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ििोच्च अदािि, ियंकु्त इजिाि 

िम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोिने्र शम्शेर ज.ब.रा. 

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी 

आदेश 

०७५-WO-०६६८ 
 

मुद्ा: उत्प्प्रषेणयुक्त परमादशे। 

काठमाण्डौं तजसिा, काठमाण्डौं महानगरपातिका िडानं. २४ मा रतजर्ष्सड कायासिय रहकेो 

तितमतसिना टे्रडिस प्रा.ति.का िर्स बाट ऐ.का अतधकारप्राप्त िंचािक काठमाडौं तजसिा, काठमाणडौं 

महानगरपातिका िडान.ं २४ बस्न ेमुकुन्द तितमतसिन...............१ 

 
 

तनिेदक 

तिरुद्ध 

ितििपुर तजसिा, ितििपुर उपमहानगरपातिका श्रीमहि पुसचोक, ितििपुरमा केन्रीय 

कायासिय रहकेो िातिक ग्रातमण आिाि कम्पनी तितमटेडबाट नाम परीििसन भएको रातिय 

आिाि कम्पनी तितमटेड...................................................................१ 

ऐ. को योजना कायासिय, माकर, नििपरािी .................................................१ 

 
 

तिपक्षी 

 

नेपािको िंतिधान,२०७२को धारा ४६ िथा १३३ (२)(३) बमोतजम यिै अदाििको अतधकारके्षत्र तभत्र 

पन ेभई दायर हुन आएको प्रस्िुि ररट तनिेदनको िंतक्षप्ि िथ्य एिं आदशे यि प्रकार छ :- 

िथय खण्ड 

1. रातिय आिाि कम्पनी तितमटेडका नाउँमा दिास से्रस्िा कायम रहकेो हाि नििपरािी तजसिा 

बदसघाट नगरपातिका िाडस नं. २(ग)कक.नं. १३१० तस्थि तबतभन्न ५० ककत्तामा रहकेो ८-२-१२ (आठ 

तबगाह दईु कट्ठा बाह्र धुर) घडरेी जग्गा तििाम तबक्री गनसका िातग प्रथम पटक ३० कदन ेिूचना तमति 

२०७४।७।२५ को तचििन पोर्ष् दैतनक िमाचारपत्रमा प्रकातशि भएकोमा किैको पतन दरखास्ि पनस 

नआएको, दोस्रो पटक ३० कदन े िूचना तमति २०७४/१०/२० को दतैनक पत्र, नेपािी रातिय 

दतैनकमा प्रकातशि भएकोमा दोस्रो पटक पतन किैको दरखास्ि पनस नआएको, िेस्रो पटक १५ कदने 

िूचना तमति २०७४/११/२२ को तचििन पोर्ष् दतैनक िमाचारपत्रमा प्रकातशि भएकोमा िेस्रो पटक 

पतन किैको दरखास्ि पनस नआएको र अतन्िम अथासि चौंथो पटक ३० कदन े िूचना तमति 

२०७५/२/१७ मा दतैनक पत्र, नेपािी रातिय दतैनकमा प्रकातशि भएकोमा तिपक्षी आिाि कम्पनी 

तितमटेडिे जारी गरेको िूचना बमोतजमको शिस बन्दजे पुरा गरी बोिपत्र दस्िुरिमेि दातखि गरी 

घडरेी खररदको िातग बोिपत्र र्ारम बुझाए पश्चाि तमति २०७५/३/१७ गि े कदनको २ बज ेउक्त 
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बोिपत्र ईिाका प्रशािन कायासिय िेमरीका प्रतितनतध, नापी कायासिय, नििपरािीका प्रतितनतध, 

ईिाका प्रशािन कायासिय बदसघाटका प्रतितनतधहरू िमेिको रोहिरमा बोिपत्र खोिी िो को 

मुचूसकािमेि गररएको तथयो । बोिपत्र आव्हान गररएको जम्मा ५० ककत्ता घडरेीमध्ये २ ककत्ता 

जग्गा बाहके अन्य ४८ ककत्ता जग्गामा हाम्रो मात्र बोिपत्र परेको तथयो। पिटनं. ४८(ग) मा पदम 

बहादरु काकी रपिट नं. ४७(ग) मा ईश्वरीप्रिाद तघतमरेको तििामी खररद बोिपत्र परेको तथयो।यिै 

