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भङ्टद्दा्-ङ्झनषधेाऻा ङ्झभङ्ञित ऩयभादेश  
      नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया १४४ तथा न्माम प्रशासन ऐन¸ २०73 को दपा 
८(१) फभोङ्ञजभ मसै अदारतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र ऩने प्रस्तङ्टत ङ्झनवेदनको सॊङ्ञऺप्त तथ्म य 
आदेश मस प्रकाय छ्-  

तथ्म खण्ड 

१  भ ङ्झनवेदक सभेतरे प्रचङ्झरत कम्ऩनी ऐन, २०६३ को अङ्झधनभा यही कम्ऩनी 
यङ्ञजष्डायको कामाारम, ङ्झत्रऩङ्टयेश्वयभा प्रा. ङ्झर. दताा नॊ. १७३३२८ को द कन्सेप्ट चेन 

प्रा.ङ्झर, दताा गयी कम्ऩनीको प्रफन्धऩत्रको दपा ५ को उद्देश्म खण्ड फभोङ्ञजभ 
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याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जनात्भक व्मवसाम सञ्चारन गने अनङ्टभङ्झत प्राप्त गयी याङ्झत्रकारीन 

भनोयञ्जन व्मवसाम व्माण्ड तथा ङ्झडस्को थेक भापा त आफ्ना ग्राहकहरुराई 

उच्चस्तयको सेवा प्रदान गदै आएको छौँ। उक्त व्मवसाम सञ्चारन गना हाभी 
ङ्झनवेदकहरुराई नेऩारको सॊङ्जवधान, २०७२ को धाया १७ (२) (च), धाया २५ तथा 
भङ्टरङ्टकी देवानी (सॊङ्जहता) ऐन, २०७४ को नागङ्चयक अङ्झधकाय सम्फन्धी व्मवस्थाको नॊ. 
१७, तथा नॊ. २० (ङ) (छ) य नॊ.२५ रे सभेत सॊयऺण प्रदान गयेको छ।नेऩारको 
प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ कम्ऩनी दताा गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट ऩान÷भ्माट एवॊ 
इजाजत सभेत प्राप्त गयी सकेको अवस्थाभा याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जनात्भक एवॊ 
ङ्झडस्कोथेक व्मवसाम सञ्चारनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट तोङ्जकएको सता एवॊ 
ङ्झनमभ ऩारना गनङ्टा ऩने तथा सञ्चारनको राङ्झग ङ्झनङ्ञित सभम सीभा सभेत 
अवरम्फन गनङ्टाऩने व्मवस्था अन्तगातका आवश्मक ऩूवााधाय एवॊ िोत,साधन जस्तै 
साउण्ड प्र ङ्टपको व्मवस्था, ङ्झस.ङ्झस. ङ्जट.ङ्झब., सङ्टयऺाको दृङ्जष्टकोणरे आवश्मक ऩने 
उच्चस्तयको सॊमन्त्र रगामत आफ्नो राउन्जभा ऩाल्नङ्ट हङ्टने स्वदेशी एवॊ ङ्जवदेशी 
ऩाहङ्टनाहरुको राङ्झग सत्कायका राङ्झग आवश्मक सम्ऩूणा साभाग्री, आवश्मक दऺ 
जनशङ्ञक्त सभेतको व्मवस्थाऩन गयी आफ्नो व्मवसामको आधङ्टङ्झनकीकयण गना अन्म 
क्रफ तथा याङ्झत्रकारीन सेवा ङ्छदने मस्तै प्रकायका क्रफ, दोहयी, राइब म्मूङ्ञजक, 

ङ्झडस्कोथेक बन्दा केही हदसम्भ फङ्जढ खचा गयी आफ्नो व्मवसामराई सङ्टयङ्ञऺत एवॊ 
व्मवङ्ञस्थत ऩादै आएका छौं। याङ्झत्रकारीन व्मवसामराई सभम साऩेऺ भमााङ्छदत, 

आधङ्टङ्झनक टेक्नोरोजीको प्रमोग गदै आइयहेका छौं। आफ्नो भङ्टरङ्टकको मङ्टवा 
जनशङ्ञक्तराई नेऩारभा नै योजगायीको सङ्टनौरो अवसय प्रदान गने हेतङ्टका साथ 
सॊचाङ्झरत मी व्मवसामरे आफ्नो प्रकृङ्झत अनङ्टरुऩ आफ्ना ग्राहकहरुराई याङ्झत्र 
सभमभा सेवा ङ्छदने कायणफाट अन्म व्मवसाम बन्दा ऩथृक एवॊ सॊवेदनशीर हङ्टने 
बएकोरे मसका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवस्थाहरु गदै आइयहेको अवस्था छ। नेऩारको 
अथातन्त्रको सफैबन्दा बयऩदो य दीघाकारीन आमस्रोत ऩमाटन व्मवसाम हो। 
मसका राङ्झग नेऩारभा ऩमाटन ङ्जवकास गना नेऩार ऩमाटन फोडाको नै गठन बएको 
छ।जसरे “Once is not enough” बङे्ङ नायाका साथ ऩमाटन व्मवसाम ङ्झफस्तायभा 
सभेत टेवा ऩङ्टर् माउॉदै आएको छ। ऩमाटकहरुराई रङ्ञऺत गयी सञ्चारनभा आउने 

ऩमाटन व्मवसामहरु कानूनको अङ्झधनभा यही सकेसम्भ ऩमाटकहरुराई सेवा सङ्टङ्जवधा, 
आनन्द, भनोयञ्जन ङ्छदने उदे्दश्मरे रङ्ञऺत बएय स्थाऩना बएका हङ्टन्छन।् ङ्जवश्वभा नै 
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ऩमाटन व्मवसामको उद्देश्म बनेको धेयैबन्दा धेयै ऩमाटक घङ्टम्न आओस,् आनन्द, सङ्टख 

सङ्टङ्झफधा ङ्झरओस ्एकऩटक आएको ऩमाटक ऩटक ऩटक आओस बङ्ङङ्टका साथै उसरे 
अरुराई ऩङ्झन ऩठाओस ्बङे्ङ हङ्टन्छ। त्मसैराई भध्मे नजय गयेय ऩमाटन उद्योगफाट 
ऩमाटकराई सेवा सङ्टङ्जवधा य सत्काय गङ्चयन्छ। नेऩाररे ऩङ्झन ङ्जवङ्झबङ्ङ नायाका साथ 
ऩमाटन ङ्झबत्राउनको राङ्झग ऩमाटकराई राराङ्जहत गयाउॉदै आएको छ। नेऩाररे 
नेऩार ऩमाटक वषाको रुऩभा ङ्झबङ्ञजट नेऩार २०२० भनाईदै छ। ऩमाटक घङ्टम्न य 
भनोयञ्जनका राङ्झग आउने बएकारे ऩमाटकराई भनोयञ्जन गना य पेङ्चय ऩङ्झन महाॉ 
आउन भन राग्ने वातावयण फनाउन अत्मन्त जरुयी छ। ऩमाटकको छोटो 
सभमभा ऩमाटकरे बयऩङ्टय भनोयञ्जन गना य हाम्रो देशभा ऩैसा खचा गना २४ सैं 
घण्टा उनीहरुरे सेवा ऩाउनङ्ट ऩदाछ। जसका राङ्झग ऩमाटकीम ऺेत्रभा खान, फस्न य 
भनोयञ्जनका भाध्मभका राङ्झग होटर, ऩफ, राउञ्ज, ङ्झडस्कोथेक रगामत फजाय खङ्टल्रा 
यहनङ्ट ऩदाछ। मसयी ऩमाटन व्मवसाम प्रवधान गना शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गना 
नेऩारको ङ्झनमङ्झभत सङ्टयऺा ङ्झनकामका साथै ऩमाटन प्रहयी सभेत खङ्जटएका छन।् 
“Metropolitan City Never Sleeps” बङे्ङ भान्मताका साथ ङ्जवश्वको धेयै फजायहरु 
फन्दनै हङ्टॉदैनन।्ग्रीस, इज्ररे, जाऩान, न्मङ्टङ्ञजरेण्ड, फेरामत, फैंकक, न्मङ्टमोकका धेयै 
ठाउॉभा फजाय फन्द नै हङ्टॉदैन।काठभाण्डौ भहानगयऩाङ्झरका ऩङ्झन नेऩारभा आउने 
ऩमाटकको ऩङ्जहरे प्रवेशद्वाय देशको सफैबन्दा ऩङ्टयानो भहानगयऩाङ्झरका हो य महाॉ 
ङ्जवदेशी ऩमाटकको आवागभन ङ्झनकै धेयै हङ्टन्छ। नेऩार आउॉदा सङ्टरुभा य अङ्ञन्तभभा 
ऩङ्झन ऩमाटक काठभाण्डौ भहानगयऩाङ्झरका नै आउने हङ्टदा “Metropolitan City 

