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 नेऩारको अन्तरयभ सॊवर्वधान , २०६३ को धाया ३२ तथा १०७(२) फभोजजभ मस 
अदारतभा दामय हनु आएको प्रस्ततु यीट गनरे्वदनको सॊजऺप्त तथ्म एर्वॊ आदेश मसप्रकाय छ्- 

नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त गनुाऩने हुॉदा दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ 
को दपा ५ को उऩदपा (१) य दूयसञ्चाय गनमभार्वरी , २०५४ को गनमभ ३ को प्रार्वधान 
फभोजजभ प्रावर्वगधक य प्रशासगनक , फजाय व्मर्वस्थाऩन , रेखा तथा रेखाऩयीऺण र्वा कानून 
वर्वषमभा भान्मता प्राप्त शैजऺक मोग्मताफाट कजम्तभा स्नातक तहको उऩागध हागसर गयी 
सम्फजन्धत ऺेरभा कजम्तभा १० फषाको अनबुर्व प्राप्त गयेको नेऩारी नागरयकहरुफाट आ-आफ्नो 
व्मजक्तगत वर्वर्वयण सवहत शैजऺक मोग्मता य अनबुर्व ऩवुि गने प्रभाण कागजातहरु सॊरग्न गयी 
प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्तका रागग गभगत २०६९।५।१६ भा सूचना प्रकाजशत गयी 
भन्रारमरे गनरे्वदन आव्हान गयेकोभा सूचनाभा तोवकएको सम्ऩूणा कागजातहरु सॊरग्न गयी 
प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्तको रागग गनरे्वदकरे आरे्वदन ऩेश गयेको गथएॉ । गभगत 
२०६९।८।१३ भा अन्तयर्वाताा ददएकोभा गनरे्वदक जस्तै मोग्मता ऩगुेकोराई भार गसपारय श 
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गनुाऩनेभा मोग्मता नै नऩगुेको व्मजक्तहरुराई सभेत प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा प्रत्प्मथॉ 
गसपारयश सगभगतरे गैयकानूनी रुऩभा गसपारय श गयेको य वर्वऩऺी भजन्रऩरयषद्रे सभेत भ 
मोग्मता ऩगुेका व्मजक्तराई गनमजुक्त नगयी मोग्मता नै नऩगुेको व्मजक्तराई गयेको गैय कानूनी  
गसपारयश अन्तगातको वर्वऩऺी ददगम्फय झाराई प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमकु्त गरयएको 
यहेछ । मोग्मता नऩगुेको  वर्वऩऺी ददगम्फय झा राई गसपारयश सगभगतरे गैय कानूनी  तर्वयफाट 
गसपारयश गयेको य भजन्रऩरयषद्रे सभेत गनज झाराई प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमकु्त गने 
गनणाम गयेको कुया गभगत २०६९।८।२१ को काजन्तऩयुभा " भजन्रऩरयषदभा चकााचकी" प्रथभ 
ऩषृ्ठभा प्रकाजशत सभाचायफाट थाहा जानकायी ऩाएको य भजन्रऩरयषद्को उक्त गनमजुक्तको गनणाम 
गरन प्रमास गदाा गनणाम ददन इन्काय गयेताऩगन गभगत २०६९।८।१९ भा गनणाम बएको 
भौजखक जर्वाप ददई मोग्मता ऩगुेको भ गनरे्वदकराई प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त नददई 
मोग्मता नऩगुेको व्मजक्तराई प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गैय कानूनी गसपारयश गने गसपारय श 
सगभगत तथा गनमजुक्त गने वर्वऩऺी नेऩार सयकाय , भजन्रऩरयषद्को काभ कायर्वाही गनणाम 
फदयबागी यहेको छ ।  

प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्तको रागग गभगत २०६९।५।१६ भा गनरे्वदन 
आव्हान गयी सूचना प्रकाजशत गदाा दूयसञ्चाय ऐन ,  २०५३ को दपा ५ को उऩदपा (१) 
फभोजजभ बगनएको छ । ऐ. ऐनको दपा ५(१) भा "प्रागधकयणभा दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत 
प्रावर्वगधक य प्रशासगनक , फजाय व्मर्वस्थाऩन , रेखा तथा रेखाऩयीऺण र्वा कानूनी ऺेरभा तोवकए 
फभोजजभ मोग्मता य अनबुर्व बएका अध्मऺ सवहत ५ जना सदस्म यहनेछन"् बन्ने उल्रेख छ 
अथाात अनबुर्व य मोग्मता "दूयसञ्चाय सेर्वासॉग" सम्फजन्धत हनुऩुने अऩरयहामा छ । ऐनको दपा 
२(ङ) भा तोवकएको र्वा तोवकए फभोजजभ बन्नारे मस ऐन अन्तगात फनेको गनमभ र्वा वर्वगनमभभा 
तोवकएको र्वा तोवकए फभोजजभ सम्झन ुऩछा बन्ने छ । दूयसञ्चाय गनमभार्वरी , २०५४ को गनमभ 
३ भा प्रागधकयणको अध्मऺको रागग ऐनको दपा ५(१) भा उल्रेजखत ऺेरभा स्नातक हागसर 
गयेको उऩागध य सम्फजन्धत ऺेरभा १० फषाको कम्तीभा अनबुर्व हनुऩुने बन्ने छ । गनरे्वदकरे 
Electronics and Communication भा University of Mysore फाट सन ्१९७८ भा Distinction 
ल्माई स्नातक , ऩोखया वर्वश्ववर्वद्यारमफाट व्मर्वसाम प्रशासन (एक्जकेुवटब) वर्वषमभा सन ्२००५ 
भा स्नातकोत्तय गयेको छु । तत्प्कागरन नेऩार दूयसञ्चाय सॊस्थानभा गभगत २०३५।१२।३१ 
को गनणामानसुाय अगसिेन्ट एक्जकेुवटब इजन्जगनमरयङ्ग ऩदभा स्थामी गनमजुक्त ऩाई गभगत 
२०६८।११।१८ भा उभेयको हदफाट अर्वकास ऩाएको हुॉ । तत्प्कागरन नेऩार दूयसञ्चाय 
सॊस्थान नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी गरगभटेड बएऩगछ भजन्रऩरयषद्को गभगत २०६६।१।२१ य 
गभगत २०६७।१२।२ को गनणामानसुाय नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनीको प्रर्वन्ध गनदेशक जस्तो 
नेततृ्प्र्वदामी ऩदभा २ ऩटक गनमजुक्त ऩाई आफ्नो दावमत्प्र्व गनर्वााह गयेको गथएॉ । भेयो शैजऺक 
मोग्मता दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत बएको य दूयसञ्चाय सेर्वासॉग प्रत्प्मऺ रुऩरे सम्र्वद्ध यही 
करयर्व ३३ फषाको अनबुर्व यहेको एर्वॊ ती सम्ऩूणा अनबुर्व य मोग्मताको कागजात ऩेश गयेऩगछ 
दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ५(१) तथा ऐ. गनमभार्वरीको गनमभ ३ फभोजजभको मोग्मता 
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बएको भ गनरे्वदक य गनरे्वदक जस्तै मोग्मता बएका व्मजक्तराई भार प्रागधकयणको अध्मऺ 
ऩदभा गसपारयश सगभगतरे गसपारयश गनुाऩनेभा दूयसञ्चाय सेर्वासॉग १ ददनको ऩगन अनबुर्व नयहेको 
य शैजऺक मोग्मता सभेत दूयसञ्चायसॉग सम्फजन्धत नबएको वर्वऩऺी ददगम्फय झाराई गसपारय श 
सगभगतरे गैय कानूनी तफयफाट गसपारय श गयेको य ऐनको दपा ५(१) फभोजजभ दूयसञ्चायसॉग 
सम्फजन्धत अनबुर्व य मोग्मता नबएको व्मजक्त वर्वऩऺी ददगम्फय झाराई भजन्रऩरयषद् सभेतरे 
प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गयेको गनमजुक्तको गनणाम काभ कायर्वाही ऐ. ऐनको दपा ५(१) य 
ऐ. गनमभार्वरीको गनमभ ३ को प्रगतकुर छ । वर्वऩऺी ददगम्फय झाको शैजऺक मोग्मता 
भेकागनकर इजन्जगनमयको यहेको छ , जनु दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत छैन । त्प्मसैरे ऐनको 
दपा ५(१) फभोजजभको मोग्मता नै नऩगुेको व्मजक्तराई प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्तको 
रागग गयेको गसपारयश तथा भजन्रऩरयषद्को गनणाम गैय कानूनी छ ।  

वर्वऩऺी भन्रारमरे वर्वऩऺी ददगम्फय झाराई अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त ददराउने दयुा शम 
अन्तगात गनरे्वदन आव्हानको सूचना सभेत फद् गनमतऩूणा तर्वयरे प्रकाजशत गयेको देजखन्छ । 
गनरे्वदन आव्हान गरयएको गभगत २०६९।५।१६ को सूचनाभा दूयसञ्चाय ऐनको दपा ५(१) 
फभोजजभ बनी अरु  कुया  उल्रेख गयी "दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत" बन्ने आधायबतू कुया 
सूचनाभा उल्रेख नगयेको ऩाईन्छ ।उल्रेजखत "दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत" बन्ने फाक्माॊश 
नहटाई गनरे्वदन आव्हानको सूचना गयेको बए वर्वऩऺी ददगम्फय झा प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदको 
गनमजुक्तको रागग मोग्म हनु नसक्ने ठानी फद् गनमतऩूणा तरयकारे ददगम्फय झाराई गनमजुक्त 
ददराउनको रागग "दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत" बन्ने र्वाक्माॊश उल्रेख नगयी सूचना प्रकाजशत 
गयेकोरे गनजको गनमजुक्त फदयबागी छ । 