बीच तिपक्षी योजना कायासिय नििपरािी माकरमा तमति २०७५/४/४ मा युिा िंघ नेपाि िथा 

िाई. ति. एि. नेपाििे तबतभन्न माग राखी िािाबन्दी गरेको भन्द ैतमति २०७४/४/१४ गिेका कदन 

तनतमत्त प्रमुख तजसिा अतधकारीको िंयोजकत्प्िमा बदसघाट तचिापानी के्षत्रको आिाि बजार के्षत्रको 

जतमन टेण्डर प्रकक्रयाका िम्बन्धमा युिा िंघ नेपाि र िाई.ति.एि. नेपाि िथा रातिय आिाि 

कम्पनीका पदातधकारीको बीच िैठक भएको र िो तनणसय हदेास हाम्रो टेण्डर अस्िीकृि गन ेआधार 

भनेको युिा िंघ र िाई.ति.एि.को गैरकानूनी माग रहकेो स्पर्ष् हुन आयो।उक्त बैठकको तनणसय नं. १ 

मा बोिपत्र रद् गन ेबारेको तमति २०७५।४।११ को तनणसय जानकारी गराउने, तनणसय नं. २ मा 

घडरेी तिक्री िम्बन्धी टेण्डरका आधारहरु तजसिा प्रशािन कायासियमार्स ि िाई.िी.एि. नेपाि र 

युिा िंघ नेपाििाई उपिब्ध गराउने र तनणसय नं. ३ मा टेण्डर प्रकक्रयामा िमािेश भएका कम्पनीका 

तििरणहरु आन्दोतिि पक्षिाई उपिब्ध गराउने गरी िहमिी भई उपरोक्त बमोतजमको तनणसय 

भएको दतेखन्छ।तमति २०७५/३/१७ गि ेटेण्डर खोिी िकेपतछ िो बमोतजम तनणसय गनुसपनेमा नगरी 

तिपक्षी योजना कायासिय नििपरािीिे तमति २०७५/३/१८ गिे बोिपत्र स्िीकृिीको िातग तिपक्षी 

रातिय आिाि कम्पनी केन्रीय कायासियमा पठाएको तथयो । िम्पूणस कानूनी प्रकक्रया पुरा 

गररिकेपतछ पतन हामीहरुको तििामी प्रकक्रया रद् गदास के कुन कारणिे रद् गरेको हो भन्नेिम्मको 

कुन ैजानकारी नकदई बोिपत्र रद् गन ेकायसबाट तनिेदक कम्पनीिाई नेपािको िंतिधानको धारा १८, 

२५, २७ र ४२ द्वारा प्रदत्त िंिैधातनकहक एिं रकम र िरकारी ठेक्का बन्दोबस्ि ऐन,२०२० िथा 

रकम र िरकारी ठेक्का बन्दोबस्ि तनयमहरु,२०२२ बमोतजम प्राप्त कानूनी हकको प्रत्प्यक्ष उसिंघन 

भएको छ। तनिेदक कम्पनीिे पेश गरेको बोिपत्र तमति २०७५/३/१७ मा खोिी िकेकोमा िो 

बमोतजम जग्गा प्रदान गनुसपनमेा नगरी गैरकानूनी दिािमा परी अस्िीकृि गने गरी तिपक्षी रातिय 

आिाि कम्पनीिे तमति २०७५/४/११ मा गरेको तनणसय र िो तनणसयका आधारमा भएगरेका 

पत्राचार िथा तििामी प्रकक्रया रद् गने अन्य िम्पूणस काम कारिाहीहरू उत्प्प्रेषणको आदशेद्वारा िदर 

गरी तमति २०७५/३/१७मा खोिेको टेण्डर अनुिारका जग्गा प्राप्त गनसिाई कुन ै अिरोध नगनुस 

नगराउन ुभनी तिपक्षीहरुका नाउँमा परमादशे जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको ररट तनिेदन। 

2. यिमा के किो भएको हो ? तनिेदकको माग बमोतजमको आदशे ककन जारी हुन ुनपन ेहो? आदेश 

जारी हुन ुनपने आधार कारण भए िो िमेि िाथै राखी यो आदशे प्राप्त भएका तमतििे बाटोका म्याद 

बाहके १५ कदनतभत्र आंरै् िा आफ्नो कानूनबमोतजमको प्रतितनतध मार्स ि तितखि जिार् पेश गनुस 