Never Sleeps” बङे्ङ अवधायणाभा यही काठभाण्डौं घोषणा, २०६८ फाट ऩमाटकीम 
स्थर खङ्टल्रा याख्न ेअवधायणा सङ्टरु बएको ऩाइन्छ। हाम्रो देश नेऩाररे ऩमाटनराई 
ङ्जवशेष प्राथङ्झभकताभा याखेको हङ्टनारे मसैको परस्वरुऩ गहृ भन्त्रारम ङ्झसॊहदयफाय 
काठभाण्डौ, नेऩारको गृह प्रशासन सङ्टधाय भागा ङ्ञचत्र २०७४ रे “जवापदेही गहृ 
प्रशासन, शाङ्ञन्त सङ्टशासन” बङे्ङ नायाका साथ फङ्टॉदा नॊ. २५ भा “ठभेर, दयफायभागा, 
ऩोखया रेकसाइड जस्ता ऩमाटकको आवागभन फढी हङ्टने ऺेत्रभा २४ घण्टा फजाय 
खङ्टल्रा यहने गयी आवश्मक सङ्टयऺाको प्रवन्ध ङ्झभराइनेछ” बनी भहानगयऩाङ्झरका 
ठभेर, दयफायभागा रगामत आवश्मक ठाउॉभा २४ घण्टा फजाय खङ्टल्रा याख्न े
भागाङ्ञचत्र फनाइएको छ। फङ्टटवर उऩभहानगयऩाङ्झरका ऩङ्झन आन्तङ्चयक एवॊ फाह्य 
ऩमाटकको आगभन हङ्टने केन्रङ्जवन्दङ्टको रुऩभा यही आएको हङ्टॉदा २४ सैं घण्टा 
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नबए ऩङ्झन यातको २ फजेसम्भ क्रफ सञ्चारन हङ्टनङ्ट अङ्झनवामा अवस्था छ।नेऩार 
ऩऺ बई नेऩाररे प्रङ्झतफद्धता व्मक्त गयेका भहासङ्ञन्ध, सङ्ञन्धहरु व्माऩाय व्मवसाम 
सञ्चारन गना ऩाउने हक, सम्ऩङ्ञिको हक रगामत भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी 
ङ्जवश्वव्माऩी घोषणा, १९४८ को धाया २३ को व्मवस्थारे प्रत्मेक भाङ्झनसराई काभ 
गने य इच्छा अनङ्टसायको योजगायी गने हक हङ्टनेछ बङे्ङ व्मवस्था छ। ङ्झडस्को तथा 
राइब म्मूङ्ञजक व्माण्ड, राउन्जहरुराई याङ्झत २:०० फजे सम्भ खोल्न ङ्छदने तथा 
बौङ्झतक ऩूवााधायहरुको व्मवस्था जस्तै साउण्डप्र ङ्टपको व्मवस्था गने, ङ्झस.ङ्झस. क्माभयाको 
जडान गने, कभाचायीको पोटो सङ्जहतका ऩङ्चयचमऩत्र फनाई प्रहयीभा उऩरब्ध गयाउने, 

कभाचायी एवभ ् गेष्टको उभेय २० वषा बन्दा भाङ्झथ हङ्टनङ्ट ऩने, कभाचायीको डे «सको 
व्मवस्था गनङ्टा ऩने सभेतका ङ्झनणाम बए फभोङ्ञजभ नै हार ङ्झडस्कोथेकहरु सञ्चारन 

बैयहेको अवस्थाभा हार आएय ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारमको तथा इराका प्रहयी 
कामाारमको आदेश छ बनी केही सभूहका प्रहयीहरु आई हङ्टर हङ्टज्जत गयी हाभी 
ङ्झनवेदकरे सञ्चारन गयेको ङ्झडस्को थेक, फायभा प्रवेश गयी ङ्झफना आधाय, कायण 

भाङ्झथको आदेश छ, ङ्जकन मङ्झत फेरासम्भ चराइस, सभम कङ्झत फज्मो हेयेको छस,् 
बन्दै तोङ्जकएको सभम सीभा ऩूवा अथाात ्कङ्जहरे यातको १० फजे त कङ्जहरे यातको 
१०:३० फजे नै आई ङ्झडस्कोथेक फन्द गनङ्टा बनी स्वदेशी एवॊ ङ्जवदेशी ऩाहङ्टनाहरुरे 
भनोयञ्जन ङ्झरइयहेकै सभमभा अभमााङ्छदत तवयफाट चको स्वयरे धम्काउने, ङ्जवना 
आधाय कायण दङ््ट ख हैयानी ङ्छदने, कङ्जहरेकाही ॊ ऩाहङ्टनाहरुराई नै राठी चाजा गने, 
कङ्ट टङ्जऩट गने, धय ऩकड गयी यात बयी ङ्जहयासतभा याख्न े रगामत ङ्झडस्कोथेक 
सञ्चारन गने वातावयणराई नै खरर ऩाने ङ्जकङ्झसभरे व्मवसाम सञ्चारन गना 
अवयोध ऩङ्टर् माएको हङ्टॉदा भ ङ्झनवेदकको नेऩारको सॊङ्जवधानरे प्रदि गयेको भौङ्झरक 
हक एवॊ प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको व्माऩाय व्मवसाम गयी सम्ऩङ्ञि आजान गना 
ऩाउने हकभा गम्बीय आघात ऩने आशॊका देङ्ञखएकोरे फाध्म बै नेऩारको 
सॊङ्जवधानको धाया १७(१),(२)(च), १८, २५ द्वाया प्रदि भौङ्झरक हक, भङ्टरङ्टकी 
देवानी (सॊङ्जहता) ऐन, २०७४ को बाग १, ऩङ्चयच्छेद ३, को दपा १७, १८, 

२०(१),(२)(छ), २६(३),(५) द्वाया प्रदि य व्मवङ्ञस्थत नागङ्चयक हकभा हनन ्
बएकोरे सो हक प्रचरनको राङ्झग नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया १४४(१),(२) 
न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८(१) य उच्च अदारत ङ्झनमभावरी, 
२०७३ को ङ्झनमभ ४२ फभोङ्ञजभको आधायभा कानूनको आधायभा फाहेक 
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ङ्झनवेदकरे सञ्चारन गयेको येष्टङ्ट येन्ट क्रव व्मवसाम सञ्चारनभा यातको २ फजेसम्भ 
सञ्चारनभा अवयोध नगनङ्टा, नगयाउनङ्ट बनी अन्तङ्चयभ आदेश सङ्जहतको ङ्झनषेधाऻामङ्टक्त 
ऩयभादेशको आदेश जायी गयी ऩाउॉ।साथै, ङ्जवऩऺीहरुरे भ ङ्झनवेदकराई जङ्टनसङ्टकै 
फखत थङ्टनछेक गने, धय ऩकड गने, जफयजस्ती तङ्चयकारे आपूरे सञ्चारन गयेको 
व्मवसाम फन्द गने सभेत आशॊका बएकोरे मो ङ्झनवेदनको अङ्ञन्तभ टङ्टङ्गो ङ्जकनाया 
नराग्दासम्भ भ ङ्झनवेदकको अध्मऺताभा यहेको मस कम्ऩनीराई अनावश्मक 
तवयफाट हङ्टर हङ्टज्जत नगना, सम्फङ्ञन्धत कामाारम एवॊ सयकायी सॊमन्त्रफाट ङ्झनदेङ्ञशत 
सभम सीभा अथाात ्यातको २ फजे अगावै कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे योकावट नगना, नगयाउनङ्ट 
बनी उच्च अदारत ङ्झनमभावरी, २०७३ को ङ्झनमभ ४२(१)(क) फभोङ्ञजभ 
ङ्जवऩऺीहरुका नाभभा अन्तङ्चयभ आदेश जायी गयी ऩाउॉ बङे्ङ सभेत फेहोयाको अ.प्रा. 
प्रङ्छदऩ कङ्टॉ वयको ङ्झनवेदन भागदावी। 

२  मसभा के कसो बएको हो? ङ्झनवेदकको भाग फभोङ्ञजभको आदेश ङ्जकन जायी हङ्टनङ्ट नऩने 
हो? आदेश जायी हङ्टन नऩने कङ्ट नै आधाय य कायण बए खङ्टराई मो आदेश सङ्जहतको 
सूचना प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतरे फाटोको म्माद फाहेक १५(ऩन्र) ङ्छदन ङ्झबत्र ङ्जवऩऺीहरुराई  
उच्च सयकायी वङ्जकर कामाारम, फङ्टटवर भापा त ङ्झरङ्ञखत जवाप ऩेस गनङ्टा बनी ङ्झनवेदन 
य आदेशको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै याखी म्माद सूचना जायी गयी ङ्झरङ्ञखत जवाप ऩयेऩङ्झछ वा 
अवङ्झध व्मङ्झतत बएऩङ्झछ ङ्झनमभानङ्टसाय ऩेस गनूा। साथै,ङ्झनवेदनभा  अन्तङ्चयभ आदेश 
सभेतको भाग गयेको सन्दबाभा ङ्जवचाय गदाा, अन्तङ्चयभ आदेश जायी हङ्टनङ्ट ऩने, नऩने 
सम्फन्धभा दङ्टवै ऩऺको छरपर सङ्टनी ङ्झनणामभा ऩङ्टग्नङ्ट उऩमङ्टक्त हङ्टने देङ्ञखॊदा ङ्झभङ्झत 
२०७६।११।५ गते ङ्छदनको ११:०० फजेराई छरपरको ङ्छदन तोङ्जकङ्छदएको 
छ।सोको जानकायी ङ्झनवेदक य ङ्जवऩऺीहरुराई ङ्छदनू बङ्ङे सभेत फेहोयाको मस 
अदारतफाट ङ्झभङ्झत २०७६।१०।२८ भा बएको आदेश। 