मोग्मता नै नऩगुेका व्मजक्त वर्वऩऺी ददगम्फय झाराई नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको 
अध्मऺ ऩदभा गसपारय श सगभगतरे गैय कानूनी गसपारय श गयेको य त्प्मस्तो व्मजक्तराई 
प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त ददने बगनएको भजन्रऩरयषद्को काभ कायर्वाही गनणामरे 
नेऩारको अन्तरयभ सॊवर्वधान , २०६३ को धाया १२(३) , १३(१), २७ य दूयसञ्चाय ऐन , 
२०५३ को दपा ५(१) द्बाया प्रदत्त हकभा आघात ऩयेकोरे सॊवर्वधानको धाया ३२ तथा 
१०७(२) फभोजजभ मो गनरे्वदन गना आएको छु । अत् मोग्मता नै नऩगुेका व्मजक्त वर्वऩऺी 
ददगम्फय झाराई प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गयेको गसपारयश तथा प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा 
गनमजुक्त गयेको गभगत २०६९।८।१९ को भजन्रऩरयषद्को गनणाम तथा तत ्सम्फन्धी काभ 
कायर्वाही रवुटऩूणा बएकोरे उक्त गनमजुक्तको गनणाम , गनमजुक्त तथा सम्ऩूणा काभ कायर्वाही फदय 
गयी मोग्मता ऩगुेको भ गनरे्वदकराई नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त ददन ु
बनी वर्वऩऺीहरुको नाभभा ऩयभादेशको आदेश जायी गयी ऩाउॉ । कानूनरे नै मोग्मता य अनबुर्व 
नऩगुेको व्मजक्त प्रागधकयणको अध्मऺ जस्तो सॊरे्वदनशीर य उच्च प्रावर्वगधक ऩदभा गनमजुक्त गने 
गनणामरे सभग्र दूयसञ्चायको ऺेर प्रबावर्वत हनेु , वर्वऩऺी ददगम्फय झाफाट गैय कानूनी गनणाम हनु 
सक्ने य नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणराई अऩयुणीम ऺगत ऩगु्न जाने हुॉदा प्रस्ततु यीट गनरे्वदनको 
अजन्तभ वकनाया नरागेसम्भ नेऩार सयकाय , भजन्रऩरयषद्को गभगत २०६९।८।१९ को नेऩार 
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दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺको गनमजुक्त सम्फन्धी गनणाम कामाान्र्वमन नगनुा नगयाउन ु तथा 
उक्त ऩदभा वर्वऩऺी ददगम्फय झा फहार बई सकेको बए अफ उप्रान्त फहार हाजजय नगयाउन ुय 
कुनै ऩगन प्रकायको गनणाम नगनुा नगयाउन ुबनी वर्वऩऺीहरुको नाभभा सर्वोच्च अदारत 
गनमभार्वरी, २०४९ को गनमभ ४१(१) फभोजजभ अन्तरयभ आदेश सभेत जायी गयी ऩाउॉ बन्ने 
सभेत व्महोयाको यीट गनरे्वदन । 

मसभा के कसो बएको हो ? गनरे्वदकको भाग फभोजजभको आदेश वकन जायी हनु नऩने  
हो ? आदेश जायी गना नऩने कानून फभोजजभको कुनै आधाय कायण बए मो आदेश प्राप्त बएको 
गभगतरे फाटाको म्माद फाहेक १५ ददन गबर सम्फजन्धत गभगसर कागजात साथै याखी 
भहान्मामागधर्वक्ताको कामाारम भापा त गरजखत जर्वाप ऩठाउन ुबनी मो आदेश य यीट गनरे्वदनको 
एक प्रगत नक्कर सभेत साथै याखी वर्वऩऺी नॊ. १ , २, ३ य ४  राई सूचना ददई सो को फोधाथा 
भहान्मामागधर्वक्ताको कामाारमराई ददन ु। अन्म वर्वऩऺीहरुको हकभा फाटाको म्माद फाहेक 
१५ ददन गबर आपै र्वा कानून फभोजजभको प्रगतगनधी भापा त गरजखत जर्वाप ऩेश गनुा बनी मो 
आदेश य यीट गनरे्वदनको नक्कर सवहत सम्फजन्धत जजल्रा अदारत भापा त सूचना ददई गरजखत 
जर्वाप ऩयेऩगछ र्वा सोको अर्वगध व्मगतत बएऩगछ गनभम फभोजजभ ऩेश गनुा ।  साथै अन्तरयभ 
आदेशको भाग सम्फन्धभा छरपर को गनगभत्त गभगत २०६९।९।१ को तायेख तोकी सो को 
सूचना वर्वऩऺीहरुराई ददई गनमभानसुाय ऩेश गनुा बन्ने व्महोयाको मस अदारतको गभगत 
२०६९।९।१ को आदेश ।  

नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको रयक्त अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त गने वर्वषमको सूचना तथा 
सञ्चाय भन्रारमको नॊ. २६/२५-०६९।८।१७ को प्रस्तार्व भॊ.ऩ.फै.सॊ. ४७।०६९ गभगत 
२०६९।८।१९ को भजन्रऩरयषद्को फैठकभा ऩेश हुॉदा नेऩार सयकाय , भजन्रऩरयषद्रे दूयसञ्चाय 
ऐन, २०५३ को दपा ५(२) फभोजजभ नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको रयक्त अध्मऺ ऩदभा 
ददगम्फय झाराई छनौट गयी दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ८(१) फभोजजभ ऩाॉच फषाको 
रागग गनमजुक्त गने गनणाम बएको हो । नेऩार सयकाय , भजन्रऩरयषद्को गभगत २०६९।५।११ 
को गनणामानसुाय दूयसञ्चाय ऐन, २०५३ को दपा ५(२) फभोजजभ नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको 
रयक्त अध्मऺ ऩद एकको रागग नाभ गसपारय श गना सूचना तथा सञ्चाय भन्रारमका सजचर्वको 
सॊमोजकत्प्र्वभा गदठत सगभगतको गसपारय श का आधायभा सूचना तथा सञ्चाय भन्रारमफाट प्राप्त 
प्रस्तार्व फभोजजभ भजन्रऩरयषद्बाााट गभगत २०६९।८।१९ भा उक्त गनणाम बएको य सो गनणाम 
गना गयाउन मस कामाारमको कुनै सॊरग्नता य बगुभका नयह ने हुॉदा गनरे्वदन भाग फभोजजभको 
आदेश जायी हनुऩुने होइन, यीट गनरे्वदन खायेज गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको नेऩार सयकाय 
प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाारमको गरजखत जर्वाप । 

मसभा अन्तरयभ आदेश का सम्फन्धभा वर्वचाय गदाा दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ५ 
भा नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणका अध्मऺ य सदस्महरुको मोग्मता य अनबुर्व तोवकएको   
ऩाईन्छ । उक्त ऐनको दपा ५ फभोजजभ अध्मऺ हनुराई प्रागधकयणभा दूयसञ्चाय सेर्वासॉग 
सम्फजन्धत प्रावर्वगधक य प्रशासगनक , फजाय व्मर्वस्थाऩन , रेखा तथा रेखा ऩयीऺण र्वा कानूनी 
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ऺेरभा तोवकए फभोजजभ मोग्मता य अनबुर्व बएको हनुऩुने बन्ने उल्रेख बएको देजखन्छ ।  
प्रागधकयणको अध्मऺभा गनमकु्त हनु ुबएका व्मजक्त ददगम्फय झा उऩयोक्त फभोजजभ दूयसञ्चाय 
सेर्वासॉग सम्फजन्धत प्रावर्वगधक , प्रशासगनक, रेखा तथा रेखा ऩयीऺण र्वा कानूनी ऺेर भध्मे कुन 
ऺेरसॉग सम्फजन्धत हो तत ्सम्फन्धी मोग्मता य अनबुर्व खरुाई गसपारय श गरयएको बन्ने देजखॉदैन 
बने गनणामकतााफाट ऩगन उऩयोक्त ऐनको दपा ५ को कुन मोग्मता य अनबुर्वका आधायभा 
गनमजुक्त ददएको बन्ने खरुाएको देजखएन । गसपारयश सगभगतभा अध्मऺता गने सूचना तथा सञ्चाय 
भन्रारमका सजचर्व समुाप्रसाद गसरर्वाररे गनरे्वदक याजीर्वप्रसाद गपु्ता यौगनमाय गनरे्वदक बएको 
यीट नॊ. ०६०-WO-००३१ को भदु्दाभा गरजखत जर्वाप ददॉदा दूयसञ्चाय ऐनको दपा ५ फभोजजभ 
"प्रावर्वगधक य प्रशासगनक ऺेरको सदस्म दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत हनु ुऩने हो , प्रावर्वगधक 
व्मजक्त गसगबर इजन्जनीमरयङ्ग र्वा भेकागनकर र्वा अरु ऺेरको नबई दूयसञ्चाय ऺेर कै हनु ुऩने" 
बन्ने उल्रेख गयेको देजखन्छ । वर्वऩऺी ददगम्फय झाको आधायबतू मोग्मता भेकागनकर 
इजन्जगनमरयङ्गभा स्नातक देजखएकोरे गनजरा ई ददईएको गनमजुक्तराई तत्प्कार विमाजशर हनु 
नददनू, सो हैगसमतरे प्रस्ततु भदु्दाको अजन्तभ वकनाया नबएसम्भ काभकाज गना नददई योक्नू 
रगाउन ुबनी वर्वऩऺी प्रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाारम , सूचना तथा सञ्चाय भन्रारम , 
नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयण सभेतको नाउॉभा अन्तरयभ आदेश जायी गयी ददएको छ । सो को 
सूचना वर्वऩऺीहरुराई ददई गनमभानसुाय गनुा बन्ने मस अदारतको गभगत २०६९।९।१६ को 
आदेश । 

नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ बेषयाज कणेररे गभगत २०६९।४।१७ देजख 
रागू हनेु गयी याजीनाभा गये ऩश्चात प्रागधकयणको अध्मऺ ऩद रयक्त हनु गएको गथमो । सो 
ऩदभा गनमजुक्त नहुॉदा प्रागधकयणरे गनुा ऩने नीगतगत एर्वॊ भहत्प्र्वऩणुा कामाहरु सचुारु हनु कदठनाई 
ऩयेकोरे गभगत २०६९।८।२१ गते देजख प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा नेऩार सयकायको गनणाम 
अनसुाय गनमकु्त बई आउन ुबएका ददगम्फय झारे कामाारमभा उऩजस्थत बई प्रागधकयणको फैठक 
आभन्रण गयी कामा गदै आउन ुबएकोभा सम्भागनत अदारतको गभगत २०६९।९।१६ को 
अन्तरयभ आदेश जायी बएऩगछ गनज फहार हाजजय यहन ुबएको छैन । वर्वगत सभम देजख 
अध्मऺ ऩद रयक्त हनु गई योवकएका कामाहरु सचुारु गना कानूनी जवटरता यहेको छ । 
दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ५ को उऩदपा (१) फभोजजभ गठन बएको नेऩार दूयसञ्चाय 
प्रागधकयणभा सदस्म एर्वॊ अध्मऺको ऩद रयक्त बएको अर्वस्थाभा रयक्त ऩदहरु ऩूगता गनाको रागग 
ऐनको दपा ५ को उऩदपा (२)  भा "प्रागधकयणका अध्मऺ तथा सदस्महरुको गनमजुक्तको 
रागग गसपारयश गना नेऩार सयकायरे सम्र्वद्ध ऺेरका वर्वऻहरु सभेत यहेको एक सगभगत गठन 
गनेछ य सो सगभगतको गसपारय श भा नेऩार सयकायरे अध्मऺ तथा सदस्महरुको गनमजुक्त 
गनेछ" बन्ने व्मर्वस्था यहेको छ । सोही कानूनी व्मर्वस्था अनसुाय नेऩार सयकायफाट 
प्रागधकयणको अध्मऺ य सदस्म ऩदको गनमजुक्तको रागग गसपारय श गना गठन बएको सगभगतरे 
ऩदऩूगताका रागग सूचना जायी गने गदाछ । प्रागधकयणको अध्मऺ य सदस्महरुको गनमजुक्तको 
रागग गरयने वर्वऻाऩन रगामत गसपारय श प्रकृमाभा प्रागधकयणको प्रत्प्मऺ अप्रत्प्मऺ कुनै बगूभका 
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यहॉदैन एर्वॊ उक्त  काभ कायर्वाहीभा सहबागी हनेु कानूनी व्मर्वस्था सभेत छैन । सो गनमजुक्त 
सम्फन्धी कामाभा प्रागधकयणको कुनै सॊरग्नता यहे बएको कुयाराई गनरे्वदकरे देखाउन सकेको 
ऩाइदैन । मस प्रागधकयणफाट नेऩारको अन्तरयभ सॊवर्वधान , २०६३ एर्वॊ अन्म कानूनहरुद्बाया 
यीट गनरे्वदकराई प्राप्त हक अगधकाय हनन गने कुनै कामा नगयेको हुॉदा प्रस्ततु यीट गनरे्वदन 
खायेज बागी छ बन्ने सभेत व्महोयाको वर्वऩऺी नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको गरजखत जर्वाप ।  

वर्वऩऺी गनरे्वदकको नाभ गसपारय श को मोग्मतािभ सूचीको तेश्रो स्थानभा यहेको हनुारे 
वर्वऩऺीराई यीट गनरे्वदन दामय गने हकदैमा (Locus Standi) छैन । तेश्रो स्थानभा यहेको 
व्मजक्तरे सोझै गनमजुक्त ऩाउने सक्ने होइन बने दोश्रो स्थानभा यहेका अगनर कुभाय झाराई यीट 
गनरे्वदकरे वर्वऩऺी फनाउन सकेको अर्वस्था सभेत देजखॉदैन । भ प्रत्प्मथॉको नाभ मोग्मतािभको 
ऩवहरो स्थानभा बएकोरे ऩवहरो स्थानफाट भेयो नाभ हटेको खण्डभा सभेत तेश्रो स्थानभा यहेका 
यीट गनरे्वदकरे स्र्व त् उक्त ऩदभा गनमजुक्त ऩाउने हुॉदैन । दोश्रो स्थानभा यहेका उम्भेद्वाययरे 
उक्त ऩदभा गनमजुक्त नऩाउने अर्वस्था बएभा भार तेश्रो स्थानका उम्भेदर्वायरे गनमजुक्त ऩाउन 
सक्ने अर्वस्था यहन्छ । दोश्रो स्थानभा यहेका अगनर कुभाय झाराई सभेत अमोग्म ठहय गना 
गनजराई सभेत वर्वऩऺी फनाई गनजको बनाई सभेत सनेुय भार गनणाम गनुा ऩने हनु्छ ।  तय 
प्रस्ततु भदु्दाभा यीट गनरे्वदकरे अगनर कुभाय झाराई वर्वऩऺी नै कामभ नगयेकोफाट यीट गनरे्वदन 
खायेज बागी छ । कुन उम्भेदर्वाय मोग्म य कुन उम्भेदर्वाय अमोग्म बन्ने कुयाको मवकन गने 
गनकाम बनेको नेऩार सयकायरे दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ५(२) फभोजजभ गठन गयेको 
सगभगत बएकोभा सो सगभगतरे अगनर कुभाय झा य वर्वऩऺी यीट गनरे्वदकराई सभेत मोग्म देखी 
गसपारयश गयेको य नेऩार सयकाय , भजन्रऩरयषद्रे मोग्मतािभको ऩवहरो स्थानभा यहेको भराई 
गनमकु्त गयेको अर्वस्था छ । शैजऺक मोग्मता नै नबएको व्मजक्तराई गनमजुक्त गयेको बन्ने दार्वी 
सम्फन्धभा हेदाा दूयसञ्चाय ऐनको दपा ५ को उऩदपा (१) भा उल्रेख बएको शैजऺक मोग्मता 
सम्फन्धी प्रार्वधानभा उल्रेख बएका वर्वगबन्न गफषमगत वर्वधाहरु स्र्वतन्र य अरग अरग वर्वधा 
हनु ्। गतनीहरुको एक अकाासॉग कुनै सम्फन्ध यहेको छैन । दूयसञ्चायसॉग सम्फजन्धत प्रावर्वगधक 
वर्वषम अरग हो बने त्प्मसऩगछका वर्वषमहरु सफै अरग अरग हनु ्। शैजऺक मोग्मतासॉग 
सम्फजन्धत उक्त प्रार्वधानभा उल्रेजखत वर्वषमहरुको सम्फन्ध दूयसञ्चाय सेर्वासॉग नै  हनुऩुछा बन्ने 
होइन । दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत प्रशासगनक , व्मर्वस्थाऩन, रेखा तथा रेखा ऩयीऺण र्वा 
कानून बन्ने वर्वषम हुॉदैन । 

प्रागधकयणभा अध्मऺ र्वा सदस्म गनमजुक्त गदाा सो ऐनको दपा ५(१) रे तोकेको वर्वगबन्न 
गफषमहरुभा प्रगतगनगधत्प्र्व हनेु गयी फेग्रा फेग्रै वर्वषम य ऺेरका (प्रावर्वगधक , प्रशासगनक, फजाय 
व्मर्वस्थाऩन, रेखा तथा रेखा ऩरयऺण , कानून) अनबुर्वी व्मजक्तहरुराई गनमजुक्त गयी उनीहरुको 
आ-आफ्नो ऺेरभा यहेको अनबुर्वको उऩमोगगता गरने व्मर्वस्था गरयएको हो । भैरे कन्रक्सन 
म्मानेजभेण्टभा स्नात्तकोत्तय उऩागध , अथाशास्त्रभा स्नातक उऩागध , भेकागनकर इजन्जगनमरयङ्ग 
स्नातकको उऩागध हागसर गयी नेऩार आमर गनगभको कामाकायी गनदेशक बई ४ फषा काभ 
गयेको, Small Towns Water Supply Sanitation Project भा Project Management Consultant, 



