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     सवोछच अदालत, संयकु्त इजलास 
्ाननीय न्द्यायाधीश श्री दीपककु्ार काकी 
्ाननीय न्द्यायाधीश श्री तेज बहादरु के.सी 

   आदेश 
    ०६८-WO-०७९३ 

     ववषयाः- उत्प्प्रषेणयकु्त पर्ादेशस्ेत। 
लललतपरु च्जल्ला, लललतपरु उप्हानगरपाललका, वडा नं. १२ लगनखेलच्स्थत 
कायाफलय भएको लगनखेल वातावरण सधुार संस्थाका तर्फ बाट ऐ. का अध्यक्ष पूणफ 
ववश् वक्ाफ स्थावपत ---------------------------------------------------------१ 

ववरुद्ध 
भलू्सधुार तथा व्यवस्था ्न्द्रालय, लसंहदरबार, काठ्ाडौँ ----------------------१ 
भलू्सधुार तथा व्यवस्थापन ववभाग, काठ्ाडौँ, -------------------------------१ 
तत्प्काललन भलू् प्रशासन कायाफलयको हाल ्ालपोत कायाफलय, लगनखेल, 
लललतपरु ------------------------------------------------------------------१ 
च्जल्ला च्शक्षा कायाफलय, लललतपरु -------------------------------------------१ 
लललतपरु च्जल्ला, लललतपरु उप्हानगरपाललका, वडा नं. ५ च्स्थत न्नुा 
्च्छिन्द्र व्यवसावयक ्ा.वव.को हाल न्नुा ्च्छिन्द्र ्ाध्यल्क ववद्यालय -----१ 

 

नेपालको अन्द्तरर् संववधान, 2063 को धारा ३२ एवं १०७(२) ब्ोच्ज् यसै 
अदालतको अलधकार क्षेर लभरको भई दायर हनु आएको प्रस्ततु ररट लनवेदनको संच्क्षप्त तथ्य 
र आदेश यसप्रकार िाः- 

 लनवेदनको व्यहोरााः- 
् लनवेदक लगायत सम्पूणफ उपत्प्यकाबासीले पलु्चोकबाट शरुु भई शहरका ववलभन्न 

स्थानहरु पलु्चोक, लगनखेल हुुँदै जावलाखेल्ा पगुी रातो ्च्छिन्द्रनाथको भोटो देखाई 
ववसजफन हनेु रातो ्च्छिन्द्रनाथ र ्ीननाथको रथ यारा गरी अन्द्त्ा ्च्छिन्द्रनाथको भोटो 
प्रदशफन गरी स्ापन गररने प्रचलनलाई शताब्दी औ ं देच्ख सांस्कृलतक पवफको रुप्ा ्नाउुँदै 
आएका िौँ। रातो ्च्छिन्द्रनाथ (भोटो-जारा) जाराको अलभन्न अङ्गको रुप्ा ्ीननाथको रथ 
यारा रहेको र उक्त रथयारा स्ापन भए पलि ्ीननाथका पानेज्यूहरुले साइत हेरी 

लनवेदक 

ववपक्षी 
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लगनखेलको बटुक भैरवको अगालड ताच्न्द्रक ववलधपूवफक ्ांसाहतुी यज्ञका साथ बटुक 
(य्ान्द्तक) भैरवको पजुा गरी सो रथयारा सर्लतापूवफक स्ापन भएको कुराको सन्द्देश 
स्वगफका राजा ईन्द्र र पातालका राजा ककोटक नागराजलाई पठाउन ु पने परम्परा अनसुार 
क्र्श: एकजोडी भङ्गेरा उडाउने र एक जोडी ्ािा सप्तपाताल पोखरी्ा िाडेर पूजा स्ापन 
भएको सन्द्देश ददने चलन अद्यापी चली आएको ि। सो कायफका लालग लललतपरु च्जल्ला, 
लललतपरु उप्हानगरपाललका, साववक वडा ५, वकत्ता नम्बर १२६, क्षेरर्ल २०५-८-०-० 
्ध्ये पूवफ उत्तरतर्फ को वकत्ता नम्बर २१२ को कररब १४-१०-२-० (चौध रोपनी दश आना 
दईु पैशा) क्षेरर्ल्ा रै्ललएको सप्तपाताल पोखरीको प्रयोग हुुँदै आएकोले उक्त पोखरीको 
धाल्फक तथा सांस्कृलतक ्हत्प्व रहेको ि। 

त्प्यसै गरी पाटन शहर्ा रहेका इनार तथा ढुङ्गे धाराहरुको पानीको श्रोतको रुप्ा 
सप्तपाताल पोखरी रहेकोले यसको वातावरणीय ्हत्प्वस्ेत रहेको ि। त्प्यस्तै पोखरीको 
दच्क्षणतर्फ  रहेको ऐलतहालसक ्हत्प्वको प्राचीन अशोक स्तपुको गभफ् ा च्चस्यान काय् राख्न 
तथा भौगलभफक अवस्थालाई यथाच्स्थलत्ा राख्न र स्तपुको वररपरी खलु्ला वातावरण काय् 
राख्न्ा पलन सप्तपाताल पोखरीको ्हत्प्वपूणफ योगदान रहेको ि। ववपक्षी ववद्यालयले गैह्र 
कानूनी रुपले अलतक्र्ण गरी कब्जा्ा ललन खोजेको उल्लेच्खत वकत्ता नम्बर २१२ को 
जग्गा्ा भवन तथा अन्द्य भौलतक संरचना स्ेतको लन्ाफण गदाफ उक्त स्तपु्ा दषु्प्प्रभाव पनफ 
जाने हुुँदा उक्त जग्गालाई साववक देच्खको पोखरी ्सौट गरी ववपक्षी ववद्यालयले पोखरी पनेु, 

सकुाउने, व्यापाररक भवन (Commercial Complex) बनाउने लगायतका कायफबाट पोखरीको 
पानी रहने क्षेर घट्न गई पानीको सञ्चय्ा क्ी हनु गएको ि। 

यसरी बहआुयाल्क ्हत्प्व रहेको उल्लेच्खत सावफजलनक उपयोगको जग्गाको संरक्षणका 
लालग लनवेदक संस्थाले लललतपरु च्जल्ला लललतपरु उप्हानगरपाललका, वडा नं. १५ 
लगनखेलच्स्थत न्नुा ्च्छिन्द्र ्ा. ववद्यालय स्ेतका ववरुद्ध यस अदालतस्क्ष सम्वत ्
२०६१ सालको ररट नं. ३००५ दायर गरेको लथयो। उक्त ्दु्ा्ा यस अदालतबाट 

“वववाददत पोखरी वकत्ता नम्बर १२६ को क्षे.र्. २०५-८-०-० लभरै परेको र ल्लत २०५० 
्ा उक्त साववक वकत्ता नं. १२६ को पूरै जग्गा नेपाल सरकारको ना््ा दताफ भएकोले 
ववपक्षी ववद्यालयले गनफ लागेको भवन लन्ाफण सम्बन्द्धी नक्सा पास ्चुलु्का उत्प्प्रषेणको 
आदेशले बदर हनेु तथा लन्ाफणाधीन भवन नबनाउन ुभनी ववद्यालयको ना््ा प्रलतषधे र सो 
क्षेर्ा भवन लन्ाफण लगायत कुनै पलन प्रस्ताव कायाफन्द्वयन गनुफपूवफ वातावरणीय प्रभाव 
्ूल्यांकनका सम्बन्द्ध्ा उच्चत प्रबन्द्ध गनुफ, गराउन ुभनी च्जल्ला प्रशासन कायाफलय, लललतपरु 
स्ेतका ना््ा ल्लत २०६१।१०।८ ्ा पर्ादेशको आदेशस्ेत जारी भएको ि। 

यस अदालतको उक्त आदेशपश्चात उक्त सप्तपाताल पोखरीको च्जणोद्वार एवं पनु 
लन्ाफणका लालग उपभोक्ता सल्लत गठन भई कायफ प्रारम्भ गदाफ “ ... वकत्ता नम्बर २१२ को 
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जग्गा आफ्नो ना््ा दताफ काय् रहेको र सो जग्गा्ा लन्ाफण भएको सम्पूणफ भौलतक 
संरचना्ा प्रलतकूल असर पने गरी ऐलतहालसक र सा्ाच्जक सेवाको ना्बाट बलजफ्ती कब्जा 
गरी पोखरी लगायतका कुनै पलन लन्ाफण कायफ नगनुफ नगराउन”ु भन्न े ्ागदावी सवहत यस 
लनवेदक संस्था स्ेतका ववरुद् ववपक्षी ववद्यालयको तर्फ बाट ०६६-WO-०५८९ र 
अलभभावकको तर्फ बाट भन्द्दै सत्प्य्ान ला्ाको नाउुँबाट ०६६-WO-०५५३ नं. को 
लनशेधाज्ञाको लनवेदन दायर गनुफ भएको लथयो। उक्त लनषधेाज्ञाको लनवेदन पनुरावेदन अदालत 
पाटनबाट ल्लत २०६७।७।२४ ्ा खारेज हनेु ठहरी रै्सला भएको ि भने  सो रै्सला 
उपर परेको ववपक्षी ववद्यालयको पनुरावेदन यस अदालत्ा ववचाराधीन रहेको ि। 

यसै गरी यस अदालतको २०६१ सालको रै्सलास्ेतका आधार्ा वकत्ता नम्बर 
२१२ को जग्गाको ववपक्षी ववद्यालयको नाउुँको दताफ बदर गरी ्ालपोत ऐन, २०३४ को 
दर्ा २४(२) ब्ोच्ज् सावफजलनक सरकारी जग्गा काय् गरी पाऊुँ  भनी लनवेदक संस्थाले 
ववपक्षी ्ालपोत कायाफलय लललतपरुस्क्ष दायर गरेको्ा उक्त लनवेदन्ा ववपक्षी ्ालपोत 
कायाफलय आफ्नो दावयत्प्वबाट वव्खु भई ".--- वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गालाई ्ालपोत ऐन, 

२०३४ को दर्ा २४(२) ब्ोच्ज् बदर गरी सावफजलनक जग्गा काय् गने अलधकार 
्ालपोत कायाफलयलाई नभएकोले ववद्यालयको ना््ा रहेको जग्गा दताफ बदर गनफ नल्ल्ने 
भनी ल्लत २०६८।५।८ ्ा गैरकानूनी आदेश भएको ि। ववपक्षी ववद्यालयको ल्लत 
२०३४।१०।१३ को गैर् ह कानूनी ुठुो व्यहोराको दरखास्तब्ोच्ज् च्शक्षण संस्था सम्पलत 
व्यवस्था च्जल्ला सल्लतका अध्यक्ष प्र.च्ज.अ. नन्द्दकु्ार काकी ज्यूको संयोजकत्प्व्ा बसेको 
ल्लत २०३४।११।१२ को बैठकले लललतपरु नगरपाललका वडा नं.५/क वकत्ता नम्बर 
१११ पूरै र १२६ ्ध्ये ववपक्षी ववद्यालयले चचेको भनी ुठुो वववरणका साथ १४-१०-२-
० जग्गा वकत्ता काट गरी काय्ी वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा स्थानीय उपभोक्तालाई थाहा 
जानकारी नददई कानूनी व्यच्क्तका रुप्ा स्थावपत ववपक्षी ववद्यालयका ना््ा दताफ गरे 
गराएको अवस्था ि। ववपक्षी ववद्यालय ववशेषको ना््ा दताफ गरेको उल्लेच्खत जग्गा यस 
अदालतको ल्लत २०६१।१०।८ को पर्ादेशस्ेतको आदेशले सावफजलनक ठहर गरेको र 
सो आदेश अच्न्द्त् भई बसेकोबाट पलन दताफ हनु नसक्ने जग्गा दताफ भएको र यसबाट 
लनवेदक लगायत स्थानीय नागररकको परम्परादेच्खको सावफजलनक उपभोग्ा रहेको जग्गा 
वकत्ताकाट गरी ववपक्षी ववद्यालयको ना््ा दताफ गरी ददने तत्प्काललन भलू् प्रशासन कायाफलयले 
स्थानीय नागररक एवं उपभोक्ताको परम्परा देच्खको सांस्कृलतक भोगालधकार ्ेटाएको ि। 