३  मसभा ङ्झनवेदकरे ङ्झनवेदन गदाा द कन्सेप्ट चेन प्रा.ङ्झर.को प्रभाणऩत्र य स्थामी रेखा 
नम्फय दताा प्रभाणऩत्र सॊरग्न गयी ङ्झनवेदन ङ्छदएको देङ्ञखॊएको, कम्ऩनीको प्रभाणऩत्रभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत सता सम्फन्धभा भौन यहेको देङ्ञखॊदा, ङ्झनवेदकको अङ्ञन्तभ सङ्टनङ्टवाई हङ्टॉदाका 
फखत ङ्झनवेदनको सम्फन्धभा सम्फोधन हङ्टन ेनै हङ्टॉदा हार अन्तङ्चयभ आदेश ङ्छदइयहनङ्ट ऩयेन, 
कानून फभोङ्ञजभ गनूा बङ्ङ ेसभेत फेहोयाको मस अदारतफाट ङ्झभङ्झत २०७६।११।०५ 
भा बएको आदेश। 
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४  ङ्झनवेदकरे आफ्नो प्रा.ङ्झर.राई ङ्झनवााद रुऩभा सञ्चारन गनङ्टा ऩछा बङ्ङङ्ट बएको छ, 

यातको २:०० फजे  फन्द हङ्टॉदा आउने ग्राहकहरुराई यातको २ फजेको सभमभा 
सम्फङ्ञन्धत घय ठेगानासम्भ जान सक्ने अवस्था छ,छैन? फन्द बए ऩिात ङ्झनस्केको 
ग्राहक आफ्नो घयभा ऩङ्टगेको छ, छैन? ऩङ्टग्न सक्ने अवस्थाभा ङ्झथमो वा ङ्झथएन? 

सवायी साधनफाट जाने भाङ्झनस हो बने सवायी साधन चराउन सक्ने अवस्थाभा 
छन,्छैनन?् कङ्ट नै कायणफस यातको २:०० फजे दङ्टघाटना वा अन्म कायणरे 
भानवीम ऺङ्झत हङ्टन ऩङ्टगेभा त्मसको तत्कार उद्दाय हङ्टन सक्ने अवस्था 
छ,छैन?ऩङ्चयवायको सदस्मरे आफ्नो घयको भाङ्झनस कन्सेप्टभा गएको छ आउॉछ 
बनी घय ऩङ्चयवाय कङ्ट येय फस्न सक्ने अवस्थाको छ, छैन? उक्त प्रा.ङ्झर. ङ्झबत्र 
कोठाभा भात्र साउड प्र ङ्टप छ,याङ्झत २:०० फजेको सभमभा उक्त प्रा.ङ्झर.फाट 
ङ्झनस्कने क्रभभा हो हल्रा हङ्टने य प्रा.ङ्झर.भानव फसोफास बएको ठाउॉ बएको य सॉगै 
जोडीएय घयहरु सभेत यहेका कायणरे उक्त घयहरुभा यहेका भाङ्झनसहरुराई 
त्मसको असय ऩयेको बनी ऩटक-ऩटक गङ्टनासो गदै आएका य फेरा फखतभा 
प्रा.ङ्झर.ङ्झबत्र ग्राहकहरु फीचभा नै झै-झगडा, हातऩात बएको कायणरे गदाा 
प्रा.ङ्झर.भा आएका ग्राहकहरुद्वाया नै प्रहयीराई जानकायी गयाएकोरे प्रहयी नै उक्त 
प्रा.ङ्झर.भा गई शाङ्ञन्त सङ्टयऺाथा ग्राहकहरुराई प्रा.ङ्झर.फाट अशाङ्ञन्त,झै-झगडाको 
कायणरे गदाा फाङ्जहय ङ्झनकाल्नङ्ट ऩने अवस्था यहेको छ।उद्योग जस्तो गयी 
फस्तीबन्दा केही टाढा ऩङ्झन याङ्ञखएको छैन।मसभा ङ्झनवेदकरे आपूरे सञ्चारन 
गयेको राउन्स नापा भात्र कभाउने उदे्दश्म याख्नङ्ट बएको छ।आङ्झथाक भङ्टनापाको 
क्रभभा बौङ्झतक कल्माण य भानवता, सभग्रभा देशभा यहेका नागङ्चयकहरुको प्रङ्झत 
व्मङ्ञक्त आमस्रोत सभेतराई हेदाा उक्त प्रा.ङ्झर.भा भनोयञ्जनको राङ्झग आएका 
भाङ्झनसहरुरे साॉझको ७:०० फजेदेङ्ञख याङ्झत २ फजेसम्भ कङ्चयफ ८ घण्टासम्भ खचा 
गदाा ङ्झनजको यभाइरोको रहरहीभा आम्दानीबन्दा धेयै नै खचा गने य उक्त 
यकभको ऩूङ्झता हङ्टन नसकेको ऩङ्चयभाण स्वरुऩ घय ऩङ्चयवायभा त्मसको प्रत्मऺ 
प्रबावको कायणरे गदाा आङ्झथाक तथा बौङ्झतक ऺङ्झत हङ्टने य घय ऩङ्चयवायभा झै 
झगडा, सभाजभा अशाङ्ञन्त, चोयी रङ्टटऩाट गङ्टन्डा गदॊ जस्ता अऩयाङ्झधक ङ्जक्रमाकराऩ 
सभेत हङ्टन सक्ने, जीउ धनको असङ्टयऺा हङ्टने य शाङ्ञन्त सङ्टयऺाभा सभेत प्रबाव ऩाने 
बएको कायणरे गदाा उक्त राउन्सराई याङ्झत २ फजे सम्भ सञ्चारन गनङ्टा 
हङ्टॉदैन।भनोयञ्जनको राङ्झग खोङ्झरएको उक्त प्रा.ङ्झर. कङ्चयफ ३ घण्टा बन्दा फढी 
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सभम सञ्चारन गनङ्टा हङ्टॉदैन य उक्त राउन्सराई याङ्झत १०:०० फजेसम्भ नै फन्द 
गनङ्टा ऩछा। शाङ्ञन्तऩूणा रुऩभा सञ्चारन बएको राउन्सराई ङ्झनवेदनभा बङ्झनएको 
जस्तो धाक, धम्की ङ्छदने य ऩक्राउ गना खोज्ने कामा गङ्चयएको छैन,होइन। तसथा, 
उक्त झङ्टट्टा ङ्चयट ङ्झनवेदन फदयबागी छ, खायेज गयी ऩाउॉ बङे्ङ सभेत व्महोयाको 
ङ्जवऩऺी इराका प्रहयी कामाारम, फङ्टटवरका तपा फाट ऩेस गङ्चयएको ङ्झरङ्ञखत 
जवाप। 

५  आभ स्वदेशी/ङ्जवदेशी नागङ्चयकहरुराई सेवा, सङ्टङ्जवधा, भनोयञ्जन प्रदान गयी ऩमाटन 
व्मवसामको ङ्जवकास गनङ्टाका साथै, २४ सैं घण्टा स्वतन्त्र रुऩभा व्माऩाय व्मवसाम 
सञ्चारन गयी देशको सवााङ्गीण ङ्जवकासको राङ्झग भनोयञ्जनका ङ्झडस्कोथेक, क्रफ 
आङ्छद स्वतन्त्रताऩूवाक सञ्चारन गना ऩाउॉ बङे्ङ व्महोयाको ङ्चयट ङ्झनवेदकहरुको 
ङ्ञजङ्जकय दावी न्मामोङ्ञचत छ।तय, प्रहयी जनशङ्ञक्तको सीङ्झभतता,सावाजङ्झनक स्थानभा 
CCTV क्माभेया नबएको, याङ्झतको सभमभा सडक फिी कभ भात्राभा बई 
अध्माॉयोको कायण भाङ्झनसहरु स्वतन्त्र बएय ङ्जहॊडडङ्टर गना कङ्छठनाई हङ्टनङ्टको साथै, 
चोयी डकैती जस्ता गम्बीय घटना हङ्टन सक्ने बएको, याङ्झतको सभमभा भादक ऩदाथा 
सेवन गयी Hit and Run का घटनाभा फङृ्जद्ध,भङ्टतम स्थानभा फाहेक अन्म स्थानको 
सडकको अवस्था ङ्झफङ्झग्रएको, नाइट क्रफरे ध्वङ्झन प्रदूषण गयाउने गयेको बनी 
स्थानीम फासीको फायम्फाय आउने गङ्टनासो, ङ्जवशेष गयी याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन प्रदान 
गने क्रफ भमााङ्छदत नबई सभाजभा ङ्जवकृङ्झत ङ्जवसॊगङ्झत ल्माउने गयेको बङे्ङ स्थानीम 
फासी य भङ्जहरा सॊघ सॊस्थाफाट ऩङ्झन फायम्फाय गङ्टनासो आउने गयेको य ङ्जवकासको 
ऩूवााधाय ङ्जवना २४ सै घण्टा नाइट क्रफ सञ्चारन गना सङ्टयऺा सभेतको 
दृङ्जष्टकोणरे हारको अवस्थाभा सम्बव नदेङ्ञखएको।ङ्जवङ्झध य कानूनसम्भत तङ्चयकारे 
सञ्चारन बएका कङ्ट नै ऩङ्झन व्माऩाय, व्मवसामको सङ्टयऺा, सॊयऺणको राङ्झग मस 
कामाारम तथा भातहतका प्रहयी कामाारमहरुफाट अहोयात्र प्रहयी खङ्जटई सङ्टयऺा 
प्रदान गदै आइयहेको अवस्थाभा ङ्चयट ङ्झनवेदकहरुरे मस कामाारम तथा भातहत 
यहेका अन्म प्रहयी कामाारमहरुफाट भनोयञ्जनात्भक क्रफ,दोहोयी, राइब म्मङ्टङ्ञजक, 