7 
 

SILT-MULTI-MEH Consultant (P) Ltd. JV को Team Member बइ Procurement and 

Contract Management Expert को रुऩभा करयफ ३ फषा काभ गयेको , सडक वर्वबाग 
अन्तगातको RMDP Institutional Strengthening आमोजनाभा करयफ ४ फषा Mechanical 

Training Management Consultant को रुऩभा काभ गयेको  य चौधयी ग्रऩुको Automobile 

Division भा कयीफ ५ भवहना General Manager को रुऩभा य भैरे ऩेश गयेको व्मजक्तगत 
वर्वर्वयणभा उल्रेख गयेका अन्म गनकामहरुभा सभेत यही व्मर्वस्थाऩन सम्फन्धी काभ गयेको 
हनुारे भसॉग फजाय व्मर्वस्थाऩनको कानूनरे तोकेको शैजऺक मोग्मता य अनबुर्व यहेको छ । 
शैजऺक मोग्मता य अनरु्वबको जाॉच गयी उऩमकु्त उम्भेदर्वाय छनौट गना गदठत गसपारय श 
सगभगतरे भेयो उक्त शैजऺक मोग्मता य अनबुर्वको भूल्माङ्कन गयी भैरे प्रस्ततु गयेको दूयसञ्चाय 
सम्फन्धी Vision Paper य भैरे गयेको Presentation य अन्तयर्वातााको आधायभा मोग्मतभ ठहय 
गयी गसपारयश गयेको य भ गनमजुक्त बएको हो । प्रागधकयणभा मस अजघ गनमकु्त अध्मऺ तथा 
सदस्महरु कोही ऩगन वर्वऩऺीरे बनेको जस्तो शैजऺक मोग्मता य अनबुर्व बएका व्मजक्तहरु 
गथएनन ्। वर्वऩऺी गनरे्वदकरे आपूराई भार मोग्म देखाउन शैजऺक मोग्मता सम्फन्धी वर्वर्वाद 
उठाएको हो । इजन्जगनमरयङ वर्वधाभा दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत छुटै्ट शाखा हुॉदैन । 
कानूनभा य अध्मऺको ऩदको वर्वऻाऩनभा इजन्जगनमरयङ वर्वधाको कुनै खास शाखाको शैजऺक 
मोग्मता तोकेको अर्वस्था सभेत छैन ।  

प्रागधकयणको स्थाऩना दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ फभोजजभ बएको हो । प्रागधकयणरे 
दूयसञ्चाय सेर्वा प्रदामकहरुको गनमभन , अनगुभन तथा गनमन्रण सभेत गनुाऩने हनुारे तत्प्कारीन 
अर्वस्थाभा नेऩार दूयसञ्चाय सॊस्थान भार दूयसञ्चाय सेर्वा सम्फन्धी काभ गने सॊस्था बएकोरे 
त्प्मही ऺेरको अनबुर्व बएको व्मजक्त भार उक्त ऩदभा गनमजुक्तको रागग मोग्म हनु सक्ने बन्ने 
गनरे्वदकको बनाई आपू त्प्मही सॊस्थासॉग सम्र्वद्ध बएको कायण ऩूर्वााग्रही बएको देजखन्छ । उक्त 
ऩदभा गनमजुक्तका रागग गयेको वर्वऻाऩन देजखका सम्ऩूणा प्रविमाभा सहबागी बई अजन्तभभा आपू 
छनौट हनु नसके ऩगछ भार वर्वऩऺी गनरे्वदक सम्भागनत अदारतभा प्ररे्वश गनुा बएको छ । 
गनमजुक्तका सम्ऩूणा प्रविमाभा आपू सरयक बई स्र्वीकाय गयी सकेऩगछ गनमजुक्तको वर्वषमभा भार 
वर्वर्वाद उठाई अदारत प्ररे्वश गने वर्वऩऺी सपा हात य स्र्वच्छ भन नगरई अदारत प्ररे्वश गयेको 
अर्वस्था छ । मस्तै प्रकृगतका भदु्दाभा सम्भागनत अदारतफाट यीट गनरे्वदन खायेज गने गयी 
कानूनी गसद्धान्त स्थावऩत बएको छ । कानूनरे तोकेको मोग्मता आपूभा यहेको य छनौटभा 
सम्ऩूणा प्रविमाहरु ऩूया गयी मोग्म य सऺभ देजखएको आधायभा वर्वगधसम्भत रुऩरे गनमजुक्त ऩाई 
आपूराई ठेवकएको कताव्म ऩयुा गदै आएको जस्थगतभा वर्वऩऺीको यीट गनरे्वदन अनसुाय अन्तरयभ 
आदेश जायी गयेको कायणरे अध्मऺको ऩदीम हैगसमत विमाशीर नबएको अर्वस्था छ । 

यीट गनरे्वदकको कुनै भौगरक हक य कानूनी हक हनन ्नबएको अर्वस्थाभा केर्वर 
सॊवर्वधानको भौगरक हक सम्फन्धी धायाहरु य दूयसञ्चाय ऐनको केही दपाहरुको उल्रेख गयी 
यीट गनरे्वदन गयेकै कायणरे भार यीट जायी हनेु होइन । यीट जायी हनु सक्ने तथ्मराई 
ऩषु्यानई गने आधायहरु सभेत वर्वऩऺीरे देखाउन सक्न ुबएको छैन । भाग फभोजजभ यीट जायी 
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हनुासाथ वर्वऩऺीरे स्र्वत् गनमजुक्त ऩाउने हक प्रचरन हनु सक्ने ऩगन होइन । प्रस्ततु भदु्दाभा 
सम्भागनत अदारतफाट भ प्रत्प्मथॉका वर्वरुद्धभा अन्तरयभ आदेश गदाा "सूचना तथा स ञ्चाय 
भन्रारका सजचर्व तथा गसपारय श सगभगतको अध्मऺ सूमा प्रसाद गसरर्वाररे यीट नम्फय ०६०-
WO-००३१ को भदु्दाभा गरजखत जर्वाप रगाउॉदा प्रावर्वगधक य प्रशासगनक ऺेरको सदस्म 
दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत हनु ुऩने हो , प्रावर्वगधक व्मजक्त गसगबर इजन्जगनमरयङ्ग र्वा भेकागनकर 
र्वा अरु ऺेरको नबई दूयसञ्चाय ऺेरकै हनुऩुने बन्ने उल्रेख गयेको देजखन्छ" बन्ने व्महोया छ । 
तय सो आदेश रवुटऩूणा यहेको छ । सूमाप्रसाद गसरर्वाररे ०६०- WO-००३१ को भदु्दाभा 
गरजखत जर्वाप रगाएकै छैन । त्प्मसयी भदु्दाको व्महोया नै पयक ऩायी गरयएको आदेश रवुटऩूणा 
बई फयदबागी छ । उक्त आदेशभा उल्रेख गरयएको गरजखत जर्वापको व्महोया उद्धृत गदाा 
दइु र्वाक्मको फीचभा यहेको कानून य फजाय व्मर्वस्थाऩन आदद ऺेरको हकभा सो कुया रागू 
हनेु होइन बन्ने एउटा स्र्वतन्र र्वाक्मराई अनदेखा गयी सो र्वाक्म जझकेय उल्रेख गरयएको 
हनुारे त्प्मसयी आॊजशक व्महोया भार हेयी फझुी गयेको आदेशरे भ प्रत्प्मथॉको हक वहतभा असय 
ऩमुाा उन गभल्ने हुॉदैन। प्रस्ततु भदु्दाभा ऩेश गरयने गरजखत जर्वापको व्महोया भार मस भदु्दाभा 
वर्वचायणीम हनु सक्छ । अन्म गनकामरे वपयाउने गरजखत जर्वापको व्महोयारे भ प्रत्प्मथॉराई 
असय ऩगु्न जाने बएभा त्प्मसको खण्डन य प्रगतयऺा गना ऩाउन ुऩने हनु्छ । सो अर्वसय सभेत 
नददई जायी गयेको अन्तरयभ आदेशको उक्त व्महोया अन्मामऩूणा छ । भराई गनमजुक्त गने 
गनणाम कामाान्र्वमन बई सकेको य भैरे गभगत २०६९।८।२१ देजख हाजजय बई काभ गयी 
आएको य वर्वगबन्न भहत्प्र्वऩूणा गनणाम सभेत गयी अगागड फढी सकेको अर्वस्थाभा अजन्तभ गनणाम 
गदाा फोगरने मोग्मताको प्रश्नराई आधायभानी जायी गरयएको अन्तरयभ आदेश सम्भागनत 
अदारतफाट स्थावऩत बएका ऩूर्वा नजीयको प्रगतकूर बएको छ । अन्तरयभ आदेश जायी हुॉदा 
वर्वऩऺीरे स्र्वत् काभ गना ऩाउने र्वा ऩदभा गनमजुक्त ऩाउने ऩगन होइन । 