ववपक्षी ववद्यालयको नाउुँ्ा गैह्रकानूनी दताफ रहेको वववाददत वकत्ता नम्बर २१२ ्ा नै 
सप्तपाताल पोखरी रहेको कुरा यसै अदालतबाट भएको २०६१ सालको आदेशबाट स्थावपत 
भई अच्न्द्त् भई बसेको ि। यस्तो अवस्थाको पोखरी सवहतको जग्गा ववपक्षी च्जल्ला च्शक्षा 
कायाफलय अन्द्तगफतको च्शक्षण संस्था सम्पच्त्त व्यवस्थापन च्जल्ला सल्लत, लललतपरुले 
अनालधकृत रुप्ा खोसी स्थानीय स्दुायको परम्परागत रुप्ा काय् रहेको भोग लगायतका 
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सावफजलनक वहत ववपरीत ववपक्षी ववद्यालयको ना््ा दताफ गरी ददने अलधकार कुनै कानूनले 
ददएको िैन। अताः ववपक्षी ्ालपोत कायाफलयबाट सावफजलनक उपयोगको जग्गा खोसी ववपक्षी 
ववद्यालयको नाउुँ्ा दताफ गरी ददने गरेको ल्लत २०३४।११।१२ को लनणफय र सोही 
लनणफयका आधार्ा ववपक्षी ववद्यालयको नाउुँ्ा दताफ गराईएको कायफ बदर गरी २०५० 
साल्ा पनुाः नेपाल सरकारको ना््ा दताफ भइसकेपलि ववना आधार कारण ल्लत 
२०६६।२।२६ ्ा लनणफय गरी पनुाः ववपक्षी ववद्यालयका नाउुँ्ा दताफ शे्रस्ता काय् गने 
ववपक्षी ववभाग/कायाफलयको लनणफय कानूनसम््त िैन। ्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) 
को व्यवस्था र ववपक्षी ववद्यालयबाट हनु लागेको लन्ाफणस्ेत नगनुफ, नगराउन ु भन्ने यसै 
अदालतको ल्लत २०६१।१०।८ ्ा भएको आदेश स्ेतका आधार्ा लनवेदक संस्थाले 
उक्त जग्गा सरकारी सावफजलनक काय् गरी पाउुँ भनी लनवेदन पेश गरेको्ा ्ालपोत 
कायाफलयले ल्लत २०६८।५।८ ्ा गरेको लनणफयबाट ्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा 
२४(२) को व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको ि। यसबाट पोखरी च्जणोद्वार पनु: लन्ाफण 
लगायतका कायफका सम्बन्द्ध्ा भएको अधरुो का् पूरा हनु नसकी सरकारी तथा 
जनश्र्दानबाट भएको श्रोत र साधनको लगानी खेर जाने र सम्पन्न भई सकेको का्को 
उच्चत संभार तथा सावफजलनक कायफ् ा भएको खचफको र्र्छ्यौट स्ेतका कायफ् ा बाधा पनफ गई 
लनवेदकलाई अपरुणीय क्षलत हनेु हुुँदा प्रस्ततु ररट लनवेदन दायर गरेको िौं। 

अताः ववपक्षी च्जल्ला च्शक्षा कायाफलय अन्द्तगफतको च्शक्षण संस्था सम्पलत व्यवस्था च्जल्ला 
सल्लतका अध्यक्ष प्र.च्ज.अ. नन्द्दकु्ार काकी ज्यबुाट ल्लत २०३४।११।१२ ्ा वकत्ता 
नम्बर १२६ वकत्ता काट गरी हाल काय्ी वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा ववपक्षी 
ववद्यालयको ना््ा दताफ गररददने गरी भएको लनणफय, सो लनणफयब्ोच्ज् दताफ शे्रस्ता काय् गरी 
ददने गरी भलू् प्रशासन कायाफलय (हाल ्ालपोत कायाफलय) बाट भएको ल्लत 
२०३४।१२।१ को लनणफय पचाफ, ववपक्षी ्ालपोत ववभागको ल्लत २०६५।१।८ को 
लनदेशन तथा सो को लनणफय स्ेतका आधार्ा उक्त वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा ववपक्षी 
ववद्यालयको नाउुँ्ा दताफ भएको देच्खएकोले ववपक्षी ववद्यालयको ना््ा रहेको दताफ बदर गने 
अलधकार आरू्लाई नभएको भनी लनवेदकको लनवेदन खारेज गने गरी ववपक्षी ्ालपोत 
कायाफलयबाट ल्लत २०६८।५।८ ्ा भएको स्वेछिाचारी लनणफयस्ेत गैरकानूनी हुुँदा 
उत्प्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गरी २०५० सालको दताफ, २०६१ सालको यस अदालतको 
आदेश र ्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) ब्ोच्ज् उक्त वकत्ता नम्बर २१२ को 
जग्गा सप्तपाताल पोखरी सावफजलनक सरकारी जग्गा काय् गरी जग्गा धनी दताफ शे्रस्ता काय् 
गनुफ भनी ववपक्षी ्ालपोत कायाफलय, लललतपरुको नाउुँ्ा पर्ादेश लगायत उपयकु्त आदेश 
जारी गरी पाऊुँ  भन्द् नेस्ेत व्यहोराको लगनखेल वातावरण सधुार संस्थाका तर्फ बाट ऐ. का 
अध्यक्ष पूणफ ववश्वक्ाफ स्थावपतको तर्फ बाट यस अदालत्ा दायर हनु आएको ररट लनवेदन। 
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 प्रारच्म्भक आदेशाः- 
यस्ा के कसो भएको हो? लनवेदकको ्ागब्ोच्ज्को आदेश वकन जारी हनु नपने 

हो? यो आदेश प्राप्त भएको ल्लतले बाटाका म्यादबाहेक १५ ददन लभर ववपक्षी नं.१,२ र ३ 
को हक्ा ्हान्द्यायालधवक्ताको कायाफलय्ार्फ त र ववपक्षी नं. ४ ले आरै् वा आफ्नो 
कानूनब्ोच्ज्को प्रलतलनलध्ार्फ त ललच्खत जवार् पेश गनुफ भनी लनवेदनको एकप्रलत नक्कल साथै 
राखी ववपक्षीहरुलाई सूचना पठाई ललच्खत जवार् आएपलि वा अवलध नाघेपलि लनय्ानसुार 
पेश गनुफ भन्द् ने यस अदालतबाट ल्लत २०६८।११।२२ ्ा भएको आदेश।  

 ववपक्षी च्जल्ला च्शक्षा कायाफलय, लललतपरुका च्जल्ला च्शक्षा अलधकारीको तर्फ बाट पेश हनु 
आएको ललच्खत जवार्:- 

च्शक्षा ऐन लनय््ा ववद्यालयको सम्पच्त्त संरक्षण गने कायफ ववद्यालय सम्पच्त्त संरक्षण 
सल्लतको रहेको र वातावरण्ा असर गने वा लनवेदकले ददएको उजूरी अनसुारको कायफ यस 
कायाफलयबाट नभएको साथै यस कायाफलयबाट भए गरेका लनणफय कानून सम््त भएको र यस 
कायाफलयको का् कारवाहीबाट ववपक्षी्ा लनवहत कुनै अलधकार्ालथ अलतक्र्ण नभएको हनुाले 
ररट लनवेदन खारेजभागी ि, खारेज गरी पाउुँ।  

 ववपक्षी भलू्सधुार तथा व्यवस्था ्न्द्रालयको तर्फ बाट पेश हनु आएको ललच्खत जवार्:- 
भलू्सधुार तथा व्यवस्था ्न्द्रालयको के कस्तो लनणफयबाट ररट लनवेदकलाई अन्द्याय 

परेको हो सो कुरा ररट लनवेदन्ा कलतकतै खलुाइएको िैन। जहाुँसम्् तत्प्काललन भलू् 
प्रशासन कायाफलय (हालको ्ालपोत कायाफलय) लललतपरुबाट लनणफय भएको भलनएको ि, 
्ालपोत ऐन, २०३४ र अन्द्य नेपाल सरकारका प्रचललत भलू्सुँग सम्बच्न्द्धत ऐन, लनय् तथा 
लनदेच्शकाहरुको कानूनद्वारा लनददफष्ट अलधकार ्ालपोत कायाफलयबाट प्रयोग हनेु हनुाले यस 
सम्बन्द्धी ववस्ततृ तथ्य सवहतको ललच्खत जवार् ्ालपोत कायाफलयबाट आउने नै हुुँदा यस 
्न्द्रालयको हक्ा प्रस्ततु ररट लनवेदन खारेज गरी पाउुँ। 

 ववपक्षी नेपाल सरकार, भलू्सधुार तथा व्यवस्थापन ववभागको तर्फ बाट पेश हनु आएको ललच्खत 
जवार्:- 

एकातर्फ  ररट लनवेदकले यस ववभागको ना् नै सवह सत्प्य खलुाउन नसकेको सन्द्दभफ् ा 
ररट दावी कच्त्तको हचवुा र सतही ि भन्ने कुरा स्वताः स्पष्ट हनु्द्ि। अकोतर्फ  ररट्ा 
उल्लेच्खत यस ववभागको ल्लत २०६८।१।८ को पराचारको ववषय ि, उक्त पराचार 
प्रशासलनक लनकासाको लालग ्ार भएकोले सोही पराचारकै आधार्ा यस ववभागलाई ववपक्षी 
बनाउन ु पने अवस्था देच्खदैन। अताः ररट लनवेदक ्ालपोत कायाफलय, लललतपरुको ल्लत 
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२०६८।५।८ को लनणफयउपर ्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा ३१ तथा न्द्याय प्रशासन ऐन, 
२०४८ को दर्ा ८ ब्ोच्ज् पनुरावेदन अदालत पाटन, लललतपरु्ा पनुरावेदनको वैकच्ल्पक 
उपचारको व्यवस्था हुुँदा हदैु लसधै ररट क्षेर्ा प्रवेश गरेको ल्लेको िैन। ररट दावीको वकत्ता 
नम्बर २१२ को जग्गाको दताफ सम्बन्द्ध्ा भलू् प्रशासन कायाफलय, लललतपरुको ल्लत 
२०३४।११।१२ को लनणफय सम्बन्द्ध्ा लनवेदक संस्थाले अनचु्चत ववलम्ब गरी ररट 
क्षेर्ार्फ त आउन ुपनाफको कारण देखाउन नसकी ल्लत २०६५।३।२७ ्ा लनवेदन ददएको 
ि। दावीको वकत्ता नम्बर २१२ जग्गाको दताफ सम्बन्द्ध्ा यस ववभागबाट लनणफय नभएको 
हुुँदा प्रस्ततु ररट लनवेदन्ा यस ववभागलाई ववपक्षी बनाउनपुने अवस्था िैन। ववना आधार र 
कारण यस ववभागलाई ववपक्षी बनाई ददएको ररट लनवेदन खारेजभागी ि, खारेज गरी पाउुँ।  

 ववपक्षी न्ूना ्च्छिन्द्र ्ा.वव को ववद्यालय व्यवस्थापन सल्लतको तर्फ बाट पेश हनु आएको 
ललच्खत जवार्:- 

प्रथ्त लललतपरु च्जल्ला, लललतपरु उप्हानगरपाललका साववक वडा नं. ५ को वकत्ता 
नम्बर १२६ को क्षेरर्ल २०५-८-०-० ्ध्येको जग्गा्ा २०२२ साल देच्ख नै ववद्यालय 
रहेको र ववद्यालयले चचेको जग्गा रहे भएको र तत्प्काललन अवस्था्ा श्री ५ को सरकारको 
लनणफयले गदठत च्शक्षण संस्थाको सम्पलत व्यवस्था च्जल्ला सल्लत लललतपरुको ल्लत 
२०३४।११।१२ को लनणफयबाट वकत्ता नम्बर १२६ वकत्ताकाट भई वकत्ता नम्बर २१२ र 
वकत्ता नम्बर २१३ काय् भई २१२ को क्षे.र्.१४-१०-२-० जग्गा ववद्यालयलाई प्राप् त 
भएको हो। वकत्ता नम्बर २१३ को जग्गा सरकारको ना््ा रहेको र वकत्ताकाट भई ववलभन्न 
लनकायहरु लललतपरु च्जल्ला अदालत, लललतपरु च्जल्ला बार, ्ालपोत कायाफलय, पश ुस्वास्थ्य 
कायाफलय, नापी शाखा कायाफलय, नेपाल स्काउट, च्जल्ला कायाफलय र राजदल गणस्ेत 
रहेका्ा उक्त दताफ बदरको सम्बन्द्ध्ा ववपक्षी लगायत कसैको चनुौती िैन। साववक वकत्ता 
नम्बर १२६ बाट वकत्ता काट भई ववद्यालयको नाउुँ्ा प्राप् त हनु आएको जग्गा्ा ्ार दावी 
ललई आउनलेु ररट लनवेदक संस्था सर्ा हात नललई अदालत आएको ि। 