भनी यो आदशे र ररट तनिेदनको नक्कि िाथै राखी  तिपक्षीहरुका नाममा म्याद िूचना जारी गरी 

तितखि जिार् मगाउन।ूिाथ ै तनिेदकिे अन्िररम आदशे माग गरेिर्स  तिचार गदास, िुतिधा 
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िन्िुिनको दतृर्ष्कोणबाट तिपक्षी कम्पनीिे बोिपत्र खोिीिके पश्चाि् तबनाकारण तनिेदकको 

बोिपत्र अस्िीकृि गने गरी तमति २०७५।४।११ मा गरेको तनणसय र िो िम्बन्धमा भएगरेका 

पत्राचारहरु हाि कायासन्ियन नगनुस नगराउनु, यथातस्थतिमा राख्नु भनी ििोच्च अदािि तनयमाििी, 

२०७४ को तनयम ४९(२)(क) बमोतजम तिपक्षीहरुको नाममा अन्िररम आदशे जारी गरी कदएको छ। 

प्रस्िुि आदशेको जानकारी तिपक्षीहरुिाई कदई तनयमानुिार पेश गनूस भन्ने व्यहोराको यि अदाििको 

तमति २०७५।१०।१० को आदशे ।  

3. रातिय आिाि कम्पनी तितमटेड नेपाि िरकारको पूणस स्िातमत्प्ि भएको कम्पनी हो । यि कम्पनीिे 

आिािका िातग योजना पररयोजना िंचािन गन ेनागररकको चाहना अनुिार तबतभन्न आिातिय 

के्षत्रका पिटहरु तबक्री तबिरण गन ेआिातिय जग्गाहरु तिई तबक्रीगन ेभाडामा कदन ेर तिजमा कदने 

िमेिका उद्ेश्य तिई स्थातपि कम्पनी हो । त्प्यिै अनरुुप यि कम्पनीिे आर्नो नाममा भएको 

नििपरािी तजसिा हाि बदसघाट न.पा. िातबक माकर गा.तब.ि.िडा नं. २(ग) ककत्ता नं. १३१० 

तस्थि तबतभन्न ५० ककत्तामा रहकेो ८-२-१२-० (आठ तबगाहा दईु कट्ठा बाह्र धुर) जग्गा तििाम तबक्री 

गनसका िातग योजना कायासिय नििपरािीिे काननूी प्रकक्रया पुरा गरी प्रथम पटक ३० कदने िूचना 

तमति २०७४।७।२५ को तचििन पोर्ष् दतैनक िमाचारपत्रमा प्रकातशि भएकोमा किैको पतन 

दरखास्ि पनस नआएको, दोस्रो पटक ३० कदने िूचना तमति २०७४/१०/२० कोदतैनक पत्र, नेपािी 

रातिय दैतनकमा प्रकातशि भएकोमा दोस्रो पटकपतन किैको दरखास्ि पनस नआएको ,िेस्रो पटक १५ 

कदन ेिूचना तमति २०७४/११/२२ को तचििन पोर्ष् दतैनक िमाचारपत्रमा प्रकातशि भएकोमा िेस्रो 

पटक पतन किैको दरखास्ि पनस नआएको र अतन्िम अथासि चौंथो पटक ३० कदन े िूचना तमति 

२०७५/२/१७ मा दतैनक पत्र, नेपािी रातिय दतैनकमा प्रकातशि भएकोमा तिपक्षी कम्पनी र अन्य 

व्यतक्तिे िोही िूचना अनुिार आफ्नो टेण्डर हािेको र योजना कायासिय नििपरािी माकरिे उक्त 

टेण्डर र्ाइि स्िीकृतिको िातग प.िं.०७४/०७५ च.नं. ३२० तमति २०७५।३।१८ को पत्रिाथ यि 

कायासियमा पठाएकोमा तििामी प्रकक्रया कानूनबमोतजम छ छैन भनी हनेुसपने भई हदेास िािसजतनक 

खररद ऐन,२०६३ को दर्ा १४ को उपदर्ा ४(क) र ४(ख), कम्पनीको आर्थसक तितनयमाििी, 

िािसजतनक खररद तनयमाििी िमेिको प्रकक्रया नपुगेको, तििामी िूचना प्रकातशि गदास पतहिो 