प्रागधकयणका अध्मऺ य सदस्मको मोग्मता सम्फन्धभा दूयसञ्चाय ऐन य गनमभार्वरीरे 
गयेको व्मर्वस्था अनसुाय शैजऺक मोग्मता सम्फन्धी तह य गफषमगत आधाय एउटै बएको केर्वर 
अनबुर्व भार पयक यहेको (अध्मऺको हकभा १० र्वषाको अनबुर्व य सदस्मको हकभा ७ 
फषाको अनबुर्व) अर्वस्थाभा गनरे्वदकरे बने फभोजजभको मोग्मता नबएका व्मजक्तहरु सदस्म हनु 
मोग्म हनेु य भ प्रत्प्मथॉ अध्मऺ हनु अमोग्म हनेु होइन । दूयसञ्चाय सेर्वाकै अनबुर्व बएको 
व्मजक्त भारै उक्त अध्मऺ तथा सदस्म ऩदको रागग मोग्म हनेु बनी भान्ने हो बने तत्प्कागरन 
दूयसञ्चाय सॊस्थानभा कामायत र्वा उक्त सॊस्थानको सेर्वाफाट अर्वकास प्राप्त व्मजक्त फाहेक अन्म 
व्मजक्तहरु अध्मऺ तथा सदस्म ऩदभा गनमजुक्त हनैु सक्दैनन ्जनु कुया ऐन य गनभमरे ऩरयकल्ऩना 
सभेत गयेको छैन । दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा १३ रे तोकेका प्रागधकयणका काभ 
कताव्म य अगधकायहरुराई हेदाा ती काभहरुको प्रकृगत आगथाक , प्रशासगनक, नीगत गनधाायण , 
गनमभन य सभन्र्वम गनेसॉग सम्फजन्धत देजखन्छ । गनमभार्वरीको गनमभ ४ रे तोकेका 
अध्मऺका काभ कताव्म य अगधकायराई हेदाा ऩगन त्प्मस्तै प्रकृगतको काभ कताव्म य अगधकाय 
तोकेको ऩाईन्छ । अध्मऺ स्र्वमॊनै दूयसञ्चाय सेर्वाको प्रावर्वगधक काभ गना सक्ने दूयसञ्चाय 
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सेर्वाको प्रावर्वगधक मोग्मता बएको हनुऩुने ऩरयकल्ऩना कानूनरे गयेको छैन । कुनै ऩगन सॊस्थाको 
प्रभखु बगूभका त्प्मस्तो सॊस्थाको प्रावर्वगधक काभसॉग सम्फजन्धत नबएय काभको व्मर्वस्थाऩन , 
गनमन्रण, अनगुभन, गनमभन आदद कुयासॉग सम्फजन्धत यहन्छ । दूयसञ्चाय प्रागधकयणरे 
दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा १६ अनसुाय सेर्वा प्रदामकहरु फीच , सेर्वा प्रदामक तथा 
ग्राहकहरु फीच हनेु वर्वर्वाद सभेत सभाधान गने बएकोरे कुनै एउटा सेर्वा प्रदामकभा राभो 
अर्वगधसम्भ काभ गयेको र्वा अर्वकास प्राप्त व्मजक्त भार अध्मऺ ऩदका रागग मोग्म हनेु बनी 
दूयसञ्चाय ऐन गनमभरे ऩरयकल्ऩना गयेको बनी बन्न गभल्दैन । अत् भागथका प्रकयणहरुभा 
उल्रेजखत फूॉदाहरुको आधायभा वर्वऩऺी रयट गनरे्वदकको रयट गनरे्वदन य गभगत २०६९।९।१६ 
भा जायी बएको अन्तरयभ आदेश खायेज गयी ऩाउॉ बन्ने सभेत व्महोयाको  वर्वऩऺी ददगम्र्वय झाको 
गरजखत जर्वाप ।  

यीट गनरे्वदक छनौट प्रविमाभा सभारे्वश बई गसपारय श सगभगतफाट गनमजुक्तको गनगभत्त 
गसपारयश गदाा मोग्मतािभको आधायभा तीन नम्फयभा ऩयेका व्मजक्त हनु ्। ददगम्फय झा 
मोग्मतािभको एक नम्फयभा गसपारय श बएको आधायभा गनजको गनमजुक्त बएको हो । प्रस्ततु 
छनौट प्रविमाभा उम्भेदर्वायको मोग्मता , अनबुर्व, ऩेश गयेको गबजन ऩेऩय य अन्तयर्वाताा सभेतभा 
र्वस्तगुत भलु्माङ्कन हुॉदा प्राप्त गयेको अॊकको आधायभा मोग्मतािभ अनसुाय उम्भेदर्वायको 
गसपारयश बएकोरे गनज झाको गनमजुक्त नहुॉदाको अर्वस्थाभा यीट गनरे्वदकको नबई दईु नम्फयभा 
गसपारयश बएका व्मजक्तको गनमजुक्त हनुऩुने हनु्छ । यीट गनरे्वदनभा मोग्मतािभको आधायभा 
दईु नम्फयभा गसपारयश बएका व्मजक्तराई वर्वऩऺी नै फनाईएको छैन । एक नम्फयको व्मजक्तको 
कुनै कायणरे गनमजुक्त हनु नसकेभा प्रस्ततु गसपारय श मोग्मतािभको आधायभा बएकोरे दईु 
नम्फयभा यहेको व्मजक्तको सभेत बनाई सनुी आर्वश्मक गनणाम हनुऩुनेभा गनजराई वर्वऩऺी नै 
नफनाईएकोरे प्रस्ततु यीट गनरे्वदन आपूरे गनमजुक्त ऩाउन ुऩने बन्ने उद्देश्मरे नबई गनज झाराई 
गनमजुक्त हनुफाट योक्ने भार उद्देश्मरे प्ररेयत यहेको देजखन्छ । गनमजुक्तको प्रविमाभा सभारे्वश 
बई आफ्नो नाभ गनमजुक्तको गनगभत्त गसपारयश बएका तीन जनाभा ऩयेऩगछ आफ्नो गनमजुक्त हनु्छ 
वक बनी ऩखॉ गनमजुक्त हनु नसकेऩगछ गनमजुक्त प्रविमादेजख गनमजुक्त बएका व्मजक्तको 
मोग्मतासम्भभा प्रश्न उठाउॉदै वर्वऩऺीरे यीट गनरे्वदन ददएका हनु ्। गनज यीट गनरे्वदकराई छनौट 
प्रविमाको शरुु चयणभा नै ददगम्फय झा सभेत उम्भेदर्वायको रुऩभा यहेको उम्भेदर्वायहरुको 
मोग्मता य अनबुर्व का कुया अर्वगत गथमो । गनज य अन्म उम्भेदर्वायरे अन्तर्वाातााको गनगभत्त 
सम्ऩका  याख्न ुबनी तोवकएको ददन एउटै ऩानाभा हाजजय गयेको हुॉदा कुनकुन व्मजक्त उम्भेदर्वाय 
यहेका छन ्बन्ने अर्वगत बएकै हुॉदा यीट गनरे्वदक सपा हात य स्र्वच्छ भन गरई अदारतभा 
प्ररे्वश नगयेको स्ऩि हनु्छ ।  

नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ तथा सदस्मको गनमजुक्तको सम्फन्धभा दूयसञ्चाय 
ऐन, २०५३ रे कस्तो कस्तो ऺेरको व्मजक्त गनमकु्त हनेु बन्ने तोकी गनमभार्वरीरे आर्वश्मक 
मोग्मता य अनबुर्व तोकेको छ । ऐनको दपा ५(१) भा "प्रागधकयणभा दूयसञ्चाय सेर्वासॉग 
सम्फजन्धत प्रावर्वगधक य प्रशासगनक , फजाय व्मर्वस्थाऩन , रेखा तथा रेखा ऩयीऺण र्वा कानूनी 
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ऺेरभा तोवकए फभोजजभको मोग्मता य अनबुर्व बएको अध्मऺ सवहत ऩाॉचजना सदस्महरु 
यहनेछन"् बन्ने व्मर्वस्था यहेको छ । सो फभोजजभ ऐनरे प्रावर्वगधक य प्रशासगनक , फजाय 
व्मर्वस्थाऩन, रेखा य रेखा ऩयीऺण एर्वॊ कानून गयी चाय ऺेरका चाय जना सदस्म यहने एर्वॊ 
तीनै चाय ऺेर भध्मे कुनै एउटा ऺेरको व्मजक्त अध्मऺ हनेु व्मर्वस्था गयेको य दूयसञ्चाय 
गनमभार्वरीको गनमभ ३ रे सम्फजन्धत वर्वषमभा (प्रावर्वगधक य प्रशासन/  फजाय व्मर्वस्थाऩन/रेखा 
य रेखा ऩयीऺण , कानून) कम्तीभा स्नातक गयी सम्फजन्धत ऺेरभा (मी चाय भध्मे कुनै एक 
सेर्वा) अध्मऺको हकभा कम्तीभा दश फषा य सदस्मको हकभा कम्तीभा सात फषा अनबुर्व 
ऩगुेको हनुऩुने बनी तोकेको छ । उऩमुाक्त चाय ऺेर सफै दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत हनुऩुने 
बन्ने गनरे्वदन दार्वी गरत छ । मी चायर्वटै ऺेर गनतान्त अरग अरग हनु ्। प्रावर्वगधक य 
प्रशासगनक बन्ने ऺेरसम्भ दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत हनु सक्छ । दूयसञ्चाय सेर्वासॉग 
सम्फजन्धत कानून, रेखा य रेखा ऩयीऺण र्वा फजाय व्मस्थाऩन बन्ने वर्वषम नै हुॉदैन । दूयसञ्चाय 
गनमभार्वरी, २०५४ रे अध्मऺ य सदस्मको मोग्मता तोकेको छ । गनमभार्वरीभा सम्फजन्धत 
वर्वषमको मोग्मता य सम्फजन्धत ऺेरको अनबुर्व उल्रेख गरयएको छ , दूयसञ्चाय सेर्वासॉग 
सम्फजन्धत मोग्मता र्वा अनबुर्व हनुऩुने बनी तोवकएको छैन । ऐनभा स्ऩित् गनमभार्वरीभा 
तोवकए फभोजजभको मोग्मता य अनबुर्व आर्वश्मक हनेु बनी उल्रेख बएको य गनमभार्वरीरे 
सम्फजन्धत वर्वषमको मोग्मता य सम्फजन्धत ऺेरको अनबुर्व बनी स्ऩि उल्रेख गदाागदै अध्मऺ य 
सदस्मको रागग दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत वर्वषम य अनबुर्व आर्वश्मक ऩने बनी कानूनको 
आपूखसुी अथा गना गभल्ने हुॉदैन । 