ररट लनवेदकले २०३४।११।१२ को का् कारवाही, २०३४।१२।१ को लनणफय 
पचाफ, २०६५।१।८ र २०६८।५।८ ्ा भएको लनणफयको ववषय स्ेतलाई गोल्टोल गरी 
बदर गरी पाउन अनचु्चत ववलम्ब गरी लनवेदन ददएका िन।् लनणफय बदर तथा दवुषत दताफ 
बदर गने लनकाय शरुु च्जल्ला अदालत हो, ववपक्षी लनवेदक उक्त क्षेरालधकार ग्रहण नगरी 
असाधारण अलधकार क्षेर्ा प्रवेश गरेको ल्लेको िैन। प्रस्ततु ररट लनवेदन दायर गदाफ 
ववपक्षीले २०६१ सालको रै्सलाको गलत व्याख्या गरी कानूनब्ोच्ज् गदठत आलधकारीक 
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लनकायले यस ववद्यालयलाई प्रदान गरेको जग्गा धनी प्र्ाण पूजाफलाई सरकारको दताफ भनेका 
िन।् जबकी सम््ालनत सवोछच अदालतको रै्सला पश् चात ्ालपोत कायाफलय लललतपरुले 
ववद्यालयको ना्को वकत्ता नम्बर २१२ को दताफलाई ्ान्द्यता ददएको ि भने सो तथ्यलाई 
पवुष्ट गने दईुवटा थप आधार ्ौजूद िन।् पवहलो हो साववक वकत्ता नम्बर १२६ वकत्ता काट 
भई काय्ी वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा ववद्यालयको नाउ्ा रहेको र २१३ बाुँकी 
रहेको्ा हाल सम्् पलन वकत्ता नम्बर १२६ को शे्रस्ता काय् रही रहेकोले वकत्ता नम्बर 
१२६ को लगत कट्टा गरी ववद्यालयलाई प्रदान गररएको वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा बाहेक 
गरी बाुँकी जग्गा ्ार वकत्ता नम्बर २१३ ्ा काय् हनेु गरी संसोधन गरी पाउुँ भनी 
२०६१।४।११ ्ा ववद्यालयको तर्फ बाट ददएको लनवेदन उपरको कारबाही र दोश्रो 
लगनखेल वातावरण सधुार संस्था लगनखेलले स.अ.को आदेशको हवाला ददई सरकारी 
सावफजलनक परुातत्प्व ्हत्प्वको जग्गा काय् गरी पाउुँ भनी २०६२।४।३१ ्ा ददएको 
लनवेदन उपरको कारबाही। उपरोक्त दबैु लनवेदन उपरका कारबाहीको लसललसला्ा नेपाल 
सरकार भलू्सधुार तथा व्यवस्थापन ववभाग्ा लनदेशन ्ाग हुुँदा साववक वकत्ता बदर भई 
सकेको अवस्था्ा पनुाः सोही वकत्ता सरकारको ना््ा काय् गरेकोलाई दोहोरो दताफको 
अथफको रुप्ा ललन ल्ल्दैन। साववक वकत्ताबाट नै ववलभन्न लनकायलाई गईसकेको अवस्था्ा 
प्लट रच्जष्टर हेरी बाुँकी जग्गा नेपाल सरकारको ना््ा शे्रस्ता अद्यावलधक गनुफपने हुुँदा 
सोहीब्ोच्ज् शे्रस्ता अद्यावलधक गने गरी कायाफलयलाई लेखी पठाउने भनी ववभागबाट ल्लत 
२०६४।१२।२४ ्ा भएको लनणफयअनसुार ्ालपोत कायाफलयको नाउुँ्ा ल्लत 
२०६५।१।८ ्ा पराचार भएको र सोहीब्ोच्ज् ्ालपोत कायाफलयबाट पलन ववभागको 
लनदेशनअनसुार कायाफन्द्वयन गने गरी ल्लत २०६५।१।८ ्ा लनणफय भएको ि। यसबाट 
ल्लत २०५०।१०।२९ ्ा सरकारको नाउुँ्ा दताफ जलनएको भन्ने व्यहोरा भलू तथा 
गल्तीबाट भएको र वास्तव्ा उक्त वकत्ता नम्बर २१२ स्ेतको जग्गा ववद्यालयको ना््ा 
यथावत दताफ काय् रहेको ि। 

सवोछच अदालतको आदेश पश् चात पनु: लगनखेल वातावरण सधुार संस्थाले यस न्ूना 
्च्छिन्द्र स्कुलको ना््ा रहेको वकत्ता नम्बर २१२ को दताफ बदर गरी ्ालपोत ऐन, 
२०३४ को दर्ा २४(२) ब्ोच्ज् सावफजलनक सप्तपाताल पोखरी काय् गरी पाउुँ भनी ल्लत 
२०६५।३।२६ ्ा लनवेदन ददई कारवाही हुुँदा सम््ालनत स.अ.बाट भएको आदेश्ा ववभाग 
र सम्बच्न्द्धत ्ालपोत कायाफलयले कायाफन्द्वयन गनफ आदेश नभएको कारण दशाफई केही गनफ 
नपने भनी भलू्सधुार तथा व्यवस्थापन ववभागबाट ल्लत २०६६।२।२६ ्ा भएको लनणफय 
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स्ेत अच्न्द्त् रहेको ि। यसबाट पलन उक्त वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा ववद्यालय कै हो 
भन्ने पवुष्ट हनु आउुँि।  

२०५० साल भन्द्दा पलि ववद्यालयको नाउुँको उक्त वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गाको 
ववषयलाई यस न्ूना ्च्छिन्द्र आवासीय ्ा.वव. का तर्फ बाट रोल्याण्ड लड.वट.लेप्चा लनवेदक 
र ववपक्षी न्ूना ्च्छिन्द्र ्ा.वव. भएको लनषेधाज्ञा ्दु्ा्ा सम््ालनत सवोछच अदालतबाट 
२०६२।१२।२० ्ा भएको रै्सला र त्प्यसैगरी लड.वव.थापा वादी र यस ववद्यालयस्ेत 
प्रलतवादी भएको जग्गा च्खचोला ्ेटाई पाउुँ भन्ने ्दु्ा्ा स्ेत शरुु लललतपरु च्जल्ला 
अदालतबाट भएको २०६२।८।७ को रै्सलाले पलन उक्त वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा 
यस न्ूना ्च्छिन्द्र ्ा.वव.को हो भन्ने कुरालाई स्थावपत गरेको ि।  

ववद्यालयको नाउुँ्ा रहेको दच्क्षण पूवफतर्फ को खाली जग्गा्ा ववद्यालयको लागी 
आवश्यक पने थप भवन लगायत भौलतक संरचनाहरु लन्ाफण गने उद्धेश्य अनसुार लललतपरु 
उप-्हानगरपाललका्ा नक्शा दरखास्त पेश भएको्ा न.पा.बाट आवश्यक जाुँचबुु  गरी ल्लत 
२०६०।३।३२ ्ा नक्शा पास भई लन्ाफण कायफ शरुु गररुँदा ववद्यालयको उक्त जग्गा 
ऐलतहालसक ्हत्प्वको जग्गा भएकोले भवन बनाउन पाईदैन भनी केही व्यच्क्तहरुले वववाद 
उठाई उजूरी स्ेत गरेपश् चात परुातत्प्व ववभागबाट लन्ाफण रोक्का राच्खएको र पलि सोही 
ववभागको ल्लत २०६१।४।१८ को लनणफयब्ोच्ज् लन्ाफणाधीन भवन २ तल्ला अथाफत १८ 
वर्ट भन्द्दा बढी उचाई्ा लन्ाफण गनफ नपाउने गरी पलि रोक्का रु्कुवा भएको लथयो। ्ालथ 
उल्लेख गरेअनसुार नयाुँ बनाउन लागेको भवन सम्बन्द्धलाई ललएर नक्शापास बदर गरी भवन 
लन्ाफण नगनुफ भनी प्रलतषधे ल्च्श्रत पर्ादेश जारी गरी पाउुँ भनी ्ानव अलधकार वातावरण 
कानून तथा असल शासन वक्रयाकलाप स्ाजका ्हासच्चव अलधवक्ता भोजराज ऐर स्ेतले 
यस ववद्यालयउपर सम््ालनत सवोछच अदालत्ा ररट दायर गनुफ भएको्ा साववक वकत्ता नम्बर 
१२६ को जग्गा ल्लत २०५०।१०।१९ को लनणफयले श्री ५ को सरकारको नाउ्ा दताफ 
रहेको र सो लनणफयलाई अन्द्यथा भन्न नसकेको तकफ  अच्घ सादै पास भएको नक्शा बदर गरी 
सो नक्शाब्ोच्ज् भवन लन्ाफण नगनुफ भनी प्रलतषधेल्च्श्रत उत्प्प्रषेण तथा पर्ादेश जारी हनेु 
ठहर् याई सम््ालनत सवोछच अदालतबाट ल्लत २०६१।१०।८ ्ा आदेश भएतापलन सो 
आदेशले ववद्यालयको भोग कब्जा हटाउने वा ववद्यालयलाई ववस्थावपत गराउने वा ववद्यालयको 
नाउको दताफ बदर गरेको अवस्था िैन। उक्त आदेशले उक्त ववद्यालयको जग्गा्ा अरु 
कसैको हक स्थावपत गरेको होईन। 
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ववद्यालयको जग्गा्ा ववद्यालयले भवन बनाउनको लागी जग खन्ने तथा केही वपलर 
उठाउने का् भएको्ा सवोछच अदालतको आदेशले उक्त भवन नबनाउन आदेश जारी 
गरेपलि रोवकएकोले सो जग खनेको कारणले गवहरो भएको ज्ीनलाई कलथत पोखरीको संज्ञा 
ददन र सो पोखरी पवहले देच्खको हो भन्न ल्ल्दैन। ववपक्षीले भने अनसुार अशोक स्तपुको 
िेउ्ा अरु पोखरी अद्यापी िदैि जनु पवहले पलन लथयो। जहाुँसम्् ववपक्षीले पाटनको 
ढंुगेधाराको पानीको ्हुान र त्प्यस्ा वटकाभैरबबाट राजकुलो्ा पानी ल्याई उक्त पोखरी्ा 
पानी भने र सोही पानीले ढंुगेधारा रसाउने कुरा ुठुा र लनराधार ि। लनजले उल्लेख गरेको 
राजकुलो हाल अच्स्तत्प्व्ा िैन भएपलन उक्त राजकुलोबाट पानी जम््ा हनेु पोखरी ववद्यालय 
रहेको ठाउुँ्ा होईन त्प्यो भन्द्दा ्ालथको राजदल गणको अलधन्ा रहेको पोखरी र संगै रहेको 
न्द्यहु ु पोखरी्ा हो। यसरी गररब जनताको िोरा िोरी पढ्ने सरकारी सावफजलनक ववद्यालय 
सवोछच अदालतको रै्सलाको गलत अथफ लगाई भत्प्काउन खोज्न ुज्यादै अन्द्यायको कुरा हो। 
अताः ववपक्षीले बदलनयतपूणफ सोचका साथ अनचु्चत ववलम्ब गरी, वैकच्ल्पक ्ागफको वेवास्ता गरी 
कानूनववपररत दायर गरेको ररट लनवेदन खारेजभागी ि, खारेज गरी पाउुँ। 