पटक, दोस्रो पटक भनी उसिेख गरी नखुिाएको िाथै कुन ैपतन तििामी िूचना प्रकाशन गदास पतहिो 

पटकको िूचना ३० कदन ेभएपतछ दोस्रो िूचना १५ कदने र िेस्रो िूचना ७ कदन े हुन ु पनेमा िो 

नभएको र िेस्रो पटक िूचना प्रकाशन गदास एक िह मातथसिा अतधकारीको स्िीकृिी तिन ुपनेमा उक्त 

स्िीकृति पतन तिएको नपाइएको र योजना कायासियको बोिपत्र िम्बन्धी काम कारिाही कानून 

तिपरीिको दतेखएकोिे तमति २०७५।४।१० को मूसयाङ्कन ितमतिको बैठकिे िािसजतनक खररद 

ऐन, २०६३ को दर्ा १४ को उपदर्ा ४(क) र ४(ख) बमोतजम योजना कायासिय नििपरािी 

माकरको च.नं.३२० तमति २०७५।०३।१८ को पत्रिाथ प्राप्त िबै बोिपत्रहरु अस्िीकृि गन ेतनणसय 

गरेको हो। यिरी कानूनी प्रकक्रया नपरु्याई चौंथो पटकको िूचना अनुिार तिपक्षीिे टेण्डर भरेको र 

उक्त टेण्डर भदास िम्बतन्धि कायासियिे कानूनबमोतजम तििामी िूचना प्रकाशन गरेको छ, छैन भनी 
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नहरेी बोिपत्र कदएको हुदँा मािहिको योजना कायासियिे कानूनबमोतजम काम गरेको छ छैन भनी 

हने े मूसयाङ्कन गन ेर गैरकानूनी कायसिाई रोके्न अतधकार कानूनिे यि कायासियिाई कदएको हुदँा 

कानूनबमोतजमको अतधकार प्रयोग गदास तिपक्षीको मौतिक हक अतधकार हनन नहुने हुदँा ररट 

तनिेदन खारेजभागी भएकोिे खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको तिपक्षी रातिय आिाि कम्पनीको 

तितमटेडको तितखि जिार्।  

4. रातिय आिाि कम्पनी तितमटेड नेपाि िरकारको पूणस स्िातमत्प्ि भएको कम्पनी हो । यि कम्पनीिे 

आिािका िातग योजना परीयोजना िंचािन गन ेनागररकको चाहना अनुिार तबतभन्न आिातिय 

के्षत्रका पिटहरु तबक्री तबिरण गन ेआिातिय जग्गाहरु तिई तिकतिि गरी तबक्रीगने भाडामा कदन ेर 

तिजमा कदने िमेिका उद्धशे्य तिई स्थातपि कम्पनी हो । त्प्यिै अनरुुप यि कम्पनीिे आर्नो नाममा 

भएको नििपरािी तजसिा हाि बदासघाट न.पा. िातबक माकर गा.तब.ि.िडा नं. २(ग) ककत्ता नं. 

१३१० तस्थि तबतभन्न ५० ककत्तामा रहकेो ८-२-१२-० (आठ तबगाहा दईु कट्ठा बाह्र धुर) जग्गा 

तििाम गनस प्रथम पटक तमति २०७४।७।२५ मा ३० कदन े तििामी िूचना तचििन पोर्ष् दतैनक 

िमाचारपत्रमा प्रकातशि भएकोमा किैको पतन बोिपत्र नपरेको,  दोस्रो पटक तमति २०७४।१०।२० 

मा पतन ३० कदन े तििामी िूचना नेपािी रातिय दतैनकपत्रमा प्रकातशि भएकोमा बोिपत्र पनस 

नआएको, िेस्रो पटक तमति २०७४।११।२२ गिे १५ कदने तििामी िूचना तचििन पोर्ष् नेपािी 

रातिय दैतनकपत्रमा प्रकातशि भएकोमा किैको पतन बोिपत्र पनस नआएको र अतन्िम पटक तमति 

२०७5।२।१७ गिे ३० कदन ेतििामी िूचना नेपािी रातिय दैतनकपत्रमा प्रकातशि गरेकोमा तिपक्षी 

कम्पनी र अन्य व्यतक्तिे िोही िूचना अनुिार आफ्नो टेण्डर हािेको र तमति २०७५/०३/१७ गिे 