दूयसञ्चाय ऐन, २०५३ रागू हुॉदा र्वा सो को ऩवहरो सॊशोधन हुॉदाका अर्वस्थाभा नेऩारभा 
नेऩार दूयसञ्चाय कम्ऩनी एउटा भार दूयसञ्चाय सेर्वा प्रदामक यहेको गथमो ।मदद यीट गनरे्वदनभा 
दार्वी गरयए फभोजजभ दूयसञ्चाय ऺेरको अनबुर्व आर्वश्मक ऩने बनी अथा गने हो बने सो 
कम्ऩनीभा कामायत र्वा कम्ऩनीफाट अर्वकास प्राप्त व्मजक्त (फढी सॊम्बार्वना त्प्मसफाट गनर्वतृ्तबयण 
ऩाउने व्मजक्त) भार त्प्मो ऩदको रागग मोग्म हनु सक्ने हनु्थ्मो । दूयसञ्चाय गनमभन सम्फजन्ध 
वर्वश्वव्माऩी भान्मता अनसुाय सेर्वा प्रदामकसॉग कुनै प्रकायको स्र्वाथा यहेको व्मजक्त गनमभनकायी 
गनकामभा यहन नै ऩाउॉदैन । सोही कायणरे ऐनको दपा ९(१)(ङ) रे दूयसञ्चाय सेर्वा र्वा 
प्रणारी सञ्चारन गने कुनै पभा र्वा सॊगदठत सॊस्थाभा प्रत्प्मऺ र्वा अप्रत्प्मऺ रुऩभा स्र्वागभत्प्र्व र्वा 
गनजी स्र्वाथा बएको व्मजक्त अध्मऺ र्वा सदस्मको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने व्मर्वस्था गयेको   
छ । ऐनभा बएको "दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत" सेर्वा प्रदामककै रुऩभा मोग्मता ऩगुेको 
हनुऩुने बन्ने हो । अध्मऺको गसपारय श गदाा गसपारय श सगभगतरे धेयै बन्दा धेयै प्रगतष्ऩधाा हनेु 
गयी गनरे्वदन गरएको य उम्भेदर्वायको छनौट गयेको छ । आर्वश्मक न्मूनतभ मोग्मता ऩगु्ने सफै 
उम्भेदर्वायको आरे्वदन स्र्वीकाय गयी अन्तयर्वातााभा सभेत साभेर गयाईएको हो । त्प्मसभा धेयै 
उम्भेदर्वायको दूयसञ्चाय सेर्वाको अनबुर्व यहेको छैन । धेयै बन्दा धेयै मोग्म व्मजक्तराई सभारे्वश 
गयी छनौट प्रविमाराई फढी प्रगतष्ऩधॉ फनाउने गयी अऩनाइएको प्रविमाराई अन्मथा बन्न 
गभल्दैन । अध्मऺभा गनमकु्त बएको ददगम्फय झारे वपजजक्स , क्माभेवि य म्माथभा वर्वएस्सी , 
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अथाशास्त्रभा स्नातक, भेकागनकर इजन्जगनमरयङ्गभा स्नातक, कन्िक्सन म्मानेजभेन्टभा स्नातकोत्तय 
गयेकोरे गनजको व्मर्वस्थाऩन य फजाय व्मर्वस्थाऩन भार होइन प्रावर्वगधक ऺेरभा ऩगन आर्वश्मक 
न्मनुतभ मोग्मता यहेको छ । गनजरे गनकै राभो सभमसम्भ वर्वगबन्न सॊस्थाभा काभ गयेको 
अनबुर्व छ ।  नेऩार आमर गनमभ जस्तो ठूरो सॊस्थाको प्रभखु बई काभ गयेको य वर्वगबन्न 
सॊस्थाभा ऩयाभशादाताको रुऩभा काभ गयेकोरे गनजसॉग सो ऩदको रागग आर्वश्मक अनबुर्व सभेत 
यहेको छ ।  

नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺको ऩद प्रावर्वगधक नै हनु ुऩने होइन । 
गनमभार्वरीको गनमभ ४ भा तोवकएका अध्मऺका काभ , कताव्म य अगधकाय दूयसञ्चाय सेर्वाको 
प्रावर्वगधक अनबुर्व आर्वश्मक ऩने वकगसभका नबई व्मर्वस्थाऩकीम ऺभता र्वा नेततृ्प्र्व ऺभता 
आर्वश्मक ऩने वकगसभका यहेका छन ्। अध्मऺ दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत नै हनुऩुने बन्ने 
दार्वी गरत छ । नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणभा हारसम्भ गनमकु्त बएका धेयै सदस्म तथा 
अध्मऺ दूयसञ्चाय सेर्वा बन्दा फावहयका व्मजक्तहरु यहेका छन ्। सम्फजन्धत ऺेरभा मोग्म य 
अनबुर्वी व्मजक्त गनमकु्त हनु सक्ने बए फभोजजभ गनजहरुको गनमजुक्त बएको हो । प्रागधकयण 
स्थाऩना बएऩगछ हारसम्भ वर्वगत १६ फषाभा बएका सफै गनमजुक्त नै गरत गथए बन्ने वकगसभको 
गनरे्वदकको दार्वी आफ्नो गनमजुक्त नबएऩगछको अगबव्मजक्त भार हो । प्रागधकयणको अध्मऺ 
नेऩार सयकाय (भॊ.ऩ.) कै तहफाट गसपारय श सगभगत गठन गयी सो सगभगतरे खलु्रा रुऩभा 
दयखास्त आव्हान गयी गनरे्वदक हरुको मोग्मता य अनबुर्वको र्वस्तगुत रुऩभा भूल्माङ्कन गयी 
मोग्मतािभको आधायभा तीन जना उम्भेदर्वायको गसपारय श गयी नेऩार सयकाय (भॊ.ऩ.) रे ती 
भूल्माङ्कन य छनौट प्रविमा ऩूया गयी अध्मऺ गनमकु्त बएको हो । प्रचगरत कानून फभोजजभ 
अगधकाय प्राप्त गनकामरे कानूनरे तोकेको प्रविमा फभोजजभ गयेको मस प्रकायको नीगतगत काभ 
कायर्वाहीको तथ्मगत कुयाभा सम्भागनत अदारतको असाधायण अगधकाय ऺेर आकवषात हनेु 
होइन । यीट गनरे्वदक सम्ऩूणा छनौट प्रविमाभा सभारे्वश बई अजन्तभ गसपारय श सभेतभा 
ऩयेकोरे गनजको कुनै ऩगन प्रकायको हक हनन नबएको अर्वस्था हुॉदा सर्वोच्च अदारतको 
असाधायण अगधकायऺेर अन्तगात उऩचायको भाग गना ऩाईदैन बन्ने सभेत व्महोयाको वर्वऩऺीहरु 
नेऩार सयकाय, सूचना तथा सञ्चाय भन्रारमका तपा फाट तथा नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयण गठन 
छनौट सगभगतका तपा फाट ऩेश बएको एकै गभरानको छुट्टाछुटै्ट गरजखत जर्वाप ।  