आदेश खण्ड 

७. लनय्ब्ोच्ज् पेसी सूची्ा चढी लनणफयाथफ इजलासस्क्ष पेश हनु आएको प्रस्ततु ररट 
लनवेदन्ा लनवेदक लगनखेल वातावरण सधुार संस्थाका तर्फ बाट उपच्स्थत ववद्धान ् वररष्ठ 
अलधवक्ताहरु श्री पूणफ् ान शाक्य, श्री प्रकाश्णी श्ाफ, श्री बालकृष्प्ण न्द्यौपाने र अलधवक्ताहरु 
श्री उत्त्राज पाठक, श्री ज्ञानरन श शाक्य, श्री ्ंगल ्हजफन, श्री सान ु डंगोल र श्री राज ु
शाक्यले वववाददत वकत्ता नं. २१२, क्षेरर्ल १४-१०-२-० को जग्गा तत्प्काललन श्री ५ को 
सरकारको ना् दताफको सावफजलनक जग्गा हो, उक्त जग्गा्ा स्थानीय स्दुायले परापूवफ काल 
देच्ख ्च्छिन्द्रनाथ, ्ीननाथको जारा ्नाउदै आईरहेका िन।् सावफजलनक उपयोगको उक्त 
जग्गा्ा धाल्फक, साुँस्कृलतक र वातावरणीय ्हत्प्वको सप्तपाताल पोखरी र पोखरीको 
दच्क्षणतर्फ  ऐलतहालसक, परुाताच्त्प्वक ्हत्प्वको अशोक चैत्प्यस्ेत रहेको ि। प्रस्ततु वववादको 
वक.नं. २१२ को सम्बन्द्ध्ा २०६१ साल्ा नै दायर भएको ररट लनवेदन्ा सवोछच 
अदालतबाट उक्त वववाददत जग्गा ल्लत २०५०।१०।२९ को लनणफयब्ोच्ज् सावफजलनक 
उपभोगको रहेको र सो स्थान्ा सप्तपाताल पोखरी रहेको ठहर भई सोको संरक्षण गनफ ववपक्षी 
च्जल्ला प्रशासन कायाफलयस्ेतको ना््ा ररट जारी भई अच्न्द्त् भई बसेको ि। यस 
अवस्था्ा ववपक्षी ववद्यालयले आफ्ना ना््ा जारी भएको यस अदालतको पूवफ आदेश लोप 
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गरी सावफजलनक वहत प्रलतकूल उक्त पोखरीको जग्गा तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ल्लत 
२०३४।११।१२ को लनणफयबाट आफ्ना ना््ा दताफ भएको भन्ने आधार ललई पटक पटक 
पोखरीको जग्गा अलतक्र्ण गरी, पोखरीको अच्स्तत्प्व स्ाप्त गरी भवन लन्ाफण गने लगायतका 
गैरकानूनी कायफ गरररहेको ि। अताः धाल्फक, साुँस्कृलतक तथा वातावरणीय ्हत्प्वको एवं 
सावफजलनक सरोकारको उक्त जग्गालाई ववपक्षी ववद्यालयको ना््ा दताफ गरी ददने गरी भएको 
ल्लत २०३४।११।१२ को लनणफय, सो लनणफयब्ोच्ज् दताफ शे्रस्ता काय् गरी ददने गरी भलू् 
प्रशासन कायाफलय (हाल ्ालपोत कायाफलय) बाट भएको ल्लत २०३४।१२।१ को लनणफय 
पचाफ, ववपक्षी ्ालपोत ववभागको ल्लत २०६५।१।८ को लनदेशन तथा उक्त वकत्ता नम्बर 
२१२ को जग्गा ववपक्षी ववद्यालयको नाउुँ्ा दताफ भएको देच्खएकोले उक्त दताफ बदर गने 
अलधकार आरू्लाई नभएको भनी कानूनले तोकेको कतफव्यबाट वव्खु भई लनवेदकको लनवेदन 
खारेज गने गरी ववपक्षी ्ालपोत कायाफलयबाट ल्लत २०६८।५।८ ्ा भएको स्वेछिाचारी 
लनणफयस्ेत उत्प्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउुँ। साथै ्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा 
२४(२) ब्ोच्ज् उक्त वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा २०५० सालको नापीब्ोच्ज् 
सावफजलनक सरकारी जग्गा काय् गरी सोहीब्ोच्ज् जग्गा धनी दताफ शे्रस्तास्ेत काय् गनुफ, 
गराउन ु भनी ववपक्षी ्ालपोत कायाफलय, लललतपरुको नाउुँ्ा पर्ादेश लगायत उपयकु्त 
आदेशस्ेत जारी गरी पाउुँ भनी बहस गनुफभयो। 

८.   ववपक्षी न्नुा ्च्छिन्द्र ्ाध्यल्क ववद्यालयका तर्फ बाट उपच्स्थत ववद्वान वररष्ठ अलधवक्ताहरु 
श्री हररहर दाहाल, श्री उपेन्द्रकेशरी न्द्यौपाने, श्री श्या्प्रसाद खरेल, श्री र्णकु्ार शे्रष्ठ, श्री 
ववष्प्णु् णी अलधकारी, श्री श्या्प्रसाद पाण्डे एवं अलधवक्ताहरु श्री अछयतुराज बढुाथोकी, श्री 
वटकारा् भट्टराई, श्री ्ाधवकु्ार बस्नेतले प्रस्ततु वववाद्ा लनवेदक संस्थाको ताच्त्प्वक 
सरोकार िैन। वववादको वकत्ता नम्बर २१२ ्ा पोखरी रहेको भन्ने व्यहोरा ुठु्ठा हो, जनु 
कुरा स्थलगत अवलोकनबाट पलन पत्ता लगाउन सवकन्द्ि। जग्गाको ्खु्य प्र्ाण नै जग्गाको 
दताफ शे्रस्ता हो। वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको लनणफयले 
गदठत च्शक्षण संस्थाको सम्पलत व्यवस्थापन च्जल्ला सल्लत, लललतपरुको ल्लत 
२०३४।११।१२ को लनणफयबाट ववद्यालयलाई प्राप् त भएको हो, ववद्यालयको ना््ा रहेको 
२०३४ सालको दताफ शे्रस्ताबाट सोको पवुष्ट भईरहेको ि। ववद्यालयको ना््ा जग्गा धनी 
प्र्ाणपूजाफ काय् रही जग्गाको लनववफवाद भोगचलन गदै सोही ब्ोच्ज्को लतरोस्ेत 
ववद्यालयले लतदै आईरहेको अवस्था ि। २०६१ सालको रै्सलाले ररट लनवेदकले भनेजस्तो 



    वातावरण सधुार संस्थाको तर्फ बाट अ. प्रा. ऐ.का अध्यक्ष पूणफ ववश् वक्ाफ स्थावपत वव. श्री न्नुा ्च्छिन्द्र व्यवसावयक ्ा.ववस्ेत ्दु्ााः उत्प्प्रषेणस्ेत  (०६८-WO-०७९३) पषृ्ठ 11 

ववद्यालयको ना्को दताफ शे्रस्ता बदर गरेको िैन। अताः कानूनब्ोच्ज् गदठत आलधकारीक 
लनकायबाट ववद्यालयले प्राप्त गरेको जग्गा्ा ववद्यालयले आफ्नो आवश्यकतानसुार थप भवन 
संरचना लन्ाफण गनफ सक्ने नै हनु्द्ि। यसरी आफ्नो हक स्वाल्त्प्वको जग्गा्ा भवन लन्ाफण 
गरी हजारौँ ववद्याथीहरुलाई अध्यापन गराई आएको अवस्था्ा अनचु्चत ववलम्ब तथा हकदैया 
ववहीन एवं उपचार पाउने वैकच्ल्पक बाटो पयाफप्त हुुँदाहदैु असाधारण अलधकार क्षेरअन्द्तगफत 
दायर भएको प्रस्ततु ररट लनवेदन जारी हनुपुने होईन, ररट लनवेदन खारेज गरी पाउुँ भनी बहस 
गनुफभयो। 

९. ववपक्षी सरकारी कायाफलयहरुका तर्फ बाट उपच्स्थत ववद्वान उपन्द्यायालधवक्ता श्री गंगाप्रशाद 
पौडेलले धाल्फक, साुँस्कृलतक र वातावरणीय ्हत्प्वको वस्तलुाई संरक्षण गने दावयत्प्व सम्पूणफ 
सरकारी कायाफलयहरुको हो, लनज ववपक्षी बनाईएका कायाफलयहरु पलन उक्त दावयत्प्व्ा 
प्रलतबद्ध िन।् लनवेदकले ददएको उजूरी अनसुारको कायफ लनज कायाफलयहरुबाट भएको िैन, 
लनज कायाफलयहरुबाट भए गरेका लनणफय कानूनसम््त नै रहे भएको अवस्था्ा सरकारी 
कायाफलयहरुले कानूनब्ोच्ज् गरेको का् कारवाहीबाट लनवेदकको कुनै अलधकार्ालथ 
आघात परेको भन्न ल्ल्ने अवस्था नहुुँदा ररट लनवेदन जारी हनुपुने होईन भनी बहस गनुफभयो। 

१०. यस्ा साववक लललतपरु नगर पञ्चायत वडा नं. ५/क वकत्ता नम्बर १२६ को क्षेरर्ल 
२०५-८-०-० जग्गा ्ध्येबाट वकत्ता काट भई काय्ी वकत्ता नं २१२ क्षेरर्ल १४-१०-
२-० को जग्गा ल्लत २०५०।१०।२९ को लनणफयले तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ना् 
दताफको रहेको, उक्त जग्गा्ा धाल्फक, साुँस्कृलतक एवं वातावरणीय ्हत्प्वको सप्तपाताल 
पोखरी रहेको,  साववक देच्ख उक्त जग्गा्ा रातो ्च्छिन्द्रनाथ, ्ीननाथ लगायतका जारा 
्नाउुँदै स्थानीय स्दुायले परम्परागत रुप्ा पजुाआजा गने स्थल र उक्त जग्गा्ा 
ऐलतहालसक ्हत्प्वको अशोक स्तपुस्ेत रहेको्ा ववपक्षी ववद्यालयले दवुषत प्रकारले आफ्नो 
ना््ा दताफ गराएकोले च्शक्षण संस्थाको सम्पच्त्त व्यवस्थापन च्जल्ला सल्लत, लललतपरुको 
ल्लत २०३४।११।१२ को लनणफय र सोही लनणफयब्ोच्ज् दताफ शे्रस्ता काय् गरी ददने गरी 
भलू् प्रशासन कायाफलयबाट भएको ल्लत २०३४।१२।१ को लनणफय पचाफका आधार्ा भएको 
ववद्यालयको ना्को दूवषत दताफ सम्बन्द्धीका सम्पूणफ का् कारवाही, लनणफय, लनदेशन, पराचार 
एवं २०३४ सालदेच्ख ववपक्षी ववद्यालयको ना््ा दताफ रहेको वकत्ता नम्बरको दताफ बदर गने 
अलधकार आरू्लाई नभएको भनी ्ालपोत कायाफलय, लललतपरुबाट भएको ल्लत 
२०६८।५।८ को गैरकानूनी लनणफय लगायतका सम्पूणफ का् कारवाहीहरु उत्प्प्रषेणको 
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आदेशले बदर गरी पाउुँ। साथै वववादको वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा २०५० सालको 
नापीब्ोच्ज् काय् रहने गरी सोही ब्ोच्ज् जग्गा धनी दताफ शे्रस्ता काय् गनुफ, गराउन ु
भनी ववपक्षी ्ालपोत कायाफलयका ना््ा पर्ादेश लगायत उपयकु्त आदेश जारी गरी पाउुँ 
भन्ने ्ाग दावीका साथ प्रस्ततु ररट लनवेदन दायर हनु आएको देच्खयो। 

११. उपरोक्तानसुारको तथ्य एवं लनवेदक र ववपक्षीहरु स्ेतका तर्फ बाट उपच्स्थत ववद्वान कानून 
व्यवसायीहरुको बहस च्जवकर एवं ल्लसल संलग्न प्र्ाण कागजातहरुको आधार्ा लनम्न 
प्रश्नहरुको लनरुपण गरी लनणफय ददनपुने देच्खन आयो। 

क. प्रस्ततु वववादको ववषय सावफजलनक सरोकार स्ावेश भएको ववषय हो, होईन? यस्तो 
ववषय्ा लनवेदन ददने हकदैया लनवेदकलाई ि, िैन? 

ख. वववाददत वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा सावफजलनक हो वा ववद्यालयको स्वाल्त्प्वको 
हो?  

ग. लनवेदकको ्ाग ब्ोच्ज्को आदेश जारी हनुपुने हो, होईन? 