ङ्झडस्कोथेक, क्रफहरुभा ङ्जवना कायण प्रहयी कभाचायी प्रवेश गयी गारी गरौज गने, 

धाक,धम्की ङ्छदने, धयऩकड गने, कङ्ट टङ्जऩट गने गयेको बङे्ङ आयोऩ ऩूणातमा् झङ्टट्टा, 
ङ्झनयाधाय, कऩोकङ्ञल्ऩत बएको हङ्टॉदा उक्त ङ्चयट ङ्झनवेदन खायेज गयी ऩाउॉ बङे्ङ सभेत 
कङ्चयफ एकै ङ्झभरान व्महोयाको ङ्जवऩऺी ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम रुऩन्देही, बैयहवा य 
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ङ्जवऩऺी वडा प्रहयी कामाारम फङ्टटवर रुऩन्देहीका तपा फाट ऩेस गङ्चयएको छङ्ट ट्टाछङ्ट टै्ट 
ङ्झरङ्ञखत जवाप। 

६  ङ्ञजल्राभा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ गना स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ रे ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामाारमराई ङ्ञजम्भेवाय फनाएको छ। प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना 
बएका करकायखाना, कम्ऩनी, व्माऩाय व्मवसाम, मातामात रगामतका ऺेत्रहरुको 
सङ्टयऺा य सङ्टसञ्चारन कामा सभेतभा फयाफय ङ्जवङ्झबङ्ङ खारका च ङ्टनौङ्झतहरु ऩङ्झन देखा 
ऩङ्चययहन्छन।् मस ङ्जकङ्झसभका कङ्झतऩम च ङ्टनौती/सभस्माका फायेभा सम्फङ्ञन्धत 
सयोकायवाराहरु सभेतराई याखी प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही सभाधान गङ्चयने 
गयेको सभेत छ। ङ्चयतऩूवाक सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा आफ्नो व्मवसाम दताा गयी 
याङ्झत्रकारीन व्मवसाम सञ्चारन गना ऩाउने गयी इजाजतऩत्र प्राप्त गयी सञ्चारन 
गयेका व्मवसामको सङ्टयऺा ङ्छदनङ्टऩने मस कामाारमको दाङ्जमत्व ङ्झबतै्र ऩना आउॉछ। 
अत् मसयी ङ्चयतऩूवाक इजाजतऩत्र ङ्झरई प्रचङ्झरत कानून य तोङ्जकएको सताको 
ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यही व्माऩाय व्मवसाम सञ्चारन गयेको अवस्थाभा ङ्चयट ङ्झनवेदकरे 
ङ्झनवेदनभा उल्रेख गये जस्तो सभम सीभा ऩूवा फन्द गयाउने, हङ्टरहङ्टज्जत गने, दङ््ट ख 
हैयानी ङ्छदने, धयऩकड गने सभेतका कामा गयी व्मवसाम सञ्चारनभा आघात ऩाने 
जस्ता कङ्ट नै ऩङ्झन कामाहरु मस कामाारमफाट बए गयेको होइन। ङ्चयट ङ्झनवेदकरे 
केवर आशॊका यहेको बनी आपैं  शॊङ्जकत बई तहाॉ सम्भाङ्झनत अदारतभा ङ्छदएको 
ङ्चयट ङ्झनवेदनको व्महोया कऩोरकङ्ञल्ऩत‚ आधायहीन य झङ्टठा हङ्टॉदा तहाॉ सम्भाङ्झनत 
अदारतफाट मस कामाारमका नाउॉभा कङ्ट नै आऻा आदेश जायी हङ्टन ङ्टऩने होइन।सो 
ङ्चयट ङ्झनवेदन खायेजबागी हङ्टॉदा खायेज गयी ऩाउॉ बङे्ङ सभेत व्महोयाको ङ्जवऩऺी 
ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाारम, रुऩन्देहीका तपा फाट ऩेस गङ्चयएको ङ्झरङ्ञखत जवाप। 

आदेश खण्ड 

७  ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ साप्ताङ्जहक तथा आजको दैङ्झनक ऩेसी सूचीभा चढी ङ्झनणामाथा ऩेस बएको 
प्रस्तङ्टत ङ्चयट ङ्झनवेदनभा ङ्झनवेदकका तपा फाट उऩङ्ञस्थत ङ्जवद्बान ् अङ्झधवक्ता िी कृष्ण 
सङ्टवाररे भेयो ऩऺरे सञ्चारन गयेको याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन व्मवसामभा अनाअवश्मक 
रुऩरे ङ्जवऩऺीहरुरे छाऩा भाने, अनावश्मक सोधऩूछ गने य ग्राहकराई सभेत ङ्झगयफ्ताय 
गयी हतोत्साही गने बई भेयो ऩऺको व्मवसाम गने भौङ्झरक तथा कानूनी हकभा असय 
ऩयेको छ बन ेभङ्टरङ्टकका अन्म सहयभा मस्ता व्मवसामहरु यात १२ फजे, २ फजे य 
काठभाण्डौं जस्ता सहयभा चौङ्झफसै घण्टा सञ्चारन बैयहेको अवस्थाभा फङ्टटवर 
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उऩभहानगयऩाङ्झरका भेयो ऩऺ यात्री भनोयञ्जन व्मवसामीराई हतोत्साही ऩाने गयेफाट 
व्मवसाम फन्द गयाउने आशॊका बएकोरे ङ्झनषधेाऻाको आदेश जायी हङ्टनङ्टऩछा बनी य 
ङ्जवऩऺीहरुको तपा फाट उऩङ्ञस्थत ङ्जवद्बान उऩन्मामङ्झधवक्ता िी नयेन्र देवकोटारे ङ्झनङ्ञित 
भाऩदण्ड ऩूया नगयी याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन व्मवसाम सञ्चारन गदाा काभदायहरुको 
सङ्टयऺा रगामतका ङ्जवषमभा प्रश्नहरु ऩटक ऩटक उठ्ने गयेको य के कसो बएको छ, 
ङ्झनयीऺण गने शाङ्ञन्त, सङ्टव्मवस्था गने उदे्दश्मरे सभम सभमभा सङ्टयऺाकभॉहरुरे त्मस्ता 
स्थानहरुभा अनङ्टगभन गने गयेकोसम्भ बएकोरे त्मस्तो कामाफाट ङ्झनवेदकको कानूनी तथा 
सॊवैधाङ्झनक हकभा असय नऩयेकोरे ङ्चयट जायी गनङ्टा ऩने अवस्था नहङ्टॉदा खायेज गयी ऩाउॉ 
बनी गनङ्टा बएको फहस सङ्टङ्झनमो।  