गभगत २०७०।९।२५ भा नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणभा भेयो अन्तर्वाातााको ऩरयणाभ के 
बमो बनी फझु्न जाॉदा ददगम्फय झाराई अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त ददई सो गनमकु्ती वर्वरुद्ध मस 
सम्भागनत अदारतभा गनरे्वदन ऩयी भदु्दा वर्वचायाधीन यहेको , वर्वऩऺी ददगम्फय झा कानून फभोजजभ 
मोग्म नबएको य भ कानून फभोजजभ मोग्मता ऩगु्ने य प्राथगभकताको आधायभा भेयो नाभ दोश्रो 
नम्फयभा ऩगन प्रकाजशत बएकोरे सर्वोच्च अदारत गनमभार्वरी , २०४९ को गनमभ ४२(२) 
फभोजजभ आफ्नो हक र्वा स्र्वाथा गाॉगसएको व्मजक्तरे कायर्वाहीभा आपू सरयक हनु गनरे्वदन ददएभा 
त्प्मस्तो कायर्वाहीभा सॊरग्न गयाउने आदेश हनेु कानूनी व्मर्वस्था बएफभोजजभ भेयो हक गाॉगसएको 
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हुॉदा कानून फभोजजभ उक्त भदु्दाको सनुरु्वाईभा सरयक हनु ऩाउॉ बन्ने व्महोयाको अगनर कुभाय 
झाको गनरे्वदन ।  

गनमभ फभोजजभ दैगनक ऩेशी सूचीभा चढी ऩेश हनु आएको प्रस्ततु रयट गनरे्वदनभा 
गनरे्वदक तपा का वर्वद्बान र्वरयष्ठ अगधर्वक्ता हरु भहादेर्व प्रसाद मादर्व ,  याधेश्माभ अगधकायी एर्वॊ 
वर्वद्वान अगधर्वक्ताहरु प्रकाश याउत य उत्तभ शे्रष्ठरे दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺभा अवहरेसम्भ 
दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत व्मजक्तको भार गनमजुक्त बएको छ । वर्वऩऺी ददगम्फय झाराई 
अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त गदाा दूयसञ्चाय ऐनको कुन व्मर्वस्था अनसुायको मोग्मता ऩगुेको हो य 
गसपारयश गरयएको हो बन्ने स्ऩि गना सवकएको छैन । ऐनरे तोकेको मोग्मता य अनबुर्व नै 
नबएको वर्वऩऺीरे दयखास्त नै ददन नगभल्ने य प्रगतमोगगताभा सभेत बाग गरन नऩाउने हो । 
गसपारयश सगभगतरे गसपारयश गदाा कानून फभोजजभ मोग्मता ऩगुेकाराई भार गसपारय श गनुाऩने 
हनु्छ । दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ५(१) य ऐ. गनमभार्वरी , २०५४ को गनमभ ३ 
फभोजजभको मोग्मता ऩगुेको गनरे्वदकराई दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमकु्त नगयी 
मोग्मता नै नऩगुेको वर्वऩऺी ददगम्फय झाराई प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गयेको गसपारय श तथा 
गनमजुक्त गयेको गभगत २०६९।८।१९ को भजन्रऩरयषद्को गनणाम तथा तत ्सम्फन्धी सम्ऩूणा 
काभ कायर्वाही फदय गयी गनरे्वदकराई दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त ददन ुबनी 
वर्वऩऺीको नाभभा ऩयभादेशको आदेश जायी गयी ऩाउॉ बनी  फहस गनुा बमो । त्प्मस्तै  वर्वऩऺी 
नेऩार सयकायको तपा फाट वर्वद्वान सह न्मामागधर्वक्ता कृष्णजजर्वी जघगभये तथा उऩ न्मामागधर्वक्ता 
भदन फहादयु धाभीरे रयट गनरे्वदकरे ददगम्फय झाराई भार वर्वऩऺी फनाएको , दोश्रो नम्फयभा 
गसपारयश बएका अगनर कुभाय झाराई वर्वऩऺी नै नफनाएको अर्वस्था भा  वर्वश्वनाथ गोमरको 
गनमजुक्त नहनेु अ र्वस्थाभा ऩगन स्र्वत् दोश्रो नम्फयको व्मजक्त गसपारयश हनेु हनु्छ । दूयसञ्चाय 
ऐनको दपा ५(२) अनसुाय गदठत सगभगतरे गयेको गसपारय श अनसुाय अध्मऺको गनमजुक्त हनेु 
हो । गनरे्वदकरे पायाभ सभेत बयेको , गसपारयश हुॉदा सभेत  मोग्मता  सम्फन्धी प्रश्न नउठा इ 
गनमजुक्त ऩगछ भार मो प्रश्न उठाएको हुॉदा ऐन गनमभ फभोजजभ बएको काभ कायर्वाही फदय 
हनुऩुने होइन , यीट गनरे्वदन खायेज हनुऩुदाछ बन्ने  फहस प्रस्ततु गनुा बमो ।  त्प्मस्तै वर्वऩऺी 
दूयसञ्चाय प्रागधकयणको तपा फाट वर्वद्वान अगधर्वक्ताहरु सयेुन्र कुभाय भहतो य कैराश प्रसाद 
न्मौऩानेरे दूयसञ्चाय ऐन गनमभ फभोजजभ बएको अध्मऺको गसपारय श य गनमजुक्त कानून फभोजजभ 
बएको, अध्मऺ गनमजुक्त सम्फन्धी कामा भा प्रागधकयणको कुनै सॊरग्नता नयहने , प्रागधकयणको 
तपा फाट रयट गनरे्वदकराई प्राप्त हकागधकाय हनन गने कुनै कामा नबएको हुॉदा रयट गनरे्वदन 
खायेजबागी छ बनी  तथा वर्वऩऺी ददगम्फय झाको तपा फाट वर्वद्वान र्वरयष्ठ अगधर्वक्ताहरु शम्ब ु
थाऩा, हरयहय दाहार, हरय उप्रतेी तथा वर्वद्वान अगधर्वक्ताहरु यभन कुभाय शे्रष्ठ य सेभन्त दाहाररे 
आपू छनौट प्रविमाको सम्ऩूणा तहभा बाग गरएय गसपारय श एर्वॊ गनमजुक्त नबएऩगछ भार 
वर्वऩऺीरे यीट गनरे्वदन ददएको अर्वस्था छ । ऩदऩूगताको सूचना फदय गयी ऩाउॉ बनी प्रश्न 
उठाईएको छैन । गनरे्वदकको सॊरै्वधागनक एर्वॊ कानूनी हकभा आघात नऩयेको , दूयसञ्चाय ऐन य 
गनमभार्वरीको व्मर्वस्था फभोजजभ सो को ऩरयधी गबर यहेय बएको दूयसञ्चायको अध्मऺ ऩदको 
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गसपारयश एर्वॊ गनमजुक्त फदय हनुऩुने होइन । भाग फभोजजभ रयट जायी हनु ुऩने अर्वस्था नहुॉदा 
रयट गनरे्वदन खायेज हनु ुऩदाछ बनी तथा भदु्दाको सनुरु्वाईभा सरयक हनु ऩाउॉ बन्ने अगनर कुभाय 
झाको तपा फाट वर्वद्वान र्वरयष्ठ अगधर्वक्ता श्री श्माभप्रसाद खयेर तथा अगधर्वक्ता श्री यत्नकुभाय 
खयेररे दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमकु्त ददगम्फय झा कानून फभोजजभ मोग्म 
नबएको य कानून फभोजजभ मोग्मता ऩगुेको य प्राथगभकताको आधायभा दोस्रो नॊ. भा यहेको 
अगनर कुभाय झा गनमकु्त हनुऩुने हो बनी फहस प्रस्ततु गनुा बमो । 

प्रस्ततु गनरे्वदनको गभगसर अध्ममन गयी ऩऺ वर्वऩऺका वर्वद्वान कानून व्मर्वसामीहरुरे गनुा 
बएको फहस सनुी तथा ऩेश गनुा बएको फहस नोट सभेत अध्ममन गरयमो  । अफ प्रस्ततु 
गनरे्वदन भाग फभोजजभको आदेश जायी हनेु नहनेु के यहेछ बन्ने सम्फन्धभा गनणाम ददनऩुने  
देजखमो । 

नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा कानून फभोजजभ मोग्मता नै नऩगुेको 
ददगम्फय झाराई गसपारय श सगभगतरे गयेको गैयकानूनी गसपारय श तथा उक्त गसपारय शको 
आधायभा दूयसञ्चाय प्रागधकयणको ऩदभा गनमजुक्त ददने बगनएको नेऩार सयकाय भजन्रऩरयषद्को 
गभगत २०६९।८।१९ को गनणाम तथा तत्प्सम्फन्धभा बएका काभ कायर्वाही तथा गनणामहरु  
सॊवर्वधान तथा दूयसञ्चाय ऐन य गनमभार्वरीको प्रार्वधान वर्वऩयीत बएकोरे  उत्प्प्रषेणको आदेशद्बाया 
फदय गयी भ गनरे्वदकराई दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमजुक्त ददन ुबनी ऩयभादेशको 
आदेश जायी गयी ऩाउॉ बन्ने गनरे्वदन दार्वी यहेकोभा दूयसञ्चाय ऐन य गनमभार्वरी फभोजजभको 
सम्ऩूणा प्रविमा ऩूया गयी दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺको गसपारय श य गनमजुक्त बएको हो , मी 
गनरे्वदक अध्मऺको गसपारय श तथा गनमजुक्तको हयेक प्रविमाभा बाग गरई आफ्नो गनमजुक्त 
नबएऩगछ भार वर्वऩऺी गनरे्वदकरे यीट गनरे्वदन ददएका हनु् , गनजको कुनै सॊरै्वधागनक एर्वॊ कानूनी 
हक हनन नबएको हुॉदा रयट गनरे्वदन खायेज हनु ुऩदाछ बन्ने वर्वऩऺीहरुको गरजखत जर्वाप यहेको    
देजखन्छ । 