१२. ववपक्षीहरुको, ररट लनवेदकलाई ररट लनवेदन गने हकदैया िैन भन्ने च्जवकर एवं पवहलो प्रश्नको 
हक्ा ववचार गदाफ, नेपालको अन्द्तरर् संववधान, २०६३ को धारा १०७(२) ्ा सावफजलनक 
हक वा सरोकारको कुनै वववाद स्ावेश भएको कुनै संवैधालनक वा कानूनी  प्रश्नको 
लनरूपणको लालग आवश्यक र उपयकु्त आदेश जारी गरी त्प्यस्तो हकको प्रचलन  गराउने वा 
वववाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अलधकार सवोछच अदालतलाई हनेु संवैधालनक व्यवस्था रहेको 
देच्खन्द्ि। प्रस्ततु ररट लनवेदन्ा वववाददत ववद्यालय भवन लन्ाफण गररन लागेको जग्गा 
ऐलतहालसक, परुाताच्त्प्वक दृवष्टकोणबाट ्हत्प्वपूणफ अशोक स्तपु तथा धाल्फक, साुँस्कृलतक र 
वातावरणीय ्हत्प्वको सप्तपाताल पोखरी स्ेतका रुप्ा प्रलसदद् पाएको स्थलका रुप्ा रहेको 
भन्ने तथ्य एकराज पानेज ुस्ेतले गठुी संस्थान शाखा कायाफलय, लललतपरुलाई सम्बोधन गरी 
ल्लत २०६१।३।३१ ्ा ददएको लनवेदन व्यहोरा्ा लगनखेलच्स्थत अशोक चैत्प्य 
उत्तरपवट्टका सप्तपाताल ना्ाकरण गररएको पोखरी्ा ताच्न्द्रक ववलध अनसुार एकजोडी ्ािा 
ल्याई पजुा गरी कथा सनुाई ्ािा सप्तपाताल गई नागराजलाई जारा सकेको सन्द्देश सनुाउने 
चलन रहेको ि। पानेजहुरुले शभु ्हुतुफ लनकाली ्ीननाथ र भैरवको पूजा गरी देश्ा भय, 
उपरवबाट ्कु्त होस ् भनी एकजोडी भङ्गेरा उडाउने धाल्फक, साुँस्कृलतक कायफ गरी आएको 
भन्ने उल्लेख भएबाट सप्तपाताल पोखरी रहेको स्थल धाल्फक, साुँस्कृलतक ्हत्प्वको स्थल 
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रहेको भन्ने देच्खन्द्ि। साथै उक्त सप्तपाताल पोखरी पाटन सहरका कुवा, ढंुगेधारा स्ेतको 
पानीको श्रोतको रुप्ा रहेको भन्ने देच्खएकोले पोखरीको वातावरणीय ्हत्प्वस्ेत रहेको 
देच्खन्द्ि, जनु कुरा यसै वववादसुँग सम्बच्न्द्धत २०६१ सालको यस अदालतको रै्सलाले पलन 
ववश्लषेण गरेको ि। 

१३. धाल्फक, साुँस्कृलतक, वातावरणीय ्हत्प्वको स्थानलाई असर पने गरी ववद्यालयले भवन लन्ाफण 
गनफ लागेको सन्द्दभफ उठाई सोको सम्बधफनका लालग वातावरण सधुार संस्थाका तर्फ बाट प्रस्ततु 
ररट लनवेदन दायर हनु आएको देच्खन्द्ि। धाल्फक, साुँस्कृलतक, परुाताच्त्प्वक र वातावरणीय 
्हत्प्वस्ेत बोकेका सावफजलनक वस्तहुरुको संरक्षण गनफ गराउनका लालग लनवेदकले लनवेदन 
ददएको देच्खुँदा धाल्फक, साुँस्कृलतक र परुाताच्त्प्वक ्हत्प्वको स्थानको संरक्षण गने पररप्रके्ष्य्ा 
प्रस्ततु ववषय सावफजलनक सरोकारको ववषय देच्खन आयो। धाल्फक, साुँस्कृलतक तथा 
परुाताच्त्प्वक ्हत्प्वको सम्पदाको संरक्षण गनुफ प्रत्प्येक नागररकको कतफव्य हनेु कुरा नेपालको 
अन्द्तरर् संववधान, २०६३ ले प्रत्प्याभलूत गरेको संवैधालनक ववषयस्ेत भएको हुुँदा प्रस्ततु 
वववाद्ा वातावरण संरक्षणका क्षेर्ा कायफरत ररट लनवेदक संस्थाको ताच्त्प्वक सरोकार र 
साथफक सम्बन्द्ध नरहेको भन्न सवकने अवस्था नदेच्खुँदा यस प्रकारको सावफजलनक सरोकारको 
ववषय्ा लनवेदन ददन लनवेदकलाई हकदैया नभएको भन्न ल्ल्ने देच्खएन। 

१४. यसै गरी प्रस्ततु ररट लनवेदनका सन्द्दभफ् ा उल्लेच्खत दोश्रो एवं वववादको ्खु्य प्रश्न वकत्ता 
नम्बर २१२ को जग्गाको स्वाल्त्प्वको सम्बन्द्ध्ा लनणफय गनुफपूवफ यस ररट लनवेदन पनुफसम््को 
घटनाक्र् ववश्लषेण गनुफ सान्द्दलभफक एवं औच्चत्प्यपूणफस्ेत हनेु देच्खन्द्ि। सो सम्बन्द्ध्ा हेदाफ, 
प्रस्ततु वववादको वकत्ता नं. २१२ को जग्गा २०२१ साल्ा भलु्सधुार सवे नापी हुुँदा काय् 
भएको साववक लललतपरु नगर पञ्चायत वडा नं ५(क), वकत्ता नं. १२६ को क्षेरर्ल २०५-
८-०-० ्ध्येको जग्गा भएको्ा वववाद देच्खदैन। उक्त वकत्ता नं. १२६ को जग्गाको 
साववक दताफ शे्रस्ता हेदाफ जग्गाको जोताहा तथा ववरह ्हल्ा लगनखेल उल्लेख भई जग्गा 
धनी ्हल, वकसानको व्यहोरा एवं कैवर्यत्ा खाली रहेको देच्खन्द्ि। सो पश्चात तत्प्काललन 
श्री ५ को सरकारको लनणफयले गदठत च्शक्षण संस्थाको सम्पलत व्यवस्थापन च्जल्ला सल्लत 
लललतपरुको ल्लत २०३४।११।१२ को लनणफयले वकत्ता नम्बर १२६ को वकत्ता काट भई 
प्रस्ततु वववादको वकत्ता नम्बर २१२ र अको वकत्ता नम्बर २१३ काय् हनु आएको 
देच्खयो। जस्ा उक्त वकत्ता नम्बर २१२, क्षेरर्ल १४-१०-२-० को जग्गा ववद्यालयले 
चचेको भनी ववद्यालयको ना््ा र वकत्ता नम्बर २१३ को क्षेरर्ल १९०-१३-२-० जग्गा 
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तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ना््ा जलनएको देच्खयो। पलि पनुाः श्री ५ को सरकारको 
ल्लत २०५०।९।८ को लनणफयब्ोच्ज् ्ालपोत ववभागको च.नं. ४३४०, ल्लत 
२०५०।१०।२७ को परस्ेतका आधार्ा सरकारी सावफजलनक तथा गठुीका जग्गाहरु तत ्
तत ्लनकायका ना््ा दताफ गने भन्न ेपराचारका आधार्ा उक्त साववक वक.नं. १२६ को परैु 
जग्गा ल्लत २०५०।१०।२९ को लनणफयले तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको नाउुँ्ा दताफ 
काय् भएको देच्खयो। 

१५. सोपश्चात ववद्यालयले प्रस्ततु वववादको वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा्ा भवन लन्ाफण गनफ 
लललतपरु उप्हानगरपाललका बाट नक्सापास गरी लन्ाफण कायफ गनफ प्रवक्रया अगालड 
बढाएको्ा उक्त जग्गा ववद्यालयको नभई सावफजलनक जग्गा भएको, उक्त जग्गा्ा 
वातावरणीय ्हत्प्वको सप्तपाताल पोखरी, साुँस्कृलतक एवं ऐलतहालसक ्हत्प्वको अशोक स्तपु 
रहेको भनी ववद्यालयलाई भवन लन्ाफण्ा रोक लगाउने ्ाग दावी साथ ्ानव अलधकार, 
वातावरण, कानून तथा असल शासन वक्रयाकलाप स्ाज स्ेतको तर्फ बाट यस अदालत्ा 
२०६१-WO-३००५ नं. को ररट लनवेदन दायर भएको देच्खयो। उक्त ्दु्ा्ा यस 
अदालतबाट लन्ाफणाधीन ववद्यालयको भवन सप्तपाताल पोखरी अवच्स्थत सावफजलनक जग्गा्ा 
बन्न लागेको ठहर गरी ववपक्षी ववद्यालयले गनफ लागेको भवन लन्ाफणसम्बन्द्धी नक्सापास 
्चुलु्कास्ेत उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर हनेु र ल्लत २०५०।१०।२९ ्ा सरकारका 
नाउुँ्ा दताफ रहेको वकत्ता नं. २१२ को जग्गा ऐलतहालसक, परुाताच्त्प्वक, सांस्कृलतक ्हत्प्वको 
स्थल देच्खएको हुुँदा त्प्यस्तो क्षेर्ा लन्ाफणाधीन भवन नबनाउन ु भनी ववपक्षी ववद्यालयका 
ना््ा प्रलतषधे र सो क्षेर्ा भवन लगायत कुनै पलन प्रस्ताव कायाफन्द्वयन गनुफपूवफ वातावरणीय 
प्रभाव ्ूल्यांकन स्वीकृत गराएर ्ार गनुफपने हो, होईन? स्य स्य्ा लनरीक्षण गरी उच्चत 
प्रवन्द्ध गनुफ, गराउन ु भनी ववपक्षी च्जल्ला प्रशासन कायाफलयस्ेतका ना््ा पर्ादेशको 
आदेशस्ेत जारी भई ल्लत २०६१।१०।८ ्ा रै्सला भएको देच्खयो। यस अदालतको 
उक्त लनणफयउपर ववपक्षीहरुको कुनै चनुौलत रहे भएको अवस्था नहुुँदा रै्सला अच्न्द्त् 
भईबसेको देच्खयो। 

१६. उक्त रै्सलापश्चात ्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) तथा यस अदालतको उक्त ल्लत 
२०६१।१०।८ को पर्ादेश स्ेतका आधार्ा ववपक्षी ववद्यालयको नाउुँको २०३४ 
सालको दताफ बदर गरी सरकारी सावफजलनक जग्गा काय् गरी पाऊुँ  भनी लनवेदक संस्थाले 
ल्लत २०६१।४।११ ्ा ववपक्षी ्ालपोत कायाफलय लललतपरुस्क्ष लनवेदन ददएको 
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देच्खयो। उक्त लनवेदन्ा भएको कारवाही्ा ववपक्षी ्ालपोत कायाफलयबाट ".--- वकत्ता नम्बर 
२१२ को जग्गालाई ्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) ब्ोच्ज् बदर गरी सावफजलनक 
जग्गा काय् गने अलधकार आरू्लाई नभएकोले लनवेदक संस्थाको ्ागब्ोच्ज् ववद्यालयको 
ना््ा रहेको जग्गा दताफ बदर गनफ नल्ल्ने भनी ल्लत २०६८।५।८ ्ा आदेश/पराचार 
भएको देच्खयो। यस च्स्थलत्ा २०३४ सालको ववद्यालयको ना्को दताफ नै गैरकानूनी भएको 
अवस्था्ा उक्त दताफलाई नै आधार ललई भएको ्ालपोत कायाफलयको ल्लत २०६८।५।८ 
को लनणफय लगायतका सम्पूणफ का् कारवाही बदर गरी पाउन भनी प्रस्ततु ररट लनवेदन पनफ 
आएको देच्खन्द्ि। 

१७. त्प्यसै गरी ल्लत २०६१।१०।८ को रै्सलापश्चात ् वववाददत वक.नं २१२ ्ा रहेको 
सप्तपाताल पोखरीको पनुाः लन्ाफणका लालग लनवेदक संस्था, लललतपरु उप्हानगरपाललकाका 
कायफकारी अलधकृत एवं स्थानीय स्ाज सेवी स्ेतको सवफपक्षीय भेलाले पोखरी पनुाः लन्ाफण 
उपभोक्ता सल्लत गठन गरी सप्तपाताल पोखरी पनुाः लन्ाफण तथा संरक्षणको लालग लललतपरु 
उप ्हानगरपाललकासुँग सम्ुौता गरेको देच्खयो। उक्त सम्ुौता ब्ोच्ज् पोखरी खन्ने 
कायाफरम्भ गदाफ ववपक्षी ववद्यालयले “ ... वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गाको दताफ आफ्नो ना््ा 
यथावत रहेको र आफ्नो जग्गा्ा लन्ाफण भएको सम्पूणफ भौलतक संरचना्ा प्रलतकूल असर पने 
गरी ऐलतहालसक र सा्ाच्जक सेवाको ना्बाट बलजफ्ती कब्जा गरी पोखरी लगायतका 
लन्ाफण कायफ रोकी पाउन लनज ररट लनवेदक संस्था स्ेतका ववरुद् ०६६-WO-५८९ 
नम्बरको र अलभभावकको तर्फ बाट भन्द्दै सत्प्य्ान ला्ाको नाउुँबाट ०६६-WO-०५५३ 
नम्बरको लनषधेाज्ञाको लनवेदन पनुरावेदन अदालत पाटन्ा दायर हनु आएको देच्खन्द्ि। उक्त 
लनवेदन्ा पनुरावेदन अदालत पाटनबाट लनषधेाज्ञाको आदेश जारी नहनेु, लनवेदन खारेज हनेु 
गरी ल्लत २०६७।७।२४ ्ा रै्सला भएको देच्खयो। ववपक्षी ववद्यालयको लनषधेाज्ञाको 
लनवेदन खारेज गने गरी भएको उक्त आदेशउपर ववपक्षी ववद्यालयको तर्फ बाट यस अदालत्ा 
दायर भएको ०६७-CI-०६६६ नं. पनुरावेदन यसै ्दु्ाका लगाउ्ा रहेको देच्खन्द्ि। 
ववद्यालयको उक्त पनुरावेदन्ा आज यसै इजलासबाट पनुरावेदन अदालत पाटनको रै्सला 
ल्लेकै देच्खुँदा सदर हनेु ठहरी रै्सला भईसकेको ि। 