८  ङ्झभङ्झसर केराई हेदाा, भ ङ्झनवेदकरे याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन सेवा सञ्चारन गने उदे्दश्मरे 
द कन्सेप्ट चेन प्रा.ङ्झर. नाभक कम्ऩनी दताा गयी सम्फङ्ञन्धत कामाारमफाट ऩान, भ्माट य 
इजाजत प्राप्त गयी तोङ्जकएका भाऩदण्ड ऩूया गयी तोङ्जकएका सता फन्देजभा यही 
याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जनात्भक व्माण्ड, ङ्झडस्कोथेक सञ्चारन गयेका अवस्थाभा ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामाारम, इराका प्रहयी कामाारमको आदेश छ बनी केही प्रहयीहरु आई हङ्टर हङ्टज्जत 
गयी ङ्झडस्कोथेकभा प्रवेश गयी ङ्जवना आधाय, कायण भाङ्झथको आदेश छ बनी कङ्जहरे १० 
फजे, कङ्जहरे १०:३० फजे याङ्झत फन्द गना आदेश ङ्छदन े गयेफाट स्वदेशी, ङ्जवदेशी 
ऩाहङ्टनाहरु भनोयञ्जन ङ्झरइयहेको अवस्थाभा अभमााङ्छदत तवयफाट धम्काउने, हैयानी ङ्छदन,े 
ऩाहङ्टनाहरुराई नै याङ्झत ङ्झगयफ्ताय गयी रैजाने, ङ्झफहान छाडी ङ्छदन ेजस्ता कामा गने गयेफाट 
ङ्झडस्कोथेक सञ्चारन गना योक राग्न ेआशॊका बएकोरे भेयो नेऩारको सॊङ्जवधान प्रदि 
ऩेशा, व्मवसाम गने धाया १७, सभानताको हक धाया १८, सम्ऩङ्ञि आजान गने 
रगामतको सॊङ्जवधानको धाया २५ तथा भङ्टरङ्टकी देवानी सॊङ्जहता, २०७४ को दपा १७ य 
१८ अन्तगातको नागङ्चयक हकभा असय ऩयेकोरे ऐ. सॊङ्जवधानको धाया १४४, ऐ. भङ्टरङ्टकी 
देवानी सॊङ्जहता,२०७४को दपा २६ तथा न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८(१) 
अन्तगात ङ्जवऩऺीहरुको नाउॉभा ङ्झनषधेाऻामङ्टक्त ऩयभादेशको आदेश जायी गयी ऩाउॉ बनी 
ङ्झनवेदन ङ्झरई आएको छङ्ट , ङ्जवऩऺीहरुरे जङ्टनसङ्टकै फखत भ ङ्झनवेदकराई थङ्टनछेक, धयकऩड 
गने, जफयजस्ती तङ्चयकारे भेयो व्मवसाम फन्द गने आशॊका बएकोरे ङ्झनवेदनको टङ्टङ्गो 
नरागेसम्भ भेयो व्मवसामभा हङ्टर हङ्टज्जत नगना, यातको २ फजे अगावै कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
योक रगाउने कामा नगनङ्टा, नगयाउनङ्ट बनी उच्च अदारत ङ्झनमभावरी, २०७३ को ङ्झनमभ 
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४२(१) फभोङ्ञजभ ङ्जवऩऺीहरुका नाउॉभा तत्कार अन्तङ्चयभ आदेश जायी गयी ऩाउॉ बङ्ङ े
भङ्टतम ङ्झनवेदन ङ्ञजङ्जकय यहेको ऩाइमो। 

९  ङ्जवऩऺीभध्मे इराका प्रहयी कामाारम फङ्टटवरका तपा फाट ऩेस बएको ङ्झरङ्ञखत जवाप 
व्महोयाराई हेदाा, ङ्झडस्कोथेक सञ्चारन तथा ग्राहकहरुराई धाक, धम्की ङ्छदने, ऩक्राउ 
गने य ऩक्राउ गना खोज्ने कामा गयेको अवस्था होइन। ङ्झनवेदकरे नाइट क्रफ नागङ्चयक 
फस्तीको फीचभा सञ्चारन गयेकोरे कोठाभा भात्र साउण्ड प्र ङ्टप बएकोरे याङ्झत फाङ्जहय 
आवाज आउने बएकोरे वङ्चयऩङ्चय फसोफास गने भाङ्झनसहरुराई असय ऩङ्टगेकारे ऩटक 
ऩटक गङ्टनासो आएको, ङ्झडस्कोथेकभा भादक ऩदाथा सभेतको प्रमोग हङ्टने हङ्टॉदा यातको 
२:०० फजेऩङ्झछ ग्राहकहरु घयभा जान सक्ने नसक्ने, सवायी साधन बए नबएको, 
त्मस्तो भादक ऩदाथा सेवन गयेका ऩाहङ्टना याङ्झत २.०० फजेऩङ्झछ घयभा जान सक्ने, 
नसक्ने के कस्तो अवस्थाभा छ? यातको सभमभा नशाको तारभा हो-हल्रा गने, 
शाङ्ञन्त सङ्टयऺाभा खरर ऩङ्टग्ने, नशा य भनोयञ्जनको सङ्टयभा आम्दानी बन्दा फढी 
खचा गने, ऩाङ्चयवाङ्चयक करहको सृजना हङ्टने, आऩयाङ्झधक गङ्झतङ्जवङ्झध फढ्ने बएकोरे य 
मदाकदा राउन्सङ्झबत्र सभेत झगडा हङ्टने बएकोरे ङ्झनगयानी याखी शाङ्ञन्त, सङ्टव्मवस्था 
कामभ गना सहज होस ्बनी १० फजे याङ्झतसम्भ सञ्चारन गनङ्टासम्भ बङ्झनएको हो 
बङे्ङ ऩाइएकोभा ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारम रुऩन्देहीफाट ऩेस बएको ङ्झरङ्ञखत जवाप 
व्महोयाराई हेदाा, स्वदेशी, ङ्जवदेशी नागङ्चयकराई सेवा, सङ्टङ्जवधा, भनोयञ्जन प्रदान गयी 
ऩमाटन व्मवसामको ङ्जवकास गनङ्टाका साथै २४ सैं घण्टा स्वतन्त्र रुऩभा व्माऩाय 
व्मवसाम सञ्चारन गयी देशको सवााङ्जङ्गण ङ्जवकासको राङ्झग भनोयञ्जन वा ङ्झडस्कोथेक वा 
क्रव स्वतन्त्र रुऩरे सञ्चारन गना ऩाउॉ बङ्ङ े ङ्झनवेदन आङ्छद न्मामोङ्ञचत हङ्टॉदा हङ्टॉदै ऩङ्झन 
जनशङ्ञक्तको सीङ्झभतता, सावाजङ्झनक स्थानभा CCTV क्माभेया नबएको, सडक फाटो 
अऩमााप्ऩताका कायण याङ्झत्र सभमभा व्मङ्ञक्तहरु ङ्जहॊडडङ्टर गना कङ्छठन हङ्टनङ्टका साथै चोयी 
डकैती गम्बीय घटना हङ्टन सक्न ेबएकोरे याङ्झतको सभमभा भादक ऩदाथा सेवन गयी Hit 

and Run का घटना फङृ्छद्ब बएको, भङ्टतम स्थान फाहेक अन्म स्थानभा सडकको अवस्था 
ङ्झफङ्झग्रएको, नाइट क्रफको आवाजरे ध्वङ्झन प्रदूषण गयाएको स्थानीम जनगङ्टनासो, 
याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन ङ्छदन ेक्रफ अभमााङ्छदत बएको, ङ्जवकृङ्झत ङ्जवसॊगङ्झत पैराउन ेगयेको 
बङ्ङ े स्थानीम फासीको गङ्टनासो बएकोरे बौङ्झतक ऩूवााधाय ङ्जवना नाइट क्रफहरु २४ 
घण्टा सञ्चारन गना सङ्टयऺाको दृङ्जष्टकोणरे हारको अवस्थाभा सम्बव नदेङ्ञखएको अवस्था 
छ बन ेङ्जवङ्झधसम्भत तवयफाट सञ्चारन बएको ङ्झडस्कोथेक, दोहोयी साॉझ, राइब म्मूङ्ञजक, 
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नाइट क्रफहरुभा ङ्जवना कायण प्रहयीरे प्रवेश गयी धाक धम्की ङ्छदने, धयकऩड आङ्छद 
गयेको बङ्ङ ेआयोऩ ङ्झनयाधाय बएकोरे ङ्चयट खायेज गयी ऩाउॉ बङ्ङ ेऩाइमो।मसैगयी, ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामाारम रुऩन्देहीफाट ऩेस बएको ङ्झरङ्ञखत जवाप व्महोयाराई हेदाा, ङ्ञजल्रा 
प्रशासन कामाारम ऐन कानूनद्बाया ङ्ञजम्भेवायऩूवाक सञ्चारन हङ्टने कामाारम बएकोरे 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सञ्चारन बएका करकायखाना, कम्ऩनी, व्माऩाय, व्मवसाम, 
मातामात रगामतका ऺेत्रहरुभा सङ्टयऺा य सङ्टसञ्चारन कामा सभेतभा फयाफय ङ्जवङ्झबङ्ङ 
खारका च ङ्टनौतीहरु देखा ऩङ्चययहन े बएकोरे कङ्झतऩम अवस्थाभा सयोकायवाराहरु 
सभेतराई याखी कानूनको ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यही सभाधान गङ्चयदै आएको छ बन ेङ्चयतऩूवाक दताा 
बै सञ्चारनभा आएका व्मवसामहरुराई सङ्टयऺा ङ्छदनङ्ट कामाारमको दाङ्जमत्वङ्झबत्र ऩने 
बएकोरे कानून य तोङ्जकएको सता फभोङ्ञजभ सञ्चारन बएका व्मवसामहरुभा सभम सीभा 
ऩूवा फन्द गयाउने, हङ्टर हङ्टज्जत गने, दङ््ट ख हैयानी ङ्छदने, धयकऩड आङ्छद कामा मस 
कामाारमफाट नबएकोरे आधायहीन ङ्चयट ङ्झनवेदन खायेज गयी ऩाउॉ बङ्ङ ेऩाइमो। 

