऺेर, दरदरे लसभरगामत केही ऩती जलभनसभेत यहेको देजखएको हुॉदा पेिातार य मस 
िरयऩरयको ऺेर लसभसाय ऺेरअन्तगात ऩने  नै देजखन्छ । मस्ता लसभसायमकु्त तारहरूको 
िाताियणीम, आलथाक, धालभाक, साॊस्कृलतकसभेतका फहआुमालभक भहत्त्ि यहेको हनु्छ । 
प्राकृलतक रूऩभा फनेका िा भानि लनलभात तारहरू प्रत्मऺ रूऩभा त्महाॉ िरयऩरय फसोफास 
गने फालसन्दा, जरचय, स्थरचय, जीिजन्तरुगामतको जीिनको आधायको रूऩभा यहेका हनु्छ न 
। तार तरैमाफाट भानि भाररे राब ऩाउने नबई मसफाट अन्म विलबन्नस जीिजन्तु , 

चयाचरुूङ्गी तथा िनस्ऩलतको जीिनचि चलरयहेको हनु्छ । त्मसकायण पेिाताररगामतका 
प्राकृलतक तारतरैमाहरूराई केफर भानिको जीिनका रालग होइन , त्मस ऺेरभा आलित 
सभर जीिजन्तु, िनस्ऩलतको अजस्तत्िसॉग सम्फजन्धत ऩमााियणीम सन्तरुनको कडीको रूऩभा 
फझु्नऩुने  हनु्छ ।  नेऩारभा ऩाइने ८८४ प्रजालतका चयाभध्मे ४६० प्रजालतका चया 
पेिातारको आसऩास ऩाइन्छ । CITES भहासजन्धभा सूचीकृत बएका नेऩारभा ऩाइने १६८ 
प्रजालतका चयाहरूभध्मे ४० प्रजालतका चयाहरू पेिातारको आसऩासभा ऩाइन्छन ्। मी 
भध्मे सॊकटभा ऩयेका १५ प्रजालतका चया पेिातार िरयऩरय नै छन ् बन्ने चयाविऻ 
(Ornithologist) हेभ सागय फयारको  राभो सभमको अनसुन्धानको लनष्कषा  यहेको देजखन्छ  
। ने का ऩ २०७५ लन नॊ १००८६  

१५. मसयी हेदाा पेिातारभा लनबाय यहेका चयाहरूको सॊख्मा ऩलन अत्मालधक देजखएको य उक्त 
चयाहरूको अजस्तत्ि पेिातारसॉग गाॉलसएको बन्नेेे कुयाभा वििाद छैन। चयाफाहेक, पेिातार 
जस्तो ऩानीको िोत यहेको ऺेरभा विलबन्ने वकया , पट्याङ्ग्रा, भाछारगामत अन्म 
जीिजन्तसुभेत आजश्रत बई फाॉचेका हनु्छन ्। मी तभाभ जीिजन्तु , वकया, पट्याङ्ग्राफाट 
ऩमााियणीम सन्तरुन कामभ बइयहेको हनु्छ ।  मसरे ऩोखया उऩत्मकाको सभर भानि , 

जीिजन्त,ु िनस्ऩलतको जीिनचि य अजस्तत्िराई सन्तरुनभा याखी जैविक विविधता य 
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प्राकृलतक सौन्दमाका साथै ऩमााियण चिको एउटा जीिन्त अिमिका रूऩभा बलूभका खेरेको  
देजखन आउॉछ। 

१६.  मसयी पेिातार ऩोखया उऩत्मका एिॊ आसऩासका ऺेरको रालग एउटा भहत्त्िऩूणा 
जरिोतको बण्डाय भार नबई ऩमााियण सन्तरुन , ऩमाटन, धभा सॊस्कृलतसभेतको अजि लनलध 
देजखन्छ ।   मस्तो फहआुमालभक धयोहयभा हनेु नकायात्भक असयफाट भानिरगामत मस 
ऺेरकै सभस्त जीिजन्त ुएिॊ िनस्ऩलतको अजस्तत्िभा ऩलन सॊकट उत्ऩन्नम हनु सक्ने कुयाराई 
इन्काय गना सवकॉ दैन । पेिातारको ऩानीभा लनबाय हनेु जैविक जीि य लतनका प्रजालतहरू 
रोऩ हनेु िा स्थानान्तयण बई अन्त जाने हुॉदा मसफाट भानि जीिनभा सभेत नकायात्भक 
असय ऩना जाने कुयाभा सभेत दद्वविधा छैन ।  