१८. उल्लेच्खत घटनाक्र् पलि यस्ा लगाउ्ा रहेका ०६७-CI-०६६६ र ०७५-WO-०१६९ 
नं. का ्दु्ाहरुको वववादको लनरुपणका लालग स्ेत ्खु्य रुप्ा वववाददत वकत्ता नं. २१२ 
को जग्गा्ा के कसको स्वाल्त्प्व स्थावपत ि? भन्ने कुरालाई नै ववश्लषेण गरी हेररनपुने च्स्थलत 
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देच्खएको ि। सो सम्बन्द्ध्ा हेदाफ, ववपक्षी ववद्यालयले च्शक्षण संस्था सम्पलत व्यवस्था च्जल्ला 
सल्लत लललतपरुका अध्यक्ष प्र.च्ज.अ. नन्द्दकु्ार काकीज्यूको संयोजकत्प्व्ा बसेको ल्लत 
२०३४।११।१२ को बैठकले लललतपरु नगरपाललका साववक वडा नं.५/क वकत्ता नम्बर 
१११ पूरै र साववक १२६ को वकत्ताकाट भई काय् भएको वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा 
आरू्लाई प्राप्त भएकोले सोहीब्ोच्ज्को दताफ शे्रस्ता आफ्नो ना््ा तयार भएको, उक्त 
जग्गा्ा ववद्यालयले २०३४ सालदेच्ख नै भोगचलन गदै आएको, उक्त जग्गा्ा आफ्नो हक 
स्वाल्त्प्व लनववफवाद रहेकोले आरू्ले आवश्यकतानसुार भवन लन्ाफण लगायतका संरचना 
बनाउन पाउनपुने भन्ने व्यहोराको ललच्खत जवार् वर्राएको देच्खन्द्ि। वकत्ता नं १११ को 
क्षेरर्ल ३-२-०-० जग्गाको जोताहा ्हल्ा स्कूल भनी उल्लेख भएको देच्खन्द्ि। उक्त 
जग्गा ववद्यालयको भोगको रहे भएको सम्बन्द्ध्ा कुनै वववाद देच्खदैन भने वकत्ता नं. २१२ 
को स्वाल्त्प्व सम्बन्द्ध्ा ्ार प्रस्ततु वववाद केच्न्द्रत रहेको देच्खन्द्ि। 

१९. वकत्ता नम्बर २१२ को स्वाल्त्प्व सम्बन्द्ध्ा ववचार गदाफ, प्रस्ततु वववादको वकत्ता नं. २१२ 
को जग्गा भलु्सधुार सवे नापी हुुँदा काय् भएको साववक लललतपरु नगर पञ्चायत वडा नं 
५(क), वकत्ता नं. १२६ को क्षेरर्ल २०५-८-०-० ्ध्येको जग्गा भएको्ा वववाद 
देच्खदैन। उक्त वकत्ता नं. १२६ को जग्गाको साववक दताफ शे्रस्ता हेदाफ जग्गाको जोताहा तथा 
ववरह ्हल्ा लगनखेल उल्लेख भई जग्गा धनी ्हल, वकसानको व्यहोरा एवं कैवर्यत्ा 
खाली रहेको देच्खन्द्ि। सो पश्चात तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको लनणफयले गदठत च्शक्षण 
संस्थाको सम्पलत व्यवस्था च्जल्ला सल्लत लललतपरुको ल्लत २०३४।११।१२ को लनणफयले 
वकत्ता नम्बर १२६ को वकत्ताकाट भई प्रस्ततु वववादको वकत्ता नम्बर २१२ र अको वकत्ता 
नम्बर २१३ काय् हनु आएको देच्खन्द्ि। जस्ा वकत्ता नम्बर २१२, क्षेरर्ल १४-१०-
२-० को जग्गा ववद्यालयले चचेको भनी लनज ववद्यालयको ना््ा र वकत्ता नम्बर २१३ को 
क्षेरर्ल १९०-१३-२-० जग्गा तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ना््ा जलनएको देच्खन्द्ि। 
पलि पनुाः श्री ५ को सरकारको ल्लत २०५०।९।८ को लनणफयब्ोच्ज् ्ालपोत ववभागको 
च.नं. ४३४०, ल्लत २०५०।१०।२७ को परस्ेतका आधार्ा सरकारी सावफजलनक तथा 
गठुीका जग्गाहरु तत ् तत ् लनकायका ना््ा दताफ गने भन्ने पराचारका आधार्ा साववक 
१२६ को पूरै जग्गा ल्लत २०५०।१०।२९ को लनणफयले तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको 
नाउुँ्ा दताफ भएको देच्खन्द्ि। यसरी ववपक्षी ववद्यालयले साववक २०३४ साल देच्ख आफ्नो 
लनववफवाद हक भोग काय् रहेको भनेको जग्गा साववक वकत्ता नम्बर १२६ को क्षेरर्ल 
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२०५-८-०-० को जग्गाबाट वकत्ताकाट भई काय् हनु आएको्ा वववाद देच्खदैन। उक्त 
वकत्ताको साववक दताफ्ा लगनखेल भनी जलनएको देच्खयो भने पनुाः साववक वकत्ता नम्बर 
१२६ को पूरै जग्गा २०५० साल्ा तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ना््ा दताफ भएको 
देच्खन्द्ि। उक्त दताफ हालसम्् कतैबाट बदर बालतल भएको अवस्था देच्खदैन। यसबाट 
वववादको वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ना् दताफको 
जग्गास्ेत रहेको भन्ने देच्खन आयो। 

२०. वववाददत स्थान्ा वातावरणीय ्हत्प्वको सप्तपाताल पोखरी रहेको, उक्त जग्गा्ा आरू्हरुले 
धाल्फक, साुँस्कृलतक ्हत्प्वको रातो ्च्छिन्द्र नाथ, ्ीननाथको जारा ्नाउने गरेको र 
पोखरीसुँगै ऐलतहालसक ्हत्प्वको अशोक स्तपुस्ेत रहेको ि, जग्गा सरकारी सावफजलनक नै 
रहन ददनपुदफि भन्ने व्यहोराको ररट लनवेदन्ा वववाददत स्थान्ा पोखरी िैन, लनवेदन व्यहोरा 
ुठु्ठा हो भन्ने ववपक्षीहरुको च्जवकर र सोही व्यहोराको ललच्खत जवार्स्ेत ल्लसल संलग्न 
देच्खन्द्ि। सो सम्बन्द्ध्ा हेदाफ, ववपक्षी ववद्यालयका तर्फ बाट उपच्स्थत ववद्धान ्वररष्ठ अलधवक्ता 
तथा अलधवक्ताहरुले उक्त वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा साववक देच्ख ववद्यालयले हक, भोग 
गदै आएको र उक्त स्थान्ा कुनै पोखरी नरहेको भन्ने च्जवकर ललए तापलन स्वयं ववपक्षी 
ववद्यालयको संचालक सल्लत र स्टार्को ल्लत २०२६ श्रावण २४ गतेको बैठकको 
िलर्लको २ नं. बुुँदा्ा पोखरी बाने र पनेु प्रस्ताव पास भएको देच्खन्द्ि भने ल्लत 
२०३४।११।१ ्ा ववद्यालयले च्जल्ला कायाफलय च्शक्षा शाखा, लललतपरुलाई जग्गा दताफ 
गररददने सम्बन्द्ध्ा लेखेको पर व्यहोरा हेदाफ “यस ववद्यालयको नाउुँ्ा दताफ गनफ अनरुोध गरी 
पठाएको जग्गा दताफ भए्ा सो जग्गालभर पने पानी ज्ी पोखरी जस्तो देच्खएको ठाुँउ यथावत 
च्स्थलत्ा राख्न ्ञु्जर भएको व्यहोरा अनरुोध गदफिु” भनी उल्लेख गरेको देच्खन्द्ि। यस 
च्स्थलत्ा पोखरीको अच्स्तत्प्व ववद्यालयले २०३४ साल्ा नै च्स्वकार गरेको भन्ने देच्खयो। 
साथै प्राच्चन नेपाल ना्क परुातत्प्व ववभागको २०७४ सालको ्खुपर्ा लललतपरु च्जल्ला 
लललतपरु उप्हानगरपाललका, वडा नं १५, लगनखेल्ा सप्तपाताल पोखरीको जग्गा्ा हाल 
ववद्यालय अवच्स्थत रहेको भन्ने उल्लेख रहेको देच्खन्द्ि भने वववाददत जग्गा्ा धाल्फक, 
साुँस्कृलतक परुाताच्त्प्वक तथा वातावरणीय ्हत्प्वको सप्तपाताल पोखरी रहेको, उक्त क्षेर 
लस्सार क्षेर पलन भएको तथा त्प्यस क्षेरको पानीको ्हुान भएको भन्द्दै लनवेदकका तर्फ बाट 
साववकदेच्ख च्खच्चएका र्ोटोहरु बहसको क्र््ा पेश भएको पाईयो। यसै गरी ववपक्षी 
परुातत्प्व ववभागले न्ूना ्च्छिन्द्र ्ा.वव. लाई ल्लत २०७५।०२।१७ ्ा अशोक चैत्प्य 
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तथा सप्तपाताल पोखरीको वरपर नयाुँ लन्ाफण कायफ गनफ गराउन लागेको सम्बन्द्ध्ा सोधखोज 
गरेको परस्ेत ल्लसल सा्ेल रहेको देच्खन्द्ि। यसरी ववद्यालय स्वयंले उक्त स्थान्ा पोखरी 
रहेको भनी स्वीकार गरी ववलभन्न ल्लत्ा गरेका लनणफयका प्रलतललवपहरु, ववद्यालयले पोखरीको 
अच्स्तत्प्वलाई स्वीकार गरी गरेका पूवफ लनणफय स्ेतका आधार्ा वववाददत ठाउुँ्ा पोखरी 
रहेनि भन्ने च्स्थलतस्ेत देच्खन आएन। 

२१. यस च्स्थलत्ा वववाददत वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा च्शक्षण संस्था सम्पलत व्यवस्था च्जल्ला 
सल्लत, लललतपरुको ल्लत २०३४।११।१२ को लनणफयले आफ्ना ना््ा दताफ रहेको हुुँदा 
उक्त जग्गा्ा भवन लन्ाफण लगायतका कायफका साथै जग्गाको स्वतन्द्र रुप्ा भोग गनफ 
पाउनपुने भन्ने ववपक्षी ववद्यालयको च्जवकर रहेको पाईयो। सो सम्बन्द्ध्ा ववचार गदाफ, २०२१ 
सालको नापी्ा साववक वकत्ता नम्बर १२६ को जग्गाको जोताहा तथा ववरह ्हल्ा 
लगनखेल भनी उल्लेख भएको देच्खन्द्ि भने २०३४ साल्ा आएर उक्त सरकारी जग्गा 
वकत्ताकाट भई काय्ी वकत्ता नम्बर २१२ र २१३ को जग्गा ्ध्ये वक.नं. २१२ को जग्गा 
ववद्यालयको ना््ा दताफ गररददने गरी लनणफय भएको देच्खुँदा सरकारी जग्गा ववद्यालय (कानूनी 
व्यच्क्त) का ना््ा दताफ हनु गएको देच्खयो। ्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) ्ा, 
“कुनै सावफजलनक वा सरकारी जग्गा व्यच्क्त ववशेषको ना््ा दताफ भए्ा त्प्यस्तो दताफ स्वताः 
बदर हनु्द्ि। त्प्यस्तो जग्गाको व्यच्क्त ववशेषका नाउुँ्ा रहेको दताफ लगतस्ेत ्ालपोत 
कायाफलय वा श्री ५ को सरकारले तोकेको अलधकारीले कट्टा गनेि” भन्न ेकानूनी व्यवस्था 
रहेको देच्खन्द्ि। साथै यस कानूनी व्यवस्था एवं सावफजलनक जग्गा व्यच्क्त ववशेषका ना््ा 
दताफ गनफ नहनेु सम्बन्द्ध्ा यस अदालतबाट थप वववेचना भई “्ालपोत ऐन, २०३४ को दर्ा 
२४(१) ले सरकारी वा सावफजलनक जग्गा व्यच्क्त ववशेषका नाउुँ्ा दताफ वा आवाद गनफ 
गराउन नभई दर्ा २४(३) ्ा कसैले यो दर्ा प्रारम्भ हनु ुभन्द्दा अच्घ वा पलि कुनै सरकारी 
वा सावफजलनक जग्गा व्यच्क्त ववशेषका नाउुँ्ा दताफ गरी आवाद गरेको्ा त्प्यस्तो दताफ स्वताः 
बदर हनेु” भनी ने. का.प २०६२, अंक ११, लन.नं ७६२२ ्ा र “कुनै व्यच्क्तले ्ार नभई 
सावफजलनक रुप्ा प्रयोग गनफ पाउने परापूवफ देच्ख प्रचलन्ा रहेको बाटो स्ेतलाई सावफजलनक 
जग्गा्ा स्ावहत गरेको पररप्रके्ष्य्ा वववाददत जग्गा सबैले प्रयोग गने राज्ागफको जग्गा 
रहेकोले त्प्यस्तो जग्गाको दताफ भएपलन स्वताः बदर हनेु अवस्थाको देच्खन आउने” भनी 
ने.का.प २०६३, अंक १२, लन.नं ७७९८) ्ा लसद्ान्द्त प्रलतपादन भएको देच्खन्द्ि। ्ालपोत 
ऐन, २०३४ को दर्ा २४(२) को कानूनी व्यवस्थाको ्कसद पलन सावफजलनक जग्गालाई 
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व्यच्क्तको ना््ा दताफ गनफ नपाईने र यदद कसैले त्प्यस्तो गरेको पाईए्ा स्ेत स्वताः बदर 
हनेु, व्यच्क्त ववशेषका नाउुँ्ा रहेको दताफ लगतस्ेत ्ालपोत कायाफलय वा श्री ५ को 
सरकारले तोकेको अलधकारीले कट्टा गनफ सक्ने भन्ने हो। सो कानूनी व्यवस्था एवं प्रलतपाददत 
नजीर लसद्ान्द्त प्रस्ततु नेपाल सरकारको ना् दताफको जग्गा ववद्यालयको ना््ा दताफ भएको 
ववषयको ररट लनवेदनको हक्ा स्ेत आकवषफत हनेु देच्खयो। 