१०  उऩयोक्त फभोङ्ञजभको ङ्चयट ङ्झनवेदन व्महोया, ङ्झरङ्ञखत जवाप, ऩेस बएका प्रभाणहरु य दङ्टवै 
तपा का ङ्जवद्बान ्कानून व्मवसामीहरुको फहस बएको प्रस्तङ्टत ङ्झनषधेाऻा ङ्झभङ्ञित ऩयभादेश 
ङ्झनवेदनभा ङ्झनवेदकको भाग फभोङ्ञजभ आदेश जायी हङ्टनङ्ट ऩने, नऩने सम्फन्धभा ङ्झनणाम ङ्छदनङ्ट 
ऩने देङ्ञखन्छ। 

११  ङ्झनणामतपा  ङ्जवचाय गदाा, ङ्झसद्धान्तत् ङ्झनषधेाऻाको आदेश ङ्झनवेदकको ङ्झनङ्जवावाद भौङ्झरक 
तथा कानूनी हक ङ्जवऩऺीको काभ कायवाहीद्वाया हनन ् हङ्टन े आशॊकाको ङ्ञस्थङ्झत यहेभा 
तत्कार त्मस्तो कामा योक्न ेप्रमोजनाथा ङ्जवऩऺीका नाभभा सऺभ अदारतद्वाया जायी गङ्चयन े
अस्थामी प्रकृङ्झतको आदेश हो बन ेऩयभादेशको आदेश बनेको भातहतका अड्डा अदारत 
तथा सयकायी ङ्झनकाम एवॊ अङ्झधकायीहरुरे कानूनी कताव्म (Public Legal Duty) ऩूया 
नगयेको, ङ्झनणाम गनङ्टाऩने कङ्ट याहरु उऩमङ्टक्त सभमभा ङ्झनणाम नगयी अङ्झनणामको फन्दी बएको, 
कानूनी कताव्म ऩारन गना इन्काय गयेको वा ऺेत्राङ्झधकायङ्जवहीन उजूयी ग्रहण गयी 
कायवाही वा ङ्झनणाम गना रागेकोभा कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गनूा बनी उच्च तहका 
अदारतफाट जायी हङ्टन े ङ्जवङ्ञशष्ट प्रकायको आदेश हो। प्रस्तङ्टत ङ्जववादभा भङ्टरङ्टकी देवानी 
सॊङ्जहता, २०७४ को दपा २६ राई अध्ममन गदाा ङ्झनषधेाऻा ङ्झनवेदनफाटै ङ्झनवेदकको 
भाग सभेङ्जटन े देङ्ञखॊदा महाॉ ऩयभादेश ङ्चयट ङ्झनवेदनको औङ्ञचत्मता नदेङ्ञखएकोरे त्मसतपा  
ङ्जवचाय गङ्चययहन ऩयेन। 
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१२  प्रस्तङ्टत ङ्जववादभा ङ्झनषधेाऻाको आदेश जायी हङ्टने, नहङ्टने सम्फन्धभा ङ्जवचाय गदाा, ङ्झनवेदक 
नेऩारी नागङ्चयक बएको तथ्मभा ङ्जववाद छैन। ङ्झनजराई भानव अङ्झधकायसम्फन्धी 
ङ्जवश्वव्माऩी घोषणाऩत्र, १९४८, नेऩाररे अनङ्टभोदन गयी ऩऺ फनेको नागङ्चयक तथा 
याजङ्झनङ्झतक अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्तयााङ्जष्डम अनङ्टफन्ध १९६६, आङ्झथाक, साभाङ्ञजक य 
साॊस्कृङ्झतक अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्तयााङ्जष्डम अनङ्टफन्ध १९६६ य याङ्जष्डम कानूनतपा  
नेऩारको सॊङ्जवधान, भङ्टरङ्टकी देवानी सॊङ्जहता, २०७४ फभोङ्ञजभ ऩेशा गने स्वतन्त्रता, 
सम्ऩङ्ञि आजान गने, उऩबोग गने हक प्राप्त बएको कङ्ट याभा सन्देह छैन। 

१३  ङ्झनवेदकरे “The concept chain नाभक नीङ्ञज कम्ऩनी” कम्ऩनी यङ्ञजष्डयको कामाारमभा 
दताा गयी सो को स्थाऩना रुऩन्देही ङ्ञजल्रा, फङ्टटवर उऩभहानगयऩाङ्झरका वडा नॊ. ११ 
भा गयेको देङ्ञखन्छ। उक्त कम्ऩनीको उदे्दश्महरुभा देशको ऩमाटन ङ्जवकासको 
ऩूवााधायको रुऩभा यहेको आधङ्टङ्झनक साधनरे सङ्टसङ्ञज्जत सङ्टङ्जवधामङ्टक्त येष्टङ्ट येण्ट, फाय तथा 
पाष्टपङ्ट डको स्थाऩना गयी स्वदेशी तथा ङ्जवदेशी ऩाहङ्टनाहरुराई स्वस्थ्मकय ऩूणा स्तयमूक्त 
खाना, चभेना गहृ, कपी भङ्छदया तथा ऩेम ऩदाथाजन्म ङ्जऩउन े अवस्था सभेतको सेवा 
ङ्झछटो, छङ्चयतो, सहज य ग्राहकको भाग फभोङ्ञजभ गयाउने, आधङ्टङ्झनक सभमको भाग 
अनङ्टसाय Live music, Dance party रगामतका भनोयञ्जनात्भक कामाक्रभहरु सञ्चारन 
गने सभेत यहेको ऩाइन्छ। ङ्झनवेदकरे उक्त उदे्दश्म ऩूङ्झता गनाका राङ्झग सञ्चारन गने 
भनोयञ्जनात्भक कामाक्रभहरु सञ्चारन गना इजाजत प्राप्त गयेको कङ्ट याभा ङ्जववाद देङ्ञखदैंन। 