१७. मी स्थावऩत तथ्महरुको ऩरयप्रेऺ भा लनिेदकरे भाग दािी गयेको लफषमतपा  लफचाय गदाा १ 
जनियी को ऩूिा सन्ध्माभा िडो आततामी आिाज आउने गयी लफष्पोटक ऩदाथा ऩड्काई 
आतसिाजी गने मोजना फनाएको त्मसयी आतसफाजी गदाा पेिातारभा यहेका जरचय य 
लसभसाय ऺेरभा यहेका ऩॊऺी प्राणीहरु तथा यानीिनका सॊिेदनजशर य अप्राप्म जनाियहरुराई 
दषु्प्रबाि ऩने हुॉदा त्मस्तोकामाभाथी योक रगाउन ुऩने बन्ने दािी यहेको देजखन्छ ।अिेलरमा, 
अभेरयका, फेरामत य जाऩानको िभश् लसड्नी, न्ममुोका , रण्डन य टोवकमो शहय तथा 
सभदु्रभा नमाॉ िषा उऩरक्ष्मभा ऩटका ऩड्काई आतसिाजी गदाा जरचय, थरचयराई असय 
नऩने हुॉदा ऩोखयाको फैदाभभा गरयने आतसिाजीरे अन्मथा हनेु कदाऩी बन्ने येिान ऩोखयाका 
अध्मऺको लरजखत जिाप यहेको देजखन्छ । मस सन्दबाभा ती देशहरुभा ऩडकाउने 
ऩटकाको गणुस्तय, त्मसरे उत्ऩन्न गने ध्िनीको आिजृि य सम्बावित जोजखभ जस्ता विषमभा 
नाऩजाॉच, गयेऩलछ भार ऩड्काउने गरयन्छ। नेऩारभा मस प्रकृलतको प्रणारी विकास नबएको 
य ऩड्काउने ऩटका य आतसिाजीको गणुस्तयसभेत एवकन नहनेु हुॉदा मसरे जैविक विविधता 
साॉस्कृलतक सम्ऩदा य भानिीम स्िास्थ्म य शाजन्तभा खरर ऩमुाामउने हुॉदा मस ऺेरका 
नागरयकको स्िच्छ िाताियणभा फस्न ऩाउने हक विरुद्धको हनेु बन्ने लनिेदकहरुकोतपा फाट 
यहन ुबएका लफद्वानहरुरे प्रस्ततु गनुा बएको फहस भनलनम देजखएको छ । 

१८. मस सन्दबाभा ऩड्काउने ऩटकाको गणुस्तयसभेतको कानूनी व्मिस्था यहेको लछभेकी भरुकु 
बायतको "Environment Protection Act, 1986 and the Environment Protection Rule, 

1986 and 1999 (amendment) rules" रे "The manufacture, sale or use of firecrackers 

generating noise level exceeding 125 dB(AI) or 145 dB(C) pk at 4 meters distance from 

the point of bursting shall be prohibited." बनी व्मिस्था गयेको देजखन्छ । बायतको 
Hazardous waste भा काभ गने गैय सयकायी सॊस्था Toxics Link  रे केही  sparklers 

पुरझयी य अनाय को  Bombay Natural History Society Laboratory, Mumbai भा गयाएको 
यासामलनक ऩरयऺणभा  highly toxic heavy metals like cadmium and lead in addition to 
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other metals like copper, manganese, zinc, sodium, magnesium  य  potassium पेरा 
ऩयेको लथमो । मीनको स्िास्थ्मभा ऩने प्रबाि लनम्न रुऩभा यहने बन्ने 24 December 1999 
को  LEAD Group Incorporated नाभक सॊस्थाको  MEDIA RELEASE फाट देजखएको छ य 
सो अन्मथा बएको बनी कतैफाट सलुनन आएको छैन ।   

Harmful effects of Chemicals Used in Crackers:1 
  
 
  

१९. U.S. Geological Survey and National Park Serviceरे सन २०११ देखी २०१५ सम्भ 
गयेको एक अध्ममनभा  fireworks गरयएका १०६ स्थानको  ऩानीको नभनुा य११ 
स्थानको भाटोको नभनुाभा  perchlorate य  metal को अॊश बेवटएको छ । Canada को 
Lake Huron and Lake Erie, Hamilton Harbor भा  perchlorates को अॊश ऩाइएको छ ।  

California भा सन  2006,भा SeaWorld San Diego को आतसफाजी भदु्दा ऩयेय योक नै 
रगाइाएको लथमो ।  Hawaii को Pearl City, भा आतसफाजीको कायणरे िामकुो गणुस्तयभा 
ह्रास आएका प्रलतिेदनहरुफाट देजखएका छन 2। LEAD Group Incorporated नाभक सॊस्थारे 
आफ्नो एक प्रलतिेदनभा उल्रेख गयेको लनम्न कुयाहरुरे ऩलन Fireworks को भानि य 
जरचयभा ऩने प्रबािराइा आकरन गना सवकन्छ         

Fireworks contain chemicals that can be harmful to humans and aquatic life. 
Research suggests that the potential exists for short-term elevated 
concentrations of these chemicals in surface water, groundwater and the air 
immediately following larger commercial fireworks displays. At this time, there 
is no information available about the potential negative impact of consumer-
grade fireworks displays on surface waters. However, it is reasonable to expect 
that a small but unknown amount of contaminants reach the surface water. 
Best management practices offer solutions to minimize these potential impacts. 