२२. त्प्यसै गरी यस अदालतको ल्लत २०६१।१०।८ को रै्सलाले आफ्ना ना्को दताफ बदर 
गरेको िैन भन्ने ववपक्षीहरुको च्जवकर रहेको अवस्था्ा प्रस्ततु ्दु्ाको ववषयवस्त ुएवं उक्त 
च्जवकरस्ेतको लनराकरणका लालग यस अदालत्ा परेको २०६१ सालको ररट नम्बर 
३००५ को ववश्लषेण पलन जरुरी देच्खन आएको ि। सो सम्बन्द्ध्ा हेदाफ, सावफजलनक दताफको 
प्रस्ततु वववादको वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गाको संरक्षणका लालग लनज ररट लनवेदक 
संस्थाले ववपक्षी ववद्यालय स्ेतका ववरुद्ध यस अदालतस्क्ष २०६१ सालको ररट नं. ३००५ 
को सावफजलनक सरोकारको ववषयको प्रलतषधे ल्च्श्रत पर्ादेशको ररट लनवेदन दायर गरेको 
देच्खन्द्ि। उक्त ररट्ा यस अदालतबाट “वववाददत पोखरी वकत्ता नम्बर १२६ को क्षे.र्. 
२०५-८-०-० लभरै परेको र २०५० साल्ा उक्त पूरै जग्गा नेपाल सरकारको ना््ा दताफ 
भएको्ा वववाद नदेच्खएको,  सोउपर ववपक्षी ववद्यालयले आपच्त्त जनाएको नपाईएको र श्री ५ 
को सरकारको नाउुँ्ा दताफ भएको जग्गा्ा परापूवफ कालदेच्ख गररदआ आएका धाल्फक, 
साुँस्कृलतक, ऐलतहालसक र पानीको श्रोतको उपभोग लनवेदकहरुले स्ेत गनफ पाउने भनी 
वववाददत वकत्ता नम्बरको जग्गा सावफजलनक उपयोगको ठहर गरी ववपक्षी ववद्यालयले गनफ 
लागेको भवन लन्ाफण सम्बन्द्धी नक्सा पास ्चुलु्का उत्प्प्रषेणको आदेशले बदर हनेु तथा 
लन्ाफणाधीन भवन नबनाउन ु भनी ववपक्षी ववद्यालयको ना््ा प्रलतषधे र सो क्षेर्ा भवन 
लगायत कुनै पलन प्रस्ताव कायाफन्द्वयन गनुफपूवफ वातावरणीय प्रभाव ्ूल्यांकन स्वीकृत गराएर 
्ार गनुफपने हो, होईन? स्य स्य्ा लनरीक्षण गरी उच्चत प्रबन्द्ध गनुफ, गराउन ुभनी च्जल्ला 
प्रशासन कायाफलय, लललतपरु स्ेतका ववपक्षीका ना््ा ल्लत २०६१।१०।८ ्ा 
पर्ादेशको आदेशस्ेत जारी भएको देच्खन्द्ि। साथै उक्त रै्सलाले ्ालपोत ऐन, २०३४ 
को दर्ा २४(२) को कानूनी व्यवस्थाको ववश्लषेण स्ेत रै्सला्ा उल्लेखन गरेको पाईन्द्ि। 
यसरी वववाददत वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ना् दताफको 
काय् गने गरी भएको यस अदालतको उक्त ल्लत २०६१।१०।८ को रै्सलाउपर लनज 
ववपक्षीहरुको कुनै चनुौलत रहे भएको अवस्था नहुुँदा उक्त लनणफय अच्न्द्त् भएर बसेको 
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देच्खयो। यस च्स्थलत्ा रै्सला अच्न्द्त्ताको लसद्धान्द्तस्ेत प्रस्ततु ्दु्ा्ा आकवषफत हनेु नै 
देच्खयो। 

२३. यसै गरी २०५० साल भन्द्दा पलि ववद्यालयको नाउुँको उक्त वकत्ता नम्बर २१२ को 
जग्गाको ववषयलाई यस न्ूना ्च्छिन्द्र आवासीय ्ा.वव. का तर्फ बाट रोल्याण्ड लड.वट.लेप्चा 
लनवेदक र ववपक्षी लनज न्ूना ्च्छिन्द्र ्ा.वव. भएको लनषधेाज्ञा ्दु्ा्ा यस अदालतबाट 
२०६२।१२।२० ्ा भएको रै्सला र लड.वव.थापा वादी र यस ववद्यालयस्ेत प्रलतवादी 
भएको जग्गा च्खचोला ्ेटाई पाउुँ भन्ने ्दु्ा्ा स्ेत शरुु लललतपरु च्जल्ला अदालतबाट 
भएको २०६२।८।७ को रै्सलाले पलन वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गा ववपक्षी न्ूना 
्च्छिन्द्र ्ा.वव.को हो भन्ने कुरालाई स्थावपत गरेकोले उक्त जग्गा्ा आफ्नो लनववफवाद 
हकभोग हनुपुदफि भन्ने ववद्यालयको च्जवकर रहेको देच्खन्द्ि। सो सम्बन्द्ध्ा हेदाफ, एकालतर 
लनषधेाज्ञाको लनवेदनबाट हक, बेहक सम्बन्द्धी वववादको लनरुपण गनफ ल्ल्ने नै हदैुन भने उक्त 
२०५७ सालको दे.प.ुनं. ८८७८ नम्बरको लनषधेाज्ञा ्दु्ा्ा लनणफय गदाफ, प्रस्ततु वववादको 
सम्बन्द्धको सरोकार स्ेत रहेको देच्खदैन। साथै वादी न्नुा ्च्छिन्द्र आवासीय ्ा.वव र 
प्रलतवादी न्नुा ्च्छिन्द्र ्ाध्यल्क ववद्यालयस्ेत भई लललतपरु च्जल्ला अदालत्ा चलेको 
२०६० सालको दे.ल्.नं ४८।८४९ को ्दु्ा्ा ववपक्षीले उल्लेख गरेजस्तो प्रस्ततु वववादको 
वकत्ता नम्बर २१२ को जग्गाको स्वाल्त्प्व बारे्ा लनणफय गरेको देच्खदैन। यस च्स्थलत्ा 
प्रस्ततु ररट लनवेदनका सन्द्दभफ् ा ववपक्षीको लनवेदन च्जवकरसुँग सह्त हनु सवकएन। 

२४. साथै ववपक्षीहरुले धाल्फक, सास्कृलतक ्हत्प्वको एवं सावफजलनक उपयोगको जग्गा्ा भवन 
लन्ाफण गने कायफबाट वातावरण ववनास हनु गएको र आरू्हरुको स्वछि वातावरणको हक, 
संस्कृलत सम्बन्द्धी हक्ा स्ेत आघात पनफ गएको ववषयवस्त ु पलन प्रस्ततु ररट लनवेदनको 
सन्द्दभफ् ा उठान भएको देच्खन्द्ि। ्लु कानूनको रुप्ा रहेको नेपालको अन्द्तरर् संववधान, 
२०६३ को धारा १६(१) ्ा प्रत्प्येक व्यच्क्तलाई स्वछि वातावरण्ा बाुँछने ्ौललक हकको 
सलुनच्श्चतता गरेको ि भने वतफ् ान नेपालको संववधानको धारा ३५ को उपधारा (३) ्ा 
“ववलभन्न ध्फ, संस्कृलत, जालत, स्दुाय, सम्प्रदाय, उत्प्पच्त्त र भाषा भाषीहरूका बीच स्ानता 
एवं सह अच्स्तत्प्वका आधार्ा स्वस्थ र सु् धरु सा्ाच्जक सम्बन्द्ध ववकलसत गरी सबैको 
भाषा, सावहत्प्य, ललवप, कला र संस्कृलतको स्ान ववकासद्वारा देशको सांस्कृलतक ववववधता 
काय् राखी राविय एकतालाई सदुृढ गने” भन्ने र धारा ३५ को उपधारा (५) ्ा “राज्यले 
वातावरण स्वछि राख्न आवश्यक व्यवस्था गने, जनसाधारण्ा वातावरणीय स्वछिताको चेतना 
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बढाई भौलतक ववकास सम्बन्द्धी वक्रयाकलापहरूद्वारा वातावरण्ा प्रलतकूल असर पनफ नददन एवं 
वातावरण तथा दलुफभ वन्द्यजन्द्तकुो ववशेष संरक्षण्ा राज्यले प्राथल्कता ददने, वन र वनस्पलत 
तथा जैववक ववववधताको संरक्षण, ददगो उपयोग र त्प्यसबाट प्राप्त लाभ्ा स्न्द्यावयक 

बाुँडर्ाुँडको व्यवस्था गने भन्न”े नीलत राज्यले अवलम्बन गने भन्ने उल्लेख ि। यसबाट 
वातावरण संरक्षणको क्षेर्ा नेपालको संवैधालनक व्यवस्थाले पलन वातावरणीय कानूनका 
क्षेर्ा ववकास भएका नवीनत् लसद्ान्द्तहरुलाई अंगीकार गरेको्ा वववाद देच्खदैन। 

२५. वातावरणको संरक्षण आज सवफव्यापी ्हससु गररएको ववषय हो भने वातावरण जगेनाफ गनुफ 
हरेक ्ानवको अपररहायफ कतफव्य बनेको ि। ्ानव स्दुायको सवोत्त् वहत र ्ानव 
सभ्यताको ददगो ववकासको लालग वातावरण संरक्षण एक प्र्खु एजेण्डा रहेको ि। त्प्यसै गरी 
ववकासका कायफहरु सञ्चालन गदाफ वातावरणीय पक्षको संरक्षण र सम्वद्धफन गररनपुने भन्ने ददगो 
ववकासको अवधारणा ववश्वव्यापी रुप्ा च्स्वकाररएको ि। वतफ् ान ववश्व्ा वातावरणको प्रत्प्यक्ष 
सम्बन्द्ध अन्द्तताः ्ानव जालतको स्ग्र स्नु्नलत र वैभवसुँग जोलडएको हनु्द्ि। अताः वातावरण 
र ्ानव जीवन बीच अन्द्योन्द्याच्श्रत सम्बन्द्ध रहने्ा दईु्त िैन। ्ानव अच्स्तत्प्वको लालग 
स्वछि र स्वस्थ वातावरण अपररहायफ हनेु कुरालाई हृदयंग् गरी स्वछि वातावरणको हकलाई 
नेपालको संववधानले आधारभतू र नैसलगफक अलधकारको रुप्ा स्थावपतस्ेत गरेको देच्खन्द्ि। 