कदनको २ बजे उक्त बोिपत्र ईिाका प्रशािन कायासिय िेमरीका प्रतितनतध, नापी कायासिय 

नििपरािीका प्रतितनतध, ईिाका प्रशािन कायासिय बदसघाटका प्रतितनतधहरू िमेिको रोहिरमा 

बोिपत्र खोिी िो को मुचूसकािमेि गररएको तथयो।यि योजना कायासिय नििपरािीिे उक्त टेण्डर 

र्ाईि स्िीकृतिको िातग प.िं.०७४/०७५ च.नं. ३२० तमति २०७५।०३।१८ को पत्रितहि केन्रीय 

कायासियमा र्ाईि पठाएकोमा उक्त बोिपत्र केन्रीय कायासियको मूसयाङ्कन ितमतििे छानतबन 

गरी तमति २०७५।०४।१० को बैठकिे अस्िीकृि गनस तिर्ाररि गरी तमति २०७४।४। ११ मा 

केन्रीय कायासियिे उक्त बोिपत्रहरु अस्िीकृि गने तनणसय गरेको र उक्त कुराको जानकारी तमति 

२०७५।४।११ को पत्र प्राप्त भएपछी जानकारी हुन आयो । यिरी केन्रीय कायासियिे िािसजतनक 

खररद ऐन, २०६३ को दर्ा १४ को उपदर्ा ४(क) र ४(ख) बमोतजम िािुक कायासियिे बोिपत्र 

अस्िीकृि गने तनणसय गरेकोिे तिपक्षीिाई जग्गा कदन निके्न हुदँा बोिपत्र िाथ राखेको रुपैया कर्िास 

तिन पत्राचार गरेको र िािुक अड्डाको तनणसय मान्नु यि कायासियको किसव्य भएकोिे तिपक्षीको 

अतघकार यि कायासियिे हनन नगरेको हुदँा ररट तनिेदन खारेजभागी भएकोिे खारेज गररपाउँ भन्ने 

व्यहोराको तिपक्षी रातिय आिाि कम्पनी तितमटेड, योजना कायासिय, माकर नििपरािीको 

तितखि जिार्। 

आदेश खण्ड 
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5. तनयमबमोतजम दतैनक पेशी िूचीमा चढी तनणसयाथस इजिाििमक्ष पेश हुन आएको प्रस्िुि ररट 

तनिेदनमा तनिेदककािर्स बाट उपतस्थि तिद्वान अतधिक्ताद्वय श्री रमेश बडाि र श्री तिदरुप्रिाद 

ढुङ्गानािे तिपक्षी कम्पनी नेपाि िरकारको पूणस स्िातमत्प्ि भएको कम्पनी हो, नििपरािी तजसिा 

बदसघाट नगरपातिका िाडस नं. २(ग)कक.नं. १३१० तस्थि तबतभन्न ५० ककत्तामा रहकेो ८-२-१२ (आठ 

तबगाह दईु कट्ठा बाह्र धुर) घडरेी जग्गा तििाम तबक्री गनसका िातग बोिपत्र आव्हान गरी िूचना 

प्रकातशि गरेकोमा टेण्डर खोिी तनणसय गनुस पनेमा नगररएको िाथ ैतमति २०७५।४।१४ गिे तनतमत्त 

प्रमुख तजसिा अतधकारीको अध्यक्षिामा युिा िंघ नेपाि र िाई.ति. एि.नेपाििमेिको 

िहभातगिाको तनणसयद्वारा गैरकानूनी दिाि (undue influence) का आधारमा ठेक्का 

िोतडएकोिे बोिपत्र अस्िीकृि गने गरी तिपक्षी रातिय आिाि कम्पनीिे तमति २०७५/४/११ मा 

गरेको तनणसय र िो तनणसयको आधारमा भए गरेका अन्य िम्पूणस काम कारिाहीहरू उत्प्प्रेषणको 

आदशेद्वारा िदर गरी खोिेको टेण्डर अनुिारका जग्गा प्राप्त गनसिाई कुन ैअिरोध नगरी तनर्िसिाद 

भोगचिन गनस कदन ुभनी तिपक्षीका नाउँमा परमादशे जारी गरर पाउँ भनी िहि प्रस्िुि गनुस भयो। 