१४  ङ्झनवेदकरे कानून फभोङ्ञजभ कम्ऩनी दताा गयी याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन कामाक्रभहरु 
सञ्चारन गने प्रमोजनको राङ्झग इजाजतऩत्र प्राप्त गयी सकेको अवस्थाभा ङ्झनजराई आफ्नो 
ऩेशा, व्मवसाम गना अनावश्मक रुऩरे योक रगाउन ङ्झभल्दैन। ङ्जवऩऺीहरुरे ङ्झरङ्ञखत 
जवाप ऩेस गदै सीङ्झभत जनशङ्ञक्तका बयभा शाङ्ञन्त, सङ्टयऺा रगामतभा बएको च ङ्टनौती, 
नागङ्चयकरे भङ्छदया सेवन गयी भनोयञ्जनको रतभा आमिोतराई तमार नगयी खचा गदाा 
ऩाङ्चयवाङ्चयक करह, ऩङ्चयवायको ङ्जवचल्री हङ्टन,े फजाय ऺेत्रभा सञ्चाङ्झरत बएकोरे स्थानीमराई 
ध्वङ्झन प्रदूषणरे दैङ्झनक जीवनभा खरर ऩङ्टमााएको बङ्ङ े ऩाइन्छ। ङ्जवऩऺीहरुरे ङ्झरङ्ञखत 
जवाप ऩेस गयी अदारतराई जानकायी गयाएको प्रङ्झत इजरासरे सह्राना गयेको छ। 
"प्रत्मेक नागङ्चयकराई कानूनरे प्रङ्झतफन्ध वा ङ्झनषधे गयेको फाहेक सफै काभ गने हक 
सङ्टङ्जवधा हङ्टन्छ" भातै्र होइन कानङ्टनी हक हङ्टन्छ। याज्मरे कङ्ट नै ऩेशा वा व्मवसाम गना 
इजाजत ङ्छदन्छ बने त्मस्तो व्मवसाम सञ्चारन गना ङ्झनङ्छदाष्ट सताहरुको उल्रङ्घन गयेभा 
याज्म वा ङ्जवऩऺी सावाजङ्झनक ङ्झनकाम य अङ्झधकायीहरुरे हस्तऺेऩ गना ऩाउन े कङ्ट याभा 
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सन्देह छैन। ङ्झनवेदकरे sound proof  फाय ङ्झनभााण गयी भाऩदण्ड ऩूया गयी सञ्चारन 
गयेको बङ्ङे दावी छ।त्मसभा ङ्जवऩऺीहरुरे भाऩदण्ड नऩङ्टगेको बनी एङ्जकनसाथ बङ्ङ 
सकेको ऩाइदैंन। sound pollution बएको बङ्ङ ेस्थानीम नागङ्चयक वा नागङ्चयक सभाजको 
गङ्टनासो यहेको प्रसङ्ग उल्रेख बएको बएताऩङ्झन त्मस्तो ङ्झरङ्जऩफद्ध कङ्ट नै कङ्ट या ङ्झरङ्ञखत 
जवापसाथ ऩेस बएको ऩाइएन। तसथा, कानून फभोङ्ञजभ कम्ऩनी स्थाऩना गयी, सम्फद्ध 
ङ्झनकामफाट इजाजत प्राप्त गयी आवश्मक ऩने भाऩदण्ड ऩूया गयी कम्ऩनीको उदे्दश्म ऩूङ्झता 
गने कामा गयी यहेकोभा अऩायदशॉ, भनगढन्त, कऩोकङ्ञल्ऩत, आशॊका बयभा हस्तऺेऩ 
हङ्टनङ्ट न्मामऩूणा हङ्टॉदैन। अझ आफ्नो यकभ खचा गयी याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जनको सेवा खङ्चयद 
गयी आनङ्ञन्दत बैयहेको, कम्ऩनीका काभदायहरुरे सेवा प्रवाह गयी यहेको सभमभा फीचभै 
याज्म वा सावाजङ्झनक ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीहरुको तपा फाट हस्तऺेऩ हङ्टॉदा सेवा प्रबाङ्जवत 
हङ्टन े य मसको ङ्झनयन्तयताभा प्रश्न ङ्ञचन्ह राग्ने कङ्ट या ङ्झनसन्देह स्ऩष्ट छ। मसफाट 
ङ्झनवेदकको ऩेशा, व्मवसाम य सम्ऩङ्ञि सम्फन्धी भौङ्झरक तथा कानूनी हकभा अऩूयणीम 
ऺङ्झत ऩङ्टग्न े कङ्ट याभा दङ्टई भत छैन। ङ्जवश्व खङ्टल्रा सभाज(open society) तपा  ङ्झनयन्तय 
उन्भङ्टख छ बने नीङ्ञज ऺेत्र (private sector) याज्मको ङ्जवकास य अथातन्त्रको अङ्झबङ्ङ 
ऩऺ बएको छ। नेऩारको अथातन्त्र क्रभश् ऩमाटनतपा  उन्भङ्टख हङ्टॉदै गएको छ। मसका 
राङ्झग ङ्झनवेदकरे सञ्चारन गयेको भनोयञ्जन कामाक्रभहरुको भहत्व अङ्झधक छ। स्वदेशी 
ङ्जवदेशी ग्राहक(ऩाहङ्टना)हरु वा ऩमाटकहरुरे भनोयञ्जन ङ्झरन े ऩऺराई भहत्वका साथ 
ङ्झनमारी यहेका हङ्टन्छन।् याज्मका अङ्झधकायीहरुरे मस कङ्ट याराई गम्बीयताका साथ सोंच 
ङ्जवचाय गयी गैयकानूनी कामा बएको ऩमााप्त य ङ्जवश्वसनीम आधायभा हस्तऺेऩ गने प्रङ्जक्रमा 
अऩनाउनङ्ट उऩमङ्टक्त हङ्टन्छ। मसको तात्ऩमा त्मस्ता व्मवसामीरे गैयकानूनी कामा गयेको 
कङ्ट या स्थाङ्जऩत हङ्टनङ्ट आवस्मक छ।ङ्जवऩऺीहरुको ङ्झरङ्ञखतजवापफाट कायवाही उठाएको 
कङ्ट या अङ्झबरेख हङ्टन सकेको प्रभाण ऩेस बएको देङ्ञखदैंन।तसथा, ङ्झनवेदकको भनोयञ्जन सेवा 
प्रवाह कामाक्रभभा कानूनको उङ्ञचत प्रङ्जक्रमा नऩङ्टर् माई हस्तऺेऩ गने, गयाउन ेकामा नगनङ्टा, 
नगयाउनङ्ट बनी ङ्जवऩऺीहरुका नाउॉभा ङ्झनषधेाऻाको आदेश जायी हङ्टन ेनै अवस्था देङ्ञखन्छ। 

१५  साथै, याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन सेवा के कङ्झत याङ्झतसम्भ सञ्चारन गने बङ्ङ े सम्फन्धभा 
भूरत् २ वटा सञ्चारकको शैरी ऩाइन्छ। शहय सङ्टत्दैन, सङ्टङ्झत हारे छोटो सभमको 
राङ्झग सङ्टत्छ बङ्ङ े य भहानगय कदाङ्जऩ सङ्टत्दैन। ऩङ्जहरो शहय सङ्टत्दैन,सङ्टतेऩङ्झन छोटो 
सभमको राङ्झग सङ्टत्छ(Town is not sleep or May sleep for short time) बङ्ङे शैरीभा 
यातको सीङ्झभत सभम सङ्टत्छ बङ्ङ े कङ्ट यारे भनोयञ्जन रगामतका याङ्झत्रकारीन 
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व्मवसामहरुभा ऩङ्झन सभमको ऩावन्दी हङ्टन्छ बङ्ङ े नै हो। अकोतपा , भहानगय कदाङ्जऩ 
सङ्टत्दैन बङ्ङङ्टको भतरफ यातबय भाङ्झनसहरुरे आफ्नो ऩेशा, व्मवसाम सञ्चारन गना सक्छ 
बङ्ङ ेअथाभा नै ङ्झरइन्छ। परस्वरुऩ, भनोयञ्जन सेवा सभेत २४ सैं घण्टा सञ्चाङ्झरत हङ्टन 
सक्छ बङ्ङ ेकङ्ट या हो। गहृ प्रशासन सङ्टधाय कामामोजना, २०७४ को फङ्टॉदा नॊ. ६६ भा 
सयोकायवाराहरुसॉगको सहकामाभा ऩमाटकको आवागभन फढी हङ्टन े ऺेत्रहरुभा २४ सैं 
घण्टा फजाय खङ्टल्रा याख्न सङ्टयऺा व्मवस्था ङ्झभराउने कङ्ट या ङ्झरङ्जऩफद्ध बएको छ। २०६८ 
सारभा जायी काठभाण्डौ घोषणाऩत्र, २०६८ (काठभाण्डौ भहानगयऩाङ्झरका) फङ्टॉदा नॊ. 
७८ भा ऩमाटकीमस्थरराई २४ सैं घण्टा खङ्टल्रा याख्न े व्मवस्था गङ्चयनेछ बन े ङ्झभङ्झत 
२०७७।१०।१९।२ भा काठभाण्डौ ङ्ञजल्राका प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको 
अध्मऺताभा फसेको फैठकरे ङ्झनणाम नॊ. १ भा दोहोयी साॉझ,डान्सफाय व्मवसाम सञ्चारन 
याङ्झत १२ फजेसम्भ, नाइट क्रफ तथा ङ्झडस्कोथेक याङ्झत २ फजेसम्भ सञ्चारन गने सभम 
तोङ्जकएको ऩाइमो। साथै, उक्त याङ्झत्रकारीन व्मवसामहरुरे स्वास्थ्म तथा जनसॊतमा 
भन्त्रारम य याङ्झत्रकारीन व्मवसाम सञ्चारन भाऩदण्डको ऩारन गने गयी त्मस्ता 
व्मवसाम खोल्न सञ्चारन गना अनङ्टभङ्झत ङ्छदन ेबङ्ङे सभेत उक्त ङ्झनणामभा उल्रेख बएको 
ऩाइन्छ। ऩोखयाभा ऩङ्झन याङ्झत्रकारीन व्मवसाम फेरङ्टका ७ फजेदेङ्ञख खङ्टरेय छोटो अवङ्झध 
याङ्झत ११.०० फजेसम्भ य राभो सभम २.०० फजेसम्भ सञ्चारन हङ्टॉदै आएको ऩाइन्छ। 
बायत, फेरामत, अभेङ्चयकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ भहानगयऩाङ्झरका रगामतका शहयहरुभा याङ्झत्रकारीन 
व्मवसामहरु असीङ्झभत वा सीङ्झभत दङ्टवै सञ्चारन शैरी अवरम्फन गङ्चयएको ऩाइन्छ। 

१६  मस रुऩन्देही ङ्ञजल्राभा सभेत उऩभहानगयऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरकाहरु यहेका छन।् 
फङ्टटवर य ङ्झसद्धाथानगय उऩभहानगयऩाङ्झरका भहानगयऩाङ्झरका उन्भङ्टख यहेको ऩाइन्छ। 
वताभान मङ्टग ङ्जवश्वव्माऩीकयणको मङ्टग (globalization age) हो।हाभी ङ्जवश्वफाट अरग हङ्टन 
सकै्तनौं। ङ्जवश्वव्माऩीकयणका भूल्म भान्मताराई अगाल्दै आफ्नो भौङ्झरकताहरुराई 
जोगाउॉदै अङ्ञघ फढ्नङ्टको ङ्जवकल्ऩ देङ्ञखदैंन। मो ऺेत्र ऩमाटकीम ङ्जहसाफरे धेयै सम्बावना 
फोकेको ऺेत्र हो। ङ्जवश्वभा शाङ्ञन्तको सन्देश प्रवाह गने बगवान गौतभफङ्टद्ब जन्भेको ऺेत्र, 