२६. वातावरणको संरक्षणको सन्द्दभफ् ा वातावरणीय कानूनका क्षेर्ा ववकलसत भएको सावफजलनक 
न्द्यास लसद्ान्द्त (Public Trust Doctrine) पलन प्रस्ततु वववादका सम्बन्द्ध्ा स््रणीय ि। यस 
लसद्ान्द्तले “हावा, पानी, स्रु, वनजंगल जस्ता प्राकृलतक उपहारहरु सबै ्ानव जालतले 
उपभोग र प्रयोग गनफ पाउनको लालग प्राकृलतक श्रोतको संरक्षण र सम्बद्धफन गनुफ राज्यको 
दावयत्प्व हनेु कुराको वकालत गदफि। यस सम्बन्द्ध्ा “Public Trust Doctrine अन्द्तगफत 
नेपालको प्राकृलतक स्रोत्ा नेपाल सरकार Trustee सम्् ्ार हनेु र नेपालको प्राकृलतक 
स्रोतको कुनै कानूनी आधारवेगर िाडा रुपले केवल ना् ्ारको राजश्व बुु ाएको भर्ा ्ार 
वातावरण्ा प्रलतकूल प्रभाव पाने गरी कायफ गनफ ददन नहनेु (प्रकरण नं.४), वातावरण संरक्षणको 
पनुीत कायफ् ा कायफपाललकाले आफ्नो संबैधालनक कतफव्य पालना गनफ वढलाई गिफ वा पलि पिफ 
भने नागररकहरूको ्ौललक हकको Guardian अदालत चपू लागरे बस्न हुुँदैन । वातावरण 
जोगाउने यस अदालतले पाएको Constitutional Mandate पूरा र पालना गनुफपने (प्रकरण 
नं.८) भनी अलधवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा ववरुद सम््ानीय प्रधान्न्द्री तथा ्च्न्द्रपररषद्को 
कायाफलय स्ेत भएको उत्प्प्रषेणयकु्त पर्ादेश ्दु्ा्ा (ने.का. प.२०६७, अंक १२, लन.नं 
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८५२१) यसपूवफ नै लसद्ान्द्त प्रलतपादन भईसकेको देच्खन्द्ि। यसैगरी वातावरणीय क्षेर्ा 
ववकास भएको Doctrine Of Parens Patriae लसद्ान्द्तले पलन वातावरण संरक्षणको लालग सरकार 
अलभभावकको रुप्ा रहने भन्ने ््फलाई आत्प््सात गरेको ि। यस सम्बन्द्ध्ा “राज्यलभर 
रहेका सम्पूणफ प्राकृलतक श्रोत सम्पदा, तथा क्षेरको संरक्षण गने दावयत्प्व सरकारको रहेको 
हनु्द्ि। राज्य नै प्राकृलतक श्रोतको अलभभावक हो र राज्यको उक्त श्रोत तथा वातावरण 
संरक्षण गने दावयत्प्व रहेको हनु्द्ि” भनी यस अदालतबाट नरोत्त् राना ववरुद् नेपाल सरकार 
्च्न्द्रपररषद्, प्रधान्न्द्री तथा ्च्न्द्रपररषद्को सच्चवालयस्ेत भएको (ने.का.प. २०६६, अंक 
१२, लन.नं ८२२० पषृ्ठ १९८७) ्ा लसद्ान्द्त प्रलतपादन भएको देच्खन्द्ि। साथै योगी नरहरी 
नाथस्ेत वव. सम््ाननीय प्रधान्न्द्री लगररजाप्रसाद कोईराला, प्रधान्न्द्रीको कायाफलयस्ेत 
भएको ने.का.प २०५३, लन.नं. ६१२७, भाग ३८ को ्दु्ा्ा “परुाताच्त्प्वक ्हत्प्वका वस्त ुर 
सम्पदाको हेरववचार र संरक्षण सरकारको प्र्खु दावयत्प्व हो। परुाताच्त्प्वक प्राचीन वस्तकुा 
संरक्षण नगने हो भने हाम्रो देशको प्राचीन सभ्यता र संस्कृलत हा्ी आरै्ले लबसफन सक्िौं” 
भनी लसद्ान्द्त प्रलतपादन भएको ि। यसरी उल्लेच्खत लसद्ान्द्तस्ेतको रोह्ा वातावरणीय 
ववषय स्ेत सच्म््ललत प्रस्ततु ररट लनवेदन्ा सप्तपाताल पोखरी, ऐलतहालसक, परुाताच्त्प्वक 
ववषयलनच्श्रत अशोक स्तपु रहेको नेपाल सरकारको ना् दताफको प्रस्ततु वववादको जग्गाको 
धाल्फक, साुँस्कृलतक, ऐलतहालसक र वातावरणीय दृष्टीबाट स्ेत ्हत्प्वपूणफ रहेको भन्द् ने्ा वववाद 
गनुफपने च्स्थलत देच्खएन यसको जगेनाफ गनुफ सबैको सा्ूवहक दावयत्प्व पलन हो। यस सम्बन्द्ध्ा 
यस अदालतबाट “्ानवले जन्द््सुँगै ध्फ संस्कृलतलाई जीवनको अलभन्न अङ्गको रुप्ा ग्रहण 
गरी आएको हनेु, परम्परा देच्ख चली आएका प्रचलन, सम्पदा र सभ्यता व्यच्क्तको जीवनको 
अलधकार (right to life) कै रुप्ा रहने, धाल्फक, साुँस्कृलतक सम्पदाले इलतहास बोललरहेको 
हनेु, ध्फ, सम्पदा, सभ्यताको संरक्षणबाट स्ाज अु पररष्प्कृत हनु जाने, यसले स्ाजलाई 
संयल्त एवं ्याफददत बनाउन ्द्त गने” भनी स्वा्ी सम्बदु्स्ेत वव. नेपाल सरकार, 
प्रधान्न्द्री तथा ्च्न्द्रपररषद्को कायाफलय, काठ्ाण्डौस्ेत भएको ने.का.प २०७४, अङ्क ९, 
लन.नं ९८२५ को ्दु्ा्ा लसद्ान्द्त प्रलतपादन भईसकेको ि। यसरी सप्तपाताल पोखरी पलन 
धाल्फक, साुँस्कृलतक, ऐलतहालसक एवं वातावरणीय ्हत्प्वको स्थल रहेको देच्खएको च्स्थलत्ा 
सप्तपाताल पोखरीको संरक्षण, सम्बद्धफनको ववषय जोलडएको प्रस्ततु ररट लनवेदन्ा पलन 
उल्लेच्खत लसद्ान्द्तस्ेत आकवषफत हनेु देच्खन्द्ि। साथै “ऐलतहालसक, धाल्फक, साुँस्कृलतक, 

वातावरणीय एवं परुाताच्ववक ्हवव रहेका वस्त ुतथा सम्पदाको उच्चत हेरववचार र संरक्षण 
गनुफ सरकारको प्र्खु दावयत्प्वलभर पदफि । यस्ता क्षेर्ा नोक्सान पगु्ने गरी बीच भागबाट 
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बाटो खोल्ने, जङ्गल तथा पयाफवरण ्ास्ने वन, जङ्गल, ्च्न्द्दर, धारा, पोखरी ्ास्ने कायफबाट त्प्यस 
क्षेर्ा अवच्स्थत प्राचीन ्ठ, ्च्न्द्दर एवं परुाताच्ववक चीजवस्तहुरूस्ेत नष्ट हनु जाने” भनी 
दीपकववक्र् ल्श्रस्ेत वव. प्रधान्न्द्री तथा ्च्न्द्रपररषद्को कायाफलय, काठ्ाण्डौस्ेत भएको 
(ने.का.प २०७०, अङ्क १२, लन.नं ९०९०) ्दु्ा्ा लसद्ान्द्त प्रलतपादन भएको देच्खन्द्ि। यस 
च्स्थलत्ा वववाददत वकत्ता नं २१२ को जग्गा ल्लत २०५०।१०।२९ को लनणफयबाट 
तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ना् दताफको भई सावफजलनक जग्गा रहे भएको देच्खएको, 
उक्त दताफ हालसम्् काय् रहेको, उक्त जग्गा्ा वातावरणीय ्हत्प्वको सप्तपाताल 
पोखरीस्ेत रही उक्त सावफजलनक जग्गा धाल्फक, साुँस्कृलतक प्रयोजनको लालग स्ेत प्रयोग 
भएको देच्खएको च्स्थलत्ा वववाददत वकत्ता नं. २१२ को जग्गा ववद्यालयको स्वाल्त्प्वको हुुँदा 
उक्त जग्गा्ा आरू्ले आवश्यकतानसुार भवन लन्ाफण गनफ पाउनपुने भन्ने व्यहोराको ववपक्षी 
ववद्यालयका तर्फ बाट रहनभुएका ववद्वान ् कानून व्यवसायीको बहस च्जवकरसुँग सह्त हनु 
सवकएन। 

२८. अताः उच्ल्लच्खत वववेच्चत आधार कारणहरुबाट साववक वकत्ता नम्बर १२६ बाट वकत्ताकाट भै 
काय् हनु आएको वकत्ता नम्बर २१२ को क्षेरर्ल १४-१०-२-० जग्गा ल्लत 
२०५०।१०।२९ ्ा नै तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको नाउुँ्ा दताफ भएको देच्खएको, 
उक्त लनणफय हालसम्् बदर भएको नदेच्खएको र उक्त जग्गा्ा सावफजलनक उपयोगको 
धाल्फक, सांस्कृलतक एवं वातावरणीय ्हत्प्वको सप्तपाताल पोखरी रहेको भन्ने देच्खएको, सो 
पोखरीको जग्गा्ा ववपक्षी ववद्यालयले अलतक्र्ण हनेु गरी भवन लन्ाफण गनफ लागेको 
सम्बन्द्ध्ा यस अदालत्ा परेको २०६१ सालको ररट नम्बर ३००५ ्ा यस अदालतबाट 
आधार, कारणको ववश्लषेण गरी प्रस्ततु वववादको जग्गा २०५० साल्ा नै तत्प्काललन श्री ५ 
को सरकारको ना््ा रहेकोले उक्त स्थान्ा ववद्यालयलाई भवन लन्ाफण नगनुफ, नगराउन ुभनी 
प्रलतषधेको आदेश र उक्त जग्गाको संरक्षण गनुफ, गराउन ु भनी ववपक्षीहरुका ना््ा ल्लत 
२०६१।१०।८ ्ा पर्ादेशको आदेशस्ेत जारी भएको र उक्त आदेश अच्न्द्त् भई 
बसेको देच्खएको च्स्थलत्ा वकत्ता नम्बर २१२ को क्षेरर्ल १४-१०-२-० जग्गालाई 
ववद्यालयको ना््ा दताफ गने गरी भएको ववपक्षी च्जल्ला च्शक्षा कायाफलय अन्द्तगफतको च्शक्षण 
संस्था सम्पलत व्यवस्था च्जल्ला सल्लत, लललतपरुको ल्लत २०३४।११।१२ को लनणफय, सो 
लनणफयब्ोच्ज् दताफ शे्रस्ता काय् गरी ददने गरी भएको भलु् प्रशासन कायाफलय (हाल ्ालपोत 
कायाफलय) बाट भएको ल्लत २०३४।१२।१ को लनणफय ववपक्षी भलू्सधुार तथा व्यवस्थापन  
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ववभागको ल्लत ०६५।१।८ को लनदेशन, सो स्ेतका आधार्ा भएको ल्लत ०६८।५।८ 
को ्ालपोत कायाफलयको लनणफय पचाफ लगायतका प्रस्ततु वववादको जग्गा सम्बन्द्धीका 
ववपक्षीका सम्पूणफ लनणफय, का् कारवाहीहरु र पराचार गैरकानूनी देच्खुँदा उत्प्प्रषेणको आदेशले 
बदर गररददएको ि। साथै तत्प्काललन श्री ५ को सरकारको ना्दताफको भई सावफजलनक 
उपभोग रहेको देच्खने प्रस्ततु वक.नं. २१२ को जग्गा सप्तपाताल पोखरी काय् गरी सोही 
ब्ोच्ज् दताफ शे्रस्तास्ेत काय् गनुफ, गराउन ुभनी ववपक्षी ्ालपोत कायाफलय लललतपरुका 
ना््ा पर्ादेशको आदेशस्ेत जारी गररददएको ि। सोको जानकारी ्हान्द्यायालधवक्ताको 
कायाफलय्ार्फ त ववपक्षीहरुलाई ददई प्रस्ततु आदेशको दायरीको लगत कट्टा गरी लनय्ानसुार 
ल्लसल अलभलेख शाखा्ा बुु ाइददनू। 

  

न्द्यायाधीश 

उक्त राय्ा ् सह्त िु। 

न्द्यायाधीश 

इजलास अलधकृत:  क्लकान्द्त जोशी 
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