6. तिपक्षीको िर्स बाट उपतस्थि तिद्वान अतधिक्ताद्वय श्री कदपक राई र श्री माधिप्रिाद पयाकुरेििे 

रातिय आिाि कम्पनी तितमटेड नेपाि िरकारको पूणस स्िातमत्प्ि भएको कम्पनी हो। मािहिको 

योजना कायासिय नििपरािीिे तििामबाट जग्गा तबक्री गनस बोिपत्र आव्हान गरेकोमा उक्त टेण्डर 

र्ाईि स्िीकृतिको िातग प.िं.०७४/०७५ च.नं. ३२० तमति २०७५।०३।१८ को पत्रितहि र्ाईि 

केन्रीय कायासियमा पठाएकोमा उक्त कायासियको मूसयाङ्कन ितमतििे बोिपत्र िम्बन्धी र्ाइि 

छानतबन गरी तमति २०७५।४।१०को बैठकको तनणसयानुिार बोिपत्र अस्िीकृि गनस तिर्ाररि 

गरेकोमा उक्त बोिपत्र िािसजतनक खररद ऐन, २०६३ को दर्ा १४ को उपदर्ा ४(क) र ४ (ख) 

बमोतजमको कानूनी प्रकक्रया पुरा नगरेको कारण केन्रीय कायासियको तमति २०७४।४।११ को 

तनणसयानुिार अस्िीकृि गन े तनणसय गरेको हुदँा कानूनिम्मि गररएको काम कारिाहीबाट तनिेदक 

कम्पनीको कुनै हक अतधकार कुतण्ठि नभएकोिे ररट तनिेदन खारेज हुनुपछस भनी िहि प्रस्िुि गनुस 

भयो। 

7. उपयुसक्त िथय र बहि तजककर रहकेो प्रस्िुि ररट तनिेदनमा तनिेदकको मागबमोतजम उत्प्प्रेषण िथा 

परमादशेको आदशे जारी हुन पन ेहो िा होइन? िोही िम्िन्धमा तनणसय कदनुपने दतेखयो। 

8.  तनणसयिर्स  तिचार गदास, तिपक्षी रातिय आिाि कम्पनी तितमटेडको नाउँमा दिास से्रस्िा कायम रहकेो 

तजसिा नििपरािी बदसघाट नगरपातिका िाडस नं. २(ग) कक.नं. १३१० तस्थि तबतभन्न ५० ककत्तामा 

रहकेो के्षत्रर्ि ८-२-१२ (आठ तबगाहा दईु कट्ठा बाह्र धुर) घडेरी जग्गा तििाम तबक्री गनसका िातग 

कम्पनीिे बोिपत्र आव्हान गरेकोमा तनिेदक कम्पनी िगायि अन्य व्यतक्तिे योजना कायासिय 

नििपरािीमा बोिपत्र र्ाराम पेश गरेकोमा तमति २०७५/३/१७ मा उक्त बोिपत्र खोिी मुचूसका 

गररिकेकोमा िो बमोतजम तनिेदक कम्पनीिाई जग्गा प्रदान नगरी तमति २०७५/४/११ मा बोिपत्र 

अस्िीकृि गने गरी तिपक्षी रातिय आिाि कम्पनीिे गरेको तनणसय गैरकानूनी भएकोिे िो तनणसयको 

आधारमा भए गरेका पत्राचार िथा िम्पूणस काम कारिाहीहरू उत्प्प्रेषणको आदशेद्वारा िदर गरी 



 

तिमतसिना टे्रडिस प्रा.ति. ति. रातिय आिाि कम्पतन तितमटेड िमेि / ०७५-WO-०६६८/मुद्ााः उत्प्प्रेषणयुक्त परमादशे पषृ्ठ  6 

 

टेण्डर अनुिारका जग्गा प्राप्त गनसिाई कुनै अिरोध नगरी तनर्िसिाद भोग चिन गनस कदन ु भनी 

तिपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गररपाउँ भन्ने तनिेदन तजककर रहकेो देतखन्छ।त्प्यिै गरी, रातिय 

आिाि कम्पनी तितमटेड नेपाि िरकारको पूणस स्िातमत्प्ि भएको कम्पनी भएको र मािहिको योजना 

कायासिय नििपरािीिे जग्गा तििाम तबक्री गनस बोिपत्र आव्हान गरी उक्त टेण्डर र्ाईि 

स्िीकृतिको िातग केन्रीय कायासिय पठाएकोमा छानिीन गदास उक्त बोिपत्रमा िािसजतनक खररद 