ङ्जवश्वकै ठूरो भानवङ्झनङ्झभात तार जगदीशऩङ्टय तार, फाङ्ञल्भकी आिभ, ङ्झत्रवेणीधाभ, ङ्चयडी, 
यानीभहर रगामतका धाङ्झभाक, साॊस्कृङ्झतक य भनोयञ्जनात्भक दृङ्जष्टफाट मो ऺेत्रको भहत्व 
ठूरो छ। ऩमाटकीम स्थरहरुभा गीत, सॊगीत, नतृ्म, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका ऩेम ऩदाथा, खानाका 
ऩङ्चयकायको व्मवस्था च ङ्टस्त य दङ्टरुस्त हङ्टनङ्टऩछा। व्मवस्थाऩनको ङ्जहसाफरे च ङ्टकेको खण्डभा 
ऩमाटकहरुको आकषाण न्मूनीकयण हङ्टन जान्छ। हाम्रो ऩमाटकीम थरो प्रङ्झत ङ्जवकषाण 
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आउॉन थाल्छ, अन्ततोगत्वा क्रभश् हाम्रा नीङ्ञज ऺेत्रफाट सञ्चारनभा आएका 
याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन व्मवसामहरु ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टने ङ्छदशातपा  उन्भङ्टख हङ्टन ऩङ्टग्छन।् मो 
रङ्टङ्ञम्फनी ऺेत्र फासीहरुको राङ्झग ङ्झनिम खङ्टसीको खफय हङ्टन े छैन। मस ङ्जहसाफभा 
सावाजङ्झनक ङ्झनकाम य अङ्झधकायीहरुरे ङ्जवदेशी ऩाहङ्टनाहरुराई आकषाण फढाउन सङ्जकन े
तौयतङ्चयका य शैरीका साथ बयभग्दङ्टय प्रमासका साथ कताव्म ऩारना गने आवश्मक भातै्र 
होइन, अऩङ्चयहामा छ। शाङ्ञन्त सङ्टयऺा, सावाजङ्झनक स्वास्थ्म, सावाजङ्झनक ङ्जहत,साभाङ्ञजक 
सन्तङ्टरन, काभदायको ङ्जहत आङ्छद प्रश्न एकातपा  छ बन े अकोतपा  ङ्झनवेदक जस्ता 
व्मवसामीहरुको रगानी, ङ्झनजहरुरे याज्मराई ङ्झतना फङ्टझाउन ऩने कय, काभदायहरु 
आङ्छदराई ङ्छदनङ्ट ऩने ऩाङ्चयिङ्झभक सङ्टङ्जवधा, सञ्चारक स्वमॊको जीङ्जवकोऩाजान रगामतका दङ्टवै 
ऩऺहरुराई तमार गयी याङ्झत्रकारीन व्मवसाम सञ्चारनको सभमावङ्झध तोक्नङ्ट अऩङ्चयहामा 
आवस्मकता देङ्ञखन्छ।शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको प्रश्नभा प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायी य ङ्ञजल्रा प्रहयी 
कामाारमका प्रभङ्टख, सावाजङ्झनक ङ्जहत, स्वास्थ्म य सावाजङ्झनक भमाादाको प्रश्नभा स्थानीम 
ङ्झनकाम य नागङ्चयक सभाज, रगानीकतााको ङ्जहतको राङ्झग ङ्झनजहरु तपा फाट ङ्झनजहरुको 
व्मवसाङ्जमक प्रङ्झतङ्झनङ्झध, काभदायहरुको ङ्जहत आङ्छदका ङ्जवषमभा हेदाा मङ्टङ्झनमनका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु 
सभेतका फीचभा छरपर गयी सफै ङ्जवषमहरुभा छरपर गयी सभग्र अवस्थाको 
भूल्माङ्कन गयी याङ्झत्रकारीन व्मवसाम सञ्चारन गने अवङ्झध तोक्नङ्ट य अवङ्झध नतोकेसम्भ 
नेऩारका अन्म शहयहरुभा सञ्चारन हङ्टने सफैबन्दा कभ सभम वा सफैबन्दा ङ्झछटो फन्द 
हङ्टन ेसभम ११.०० फजे याङ्झत ऩाइएकोरे याङ्झत ११.००सम्भ सञ्चारन गना ङ्छदनङ्ट बनी 
ङ्जवऩऺीहरुका नाउॉभा ङ्झनदेशनात्भक आदेश जायी गना भनाङ्झसफ देङ्ञखन आमो।  

१७  अत् भाङ्झथ ङ्जववेङ्ञचत आधाय य कायण सभेतफाट ङ्चयट ङ्झनवेदकको याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन 
व्माण्ड तथा ङ्झडस्कोथेक व्मवसाम सञ्चारनभा फाॉधा, व्मवधान खडा गने, धयकऩड गने, 
व्मवसाम फन्द गने, गयाउने रगामतको कामा नगनूा, नगयाउनू बनी ङ्जवऩऺीहरुको 
नाउॉभा ङ्झनषधेाऻाको आदेश जायी हङ्टन े ठहछा।याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन व्मवसाम सञ्चारन 
सम्फन्धी ङ्जवधाङ्जमकी कानून ङ्झनभााण नबएको य ङ्जवङ्झबङ्ङ शहयी इराकाभा याङ्झत्रकारीन 
भनोयञ्जन व्मवसामको दैङ्झनक सञ्चारन अवङ्झधभा एकरुऩता नदेङ्ञखएको ऩङ्चयप्रके्ष्मभा देहाम 
फभोङ्ञजभ सञ्चारन अवङ्झध कामभ गनूा बनी ङ्जवऩऺीहरुको नाउॉभा ङ्झनदेशनात्भक आदेश 
सभेत जायी गयी ङ्छदएको छ्- 

- सम्फङ्ञन्धत प्रभङ्टख ङ्ञजल्रा अङ्झधकायीको अध्मऺताभा स्थानीम तहका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
ङ्ञजल्रा प्रहयी कामाारमको प्रभङ्टख, नागङ्चयक सभाजको प्रङ्झतङ्झनङ्झध य सम्फङ्ञन्धत 



 

अ.प्रा.प्रङ्छदऩ कङ्टॉ वय ङ्जवरुद्ब ङ्ञजल्रा प्रशासन कामाारम, ङ्झसद्धाथानगय रुऩन्देही, सभेत, भङ्टद्दा: ङ्झनषधेाऻा ङ्झभङ्ञित ऩयभादेश, ङ्चयट नॊ.०७६-WO-००९६, 
ङ्झन.नॊ.२०२, ऩषृ्ठ  भध्मेको  

व्मवसाङ्जमक प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतको फैठक (minute of meeting) गयी त्मस्तो 
याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन व्मवसाम सञ्चारन अवङ्झध तोक्नू, 

- उक्त फैठकफाट कामा सञ्चारन अवङ्झध नतोकेसम्भको राङ्झग उऩभहानगयऩाङ्झरका य 
नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र याङ्झत ११:०० फजेसम्भ याङ्झत्रकारीन भनोयञ्जन व्मवसाम 
सञ्चारन गनूा, गयाउनू। 

अन्म कङ्ट याभा तऩङ्झसर फभोङ्ञजभ गनूा, 
तऩङ्झसर खण्ड 

 भाङ्झथ आदेशखण्डभा ङ्झनषधेाऻाको आदेश जायी हङ्टन े य ङ्जवऩऺीहरुका नाभभा 
ङ्झनदेशनात्भक आदेश सभेत जायी हङ्टन ेठहयेकारे प्रस्तङ्टत आदेशको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ साथै 
याखी आदेश फभोङ्ञजभ गनूा बनी ङ्जवऩऺीहरुराई रेखी ऩठाउनू......................१ 

 प्रस्तङ्टत आदेश प्रभाणीकयण बएको सूचना ङ्झनमभानङ्टसाय प्रकाशन गनूा...............१ 

 नक्कर भाग्ने सयोकायवाराराई ङ्झनमभानङ्टसाय नक्कर ङ्छदनू...............................१ 

 प्रस्तङ्टत आदेशको ङ्जवद्यङ्टतीमप्रङ्झत ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा अऩरोड गनूा.....................१ 

 प्रस्तङ्टत ङ्झनवेदनको दामयीको रगत कट्टा गयी ङ्झभङ्झसर ङ्झनमभानङ्टसाय अङ्झबरेख 
शाखाभा फङ्टझाई ङ्छदनू.........................................................................१ 

 
         

उक्त यामभा सहभत छङ्ट। 

 

 

आदेश तमाय ऩाना सहमोग गने्- 

शाखा अङ्झधकृत् ङ्झभन याज ऩन्थी 
कम्प्मूटय गने् क.अ.सजृना रोहनी 
इङ्झत सम्वत ्२०७७ सार पागङ्टन १२ गते योज ४ भा शङ्टबभ ्------------------ 
 

 
 

अग्नीप्रसाद थऩङ्झरमा  

न्मामाधीश 
  सङ्टदशानदेव बट्ट 

न्मामाधीश 
 

प्रभाणीकयण ङ्झभङ्झत्-207७/११/ अदारतको छाऩ 