२०. American Chemical Society को  May 28, 2007 भा प्रकाजशत एक प्रलतिेदनरे fireworks 
को अघी य ऩछी Oklahoma lake भा गयेको अध्ममनरे  perchlorate contamination 
बएको देजखएको छ । Jody Connor Limnology Center का लनदेशक David Neils रे  

Although these fireworks displays are expected to produce a sense of awe among 
viewers, they are also expected to produce a lot of debris that will scatter around the 
area surrounding the shows. If debris is not cleaned up from the surrounding land 
and lakes, it has the potential to negatively affect the wildlife and water quality in 

the Lakes Region, बनेका छन ।  New Hampshire Department of Environmental 

Services फाटप्काजशत प्रलतिेदनभा A common chemical that is released in fireworks is 

                                                           
1
 Source: Hazardous Chemicals Desk Reference, N. Irving Sax and Richard J. Lewis  

2
 Public Health Reports, July – August 2012, Volume 127, Pg. 440-450. 
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ammonium perchlorate, which is known to contaminate ground and surface waters, 

and can cause harm to aquatic creatures residing in the lake. उल्रेख बएको देजखन्छ 
।  

२१. अध्ममनहरुरे ठुरो आिाजभा बएको आतसिाजीरे जॊगरी जजिहरुभा ऩलन प्रलतकुर असय 
ऩने बनी देखाएका छन 3। आतसिाजीको आिाजरे चयाहरु कवहरेकाॉही भने अिस्थासम्भ 
ऩलन ऩगु्दछन बन्ने देजखएको छ4।" The LEAD Group का  O'Brien को बनाइा भालभाक छ " 
It's enough to make you want to stay home on New Years Eve, but what about the 
fish in the harbour? - they don't have a choice,"  
  

२२. मी तथ्म तथा लफश्लषेणफाट लनिेदकरे उठाएको जैविक विविधता साॉस्कृलतक सम्ऩदा य 
भानिीम स्िास्थ्म य शाजन्तभा खरर ऩमुााoउने विषम रृदमॊगभ गयी  ऩोखया य पेिातारको 
सौन्दमा, पेिातार य ियऩयको जैविक विविधताको दृविकोणरे भहत्िऩूणा य सॊिेदनजशर 
बएको ऩरयप्रके्ष्मभा अॊरजेी नमाॉ िषाको ऩूिा सन्ध्माभा गरयने अलतसिाजीराई लनमलभत गनुाऩने, 
ऩमााियणराई प्रलतकूर असय ऩना ददन नहनेु, मस ऺेरको जैविक विविधता य विविध प्रजाती 
Flora fauna को habitat राई प्रलतकूर असय ऩना ददन नहनेु अिस्थासभेतराई ध्मानभा 
याखी कुन ्स्तयसम्भको ध्िनी य अन्म लनष्काशन ,  भाछा चया रगामतका प्रजातीहरुका रालग 
सहनमोग्म य Caring Capacity लबरको छ बनी सयोकायिारा ऩऺसॉगको छरपर सभेत गयी 
विऻहरुफाट असोज भसान्तसम्भ अध्ममन गयाई सो अध्ममनको एक प्रलत मस अदारतभा 
सभेत ऩठाउने बनी तथा सो अध्ममनफाट देजखन सक्ने सीभा लबर यही कानूनफभोजजभको 
अनभुलत लरई भार अलतसिाजी गने कामा गनुा गयाउन ुबनी ऩोखया भहानगयऩालरका तथा 
येिान(येिुयेन्ट एण्ड फाय एसोलसमसन नेऩार ) ऩोखयाका नाभभा लनदेशनात्भक आदेश सभेत 
जायी गरयददएको छ।सो अध्ममन कामाको अनगुभन मस अदारतका यजजिायरे गने य सो 
फेहोयाको जानकायी लनिेदक य विऩऺीहरुराई ददन।ु  

तऩसीर 

ऩोखया भहानगयऩालरका तथा येिान ऩोखयाका नाभभा लनदेशनात्भक आदेश सभेत जायी बएको 
हुॉदा मो आदेशको प्रलतलरवऩ लफऩऺीहरुराइा ददन.ु......................................१ 

                                                           
3
 Research studies show that the loud sounds of fireworks do have an adverse effect on wild animals as well as domestic 

animals. The noise from fireworks causes a great amount of fear, stress and anxiety in wild animals. This fear often 
causes them to flee into roadways which results in more vehicle damage (from large animals such as deer) and an 
increase in dead animals. During times of widespread fireworks use, the Shelter receives an increase in calls from the 
public reporting wildlife on the roads and wildlife being seen in unusual areas. 
   
4
 Other documented effects include nesting birds and other small mammal parents abandoning their nests leaving their 

defenseless babies behind. The panic can sometimes cause so much disorientation that wildlife parents cannot locate 
their nests and their babies die. Panic and disorientation from fireworks noise has also resulted in birds flying into 
windows and buildings, or too far out to sea to escape the noise. Waterfowl become entangled in remnants of large 
fireworks, or ingest pieces, and scavenging animals (both birds and mammals) ingest debris, usually resulting in death. 
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