ऐन, २०६३ को दर्ा १४ को उपदर्ा ४(क) र ४(ख) को कानूनी प्रकक्रया पुरा भएको नदेखखंदा तमति 

२०७५।४।११ को तनणसयानुिार अस्िीकृि भएको भन्ने तिपक्षीहरुको तितखि जिार् व्यहोरा रहकेो 

दतेखन्छ। 

9. प्रस्िुि ररट तनिेदनको तमतिििमेि अध्ययन गरी हदेास तिपक्षी रातिय आिाि कम्पनी तितमटेड, 

योजना कायासिय, माकर नििपरािीिे घडरेी जग्गा तििाम तबक्री गनसका िातग दतैनक पतत्रकामा 

िूचना प्रकातशि गरी बोिपत्र आव्हान गरेकोमा तनिेदक कम्पनी िगायि अन्य व्यतक्तिमेििे घडेरी 

जग्गा खररदका िम्बन्धमा कानूनको रीि पुर्याई बोिपत्र र्ाराम पेश गरेको दतेखन्छ। योजना 

कायासिय नििपरािीिे तमति २०७५/३/१७ मा पनस आएका बोिपत्र र्ारमहरू कानूनबमोतजमका 

प्रतितनतधहरुको रोहिरमा बोि कबोि गरी कायम भएको रकम उसिेख भएको बोिपत्र र्ारम खोिी 

तमति २०७५/३/१७ मा मुचूसकािमेि गरेको तमतिि िंिग्न छायाँप्रतिबाट देतखन्छ।ित्प्पश्चाि तिपक्षी 

योजना कायासिय नििपरािीिे उक्त बोिपत्र स्िीकृिीका िातग केन्रीय कायासियमा पठाएको र उक्त 

केन्रीय कायासियको मूसयाङ्कन ितमतििे बोिपत्र िम्बन्धी र्ाइि छानतबन गदास उक्त बोिपत्र 

िािसजतनक खररद ऐन, २०६३, को दर्ा १४ को उपदर्ा ४(क) र ४ (ख) मा भएको कानूनी व्यिस्था 

पुरा नगरी पनस आएकोिे बोिपत्र अस्िीकृि गनस तिर्ाररि गन ेगरी तमति २०७५।४।१० मा तनणसय 

गरेको र ित्प्पश्चाि् केन्रीय कायासियबाट रटपपणी उठाई िोही मूसयाङ्कन ितमतिको तनणसयबमोतजम 

भनी तमति २०७५।४।११ मा बोिपत्र अस्िीकृि गन ेगरी तनणसय भएको देतखन्छ। तमतिि िंिग्न 

रातिय आिाि कम्पनी तितमटेड, योजना कायासिय,माकर नििपरािीको प.िं.०७५।०७६, च.नं. 

१४८ तमति २०७५।६।२६ को पत्रबाट तनिेदक कम्पनीिाइ तनणसयको प्रतितितप पठाइएकोमा उक्त 

पत्रको व्यहोरा हदेास तमति २०७५।४।४ मा युिा िंघ नेपाि र िाई.िी.एि. नििपरािीिे िंयुक्त 

रुपमा माग राखी ज्ञापनपत्र टाँि गरी कायासियमा िािाबन्दी गरेका र बोिपत्र रद्को जानकारी 

भएपतछ मात्र िािाबन्दी खोसने भनेको हुदँा आन्दोिनकारी र यि कायासियका प्रतितनतधबीच 

छिर्ि भएकोमा तजसिा प्रशािनको रोहिरमा मात्र िािास गन े भन्ने अडान तिएको हुदँा तमति 

२०७५।४।१९ गि े तजसिा प्रशािन कायासिय नििपरािीका तनतमत्त प्र.तज.अको अध्यक्षिामा 

छिर्ि गदास टेण्डर रद् भएपतछ मात्र िािासमा बस्न ेभनी िािास स्थतगि भएकोिे केन्रीय कायासियिे 

तमति २०७५।४।११ मा बोिपत्र अस्िीकृि गन े तनणसय गरेपतछ मात्र तमति २०७५।४।१४ मा 

तनतमत्त प्रमुख तजसिा अतधकारी, रातिय आिाि कम्पनी तितमटेडका पदातधकारी, युिा िंघ नेपाि र 

िाई.िी.एि. नेपािबीच बैठक बिी तनणसय नं. १ मा बोिपत्र रद् गन ेबारेको तमति २०७५।४।११ को 

तनणसय जानकारी गराउने, तनणसय नं. २ मा घडेरी तिक्री िम्बन्धी टेण्डरका आधारहरु तजसिा प्रशािन 
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कायासियमार्स ि िाई.िी.एि. नेपाि र युिा िंघ नेपाििाई उपिब्ध गराउने र तनणसय नं. ३ मा टेण्डर 

प्रकक्रयामा िमािेश भएका कम्पनीका तििरणहरु आन्दोतिि पक्षिाई उपिब्ध गराउन ेगरी िहमिी 

भई उपरोक्त बमोतजमको तनणसय भएको देतखन्छ। 

10. तिपक्षी रातिय आिाि कम्पनी तितमटेड मािहिको योजना कायासिय नििपरािीिे बदसघाट 

नगरपातिका िाडस नं. २(ग) कक.नं. १३१० तस्थि तबतभन्न ५० ककत्तामा रहकेो के्षत्रर्ि ८-२-१२ 

(आठ तबगाह दईु कट्ठा बाह्र धुर) घडरेी जग्गा तििामबाट तबक्री गनसका िातग कम्पनीिे पटक पटक 

पतत्रकामा िूचना प्रकातशि गरी बोिपत्र आव्हान गरेकोमा अतन्िम चौथो पटक तनिेदक कम्पनीको 

बोिपत्र पनस आएको देतखन्छ। ित्प्पश्चाि् पनस आएका बोिपत्र र्ारमहरु तिपक्षी रातिय आिाि 

कम्पनी योजना कायासिय नििपरािीिे तमति २०७५/३/१७ मा कानून बमोतजमका प्रतितनतधहरुको 

रोहिरमा खोिी मुचूसकािमेि भएको तमतिि िंिग्न छायाँ प्रतिबाट दतेखएकोमा तिपक्षीिे आफ्नो 

तितखि जिार्मा िो कुरािाई उसिेख नगरी िथयिाई अनदखेा िमेि गरेको पाइयो।कानून बमोतजम 

बोिपत्र खोिी मुचूसकािमेि गररिकेको अिस्थामा कानूनिाः टेण्डर प्रकक्रया अगाडी बढाउनु पनेमा 

जग्गा तििाम तबक्रीको टेण्डर प्रकक्रयामा िहभागीिा नै नभएका अनतधकृि िमूहको गैरकानूनी दिाि 

र प्रभािमा परी बोिपत्र अस्िीकृि गन े गरी तिपक्षी रातिय आिाि कम्पनी तितमटेडबाट तमति 

२०७५/४/११ मा भएको तनणसयिाई कानून अनूरुपको भन्न तमिेन । 

11. ििथस, माथी तििेतचि आधार कारणबाट तनिेदक कम्पनीिे पेश गरेको बोिपत्र अस्िीकृि गन ेगरी 

तिपक्षीहरुबाट तमति २०७५।४।११ मा भएको तनणसय कानूनिम्मि नदखेखंदा उक्त तमतिको तनणसय र 

िो तनणसयका आधारमा भए गरेका काम कारिाहीहरू उत्प्प्रेषणको आदशेद्वारा िदर गररकदएको 

छ।अब, तनिेदक कम्पतनिे पेश गरेको बोिपत्र  तमति २०७५/३/१७ मा खोिी मुचुसकािमेि 

भइिकेको अिस्थामा टेण्डर अनुिारको बाँकी प्रकक्रया पुरा गरी जग्गा प्राप्त गनसिाई कुनै अिरोध 

नगनुस नगराउनु भनी तिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहछस।प्रस्िुि आदशेको जानकारी 

तनिेदकिाई कदई दायरीको िगि कट्टा गरी तमतिि तनयमानुिार अतभिेख शाखामा बुझाई कदनू। 

 

 

  न्यायाधीश 

उक्त आदशेमा म िहमि छु ।  

                             प्रधान न्यायाधीश 

इजिाि अतधकृिाः तिष्णुप्रिाद आचायस 

इति िंिि् २०७६ िाि र्ागुन ४ गि ेरोज १ मा शुभम्......................। 
 