गनणाम तपा  वर्वचाय गदाा गनरे्वदकरे दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदभा गनमकु्त ददगम्फय 
झाको कानून फभोजजभ तोवकएको मोग्मता नयहेकोरे गनजको गनमजुक्त कानूनसम्भत न हुॉदा 
गनजको गनमजुक्त फदय गयी ऩाउॉ बनी रयट गनरे्वदकको भखु्म भाग दार्वी यहेको छ । मी गनरे्वदक 
य प्रत्प्मथॉ ददगम्फय झा सभेत सञ्चाय भन्रारमको सूचना फभोजजभ छनौट प्रविमाभा साभेर बई 
ऐन फभोजजभ गदठत गसपारयश सगभगतको गसपारयश अनसुाय प्रत्प्मथॉ ददगम्फय झाको गनमजुक्त 
बएकोरे गनज ददगम्फय झाको  सो  गनमजुक्त, नेऩार दूयसञ्चाय प्रागधकयणको गठन सम्फन्धभा 
व्मर्वस्था गरयएको दूयसञ्चाय ऐन २०५३ को दपा ५(१) य ५(२) एर्वॊ दूयसञ्चाय गनमभार्वरी 
२०५४ को गनमभ ३ सभेत अनसुाय बएको हो होइन तथा गनरे्वदन भाग अनसुाय रयट जायी हनु ु
ऩने नऩने सम्फन्धभा गनणाम ददन ुऩने देजखमो। 

दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदको गनमजुक्तको रागग सञ्चाय भन्रारमरे गभगत 
२०६९।५।१६ भा सूचना प्रकाशन गयी दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ५(१) फभोजजभ 
मोग्मता ऩगुेको य अनबुर्व बएको व्मजक्तहरुफाट दयखास्त आब्हान गरयएको य मी गनरे्वदक तथा 
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वर्वऩऺी सवहत अन्म व्मजक्तहरु सभेतको दयखास्त ऩयेकोभा दपा ५(२) फभोजजभ गसपारयश 
सगभगत गठन बई सो सगभगतद्बाया सफै प्रत्प्माशीहरुफाट Vision Paper प्रस्ततु गना रगाई अन्तर्वााताा 
सभेत गरई मोग्मतािभ गनधाायण गयी गनमजुक्तका रागग नेऩार सयकाय सभऺ नाभ गसपारयश 
बएको तथा नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) फाट मोग्मतािभको १ नॊ. भा यहेको ददगम्फय 
झाराई गनमजुक्त गने गभगत २०६९।८।१९ भा गनणाम बई गनज गभगत २०६९।८।२० भा 
गनमजुक्त बई गभगत २०६९।८।२१ भा ऩदबाय ग्रहण गयी कामा प्रायम्ब गयेको बन्ने गनरे्वदन 
जजवकय गरजखत जर्वाप एर्वॊ सम्फजन्धत गसपारयश य गनमजुक्त सम्फन्धी सञ्चाय भन्रारम प्राप्त 
पाईरफाट देजखन्छ । गनजरे ऩदबाय ग्रहण गयी कामा सञ्चारन गयेऩगछ मी गनरे्वदकरे गनज 
ददगम्फय झाको कानूनरे तोकेको मोग्मता नयहेको हुॉदा गसपारयश य गनमजुक्त सभेत फदय गयी 
ऩाउॉ बनी मस अदारतभा गभगत २०६९।८।२२ भा प्रस्ततु रयट ऩयेको देजखन्छ । दूयसञ्चाय 
प्रागधकयणको अध्मऺको गनमजुक्त सम्फन्धी कानूनी व्मर्वस्थाराई हेदाा दूयसञ्चाय ऐन २०५३ को 
दपा ५(१) भा " प्रागधकयणभा दूयसञ्चाय सेर्वासॉग सम्फजन्धत प्रावर्वगधक य प्रशासगनक , फजाय 
व्मर्वस्थाऩन, रेखा तथा रेखाऩयीऺण र्वा कानूनी ऺेरभा तोवकए फभोजजभ मोग्मता य अनबुर्व 
बएका अध्मऺ सवहत ऩाॉचजना सदस्महरु यहनेछन"् बनी व्मर्वस्था बएको ऩाइन्छ। मस दपाभा 
“तोवकए फभोजजभ मोग्मता य अनबुर्व बएका ” बनी सभेत उल्रेख बएकोरे सो प्रमोजनको रागग 
दूयसञ्चाय गनमभार्वरी २०५४ को गनमभ ३ भा मोग्मता य अनबुर्व तोवकएको ऩाईन्छ । सो 
अनसुाय उक्त गनमभ ३ भा "प्रागधकयणको अध्मऺ तथा सदस्म हनुको रागग ऐनको दपा ५ को 
उऩदपा (१) भा उल्रेजखत ऺेरभा भान्मता प्राप्त शैजऺक सॊस्थाफाट कम्तीभा स्नातक तहको 
उऩागध हागसर गयी सम्फजन्धत ऺेरभा अध्म ऺको हकभा कम्तीभा दश र्वषा य सदस्मको हकभा 
कम्तीभा सात र्वषाको अनबुर्व प्राप्त गयेको नेऩारी नागरयक हनु ुऩनेछ" बनी उल्रेख बएको छ । 
मसफाट उक्त ऐन  य गनमभको प्रार्वधान अनसुाय प्रागधकयणको अध्मऺ एर्वॊ सदस्म  हनुका रागग 
सभान वकगसभको शैजऺक मोग्मता गनधाायण बएको छ तय सोको रागग चावहने अनबुर्वको 
सन्दबाभा अध्मऺको हकभा १० र्वषा तथा सदस्मको हकभा ७ र्वषा गनधाायण गरयएको    
देजखन्छ । 

प्रत्प्मथॉ ददगम्फय झाराई अध्मऺको ऩदभा गनमजुक्त गरयएकोरे, गनजको मोग्मता  फाये 
गनरे्वदकरे प्रश्न उठाई गनजको गनमजुक्त फदय गयाई ऩाउन भाॉग गयेको रे सो सम्फन्धभा वर्वचाय 
गदाा उक्त दपा ५ (१) भा “प्रागधकयणभा दूयसञ्चाय सेर्वासॊग सम्फजन्धत प्रावर्वगधक ” शब्दार्वरी 
ऩछागड “य” बन्ने शब्द प्रमोग गयी “ प्रशासगनक, फजाय व्मर्वस्थाऩन, रेखा तथा रेखाऩयीऺण ” 
बन्ने य त्प्मसऩगछ “र्वा” बन्ने शब्दको प्रमोग गयी “कानूनी ऺेरभा तोवकए फभोजजभ मोग्मता य 
अनबुर्व” बन्ने शब्दहरु याजखएको  छ । मी शब्दहरुफाट गनधाारयत सफै मोग्मता का ऺेर  
दूयसञ्चायसॊग सम्फजन्धत हनुऩुने बनी गनरे्वदक को जजवकय छ बने वर्वऩऺीहरु तपा फाट उक्त 
व्माख्माभा असहभगत जनाई प्रागधकयणको काभ कायर्वाई सेर्वा प्रदामक कम्ऩनी जस्तो नबै 
गनमभनकायी गनकामको बएकोरे, अध्मऺ र्वा सदस्महरुका रागग गनधाारयत मी सफै मोग्मताहरु 
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कानूनरे दूयसञ्चायसॊग भार सम्फजन्धत नगयी सो दपाभा उजल्रजखत अन्म ऺेरसॊग सभेत 
सम्फजन्धत यहने बनी तका  प्रस्ततु गरयएको छ ।  

ऐनको उक्त व्मर्वस्थाराई भनन गयी हेदाा अध्मऺ एर्वॊ सदस्महरुका रागग सभान 
वकगसभको मोग्मताको ऺेर सम्फन्धी प्रार्वधान बएको  य  दूयसञ्चाय सेर्वासॊग असम्फजन्धत 
प्रशासगनक, फजाय व्मर्वस्थाऩन, रेखा तथा रेखाऩयीऺण एर्वॊ कानूनी ऺेर भा तोवकए फभोजजभको 
मोग्मता य अनबुर्व बन्ने उल्रेख छ । मसयी उक्त दपा ५(१) को व्माख्मा गदाा फजाय 
व्मर्वस्थाऩन रेखा तथा रेखा ऩयीऺण सभेत दूयसञ्चाय सेर्वासॊग सम्फजन्धत हनुऩुने बनी अनदुाय 
व्माख्मा गनुा ऩने हनु्छ । तय कानूनको त्प्मसयी व्माख्मा गदाा ऐनको भनसाम य बार्वना प्रगतकुर 
हनु जाने हुॉदा उदाय य सहज अथा राग्ने गयी व्माख्मा गनुा ऩदाछ । ऐनका मही उदाय व्माख्मा 
गयी मस अजघ प्रशासगनक , प्रावर्वगधक, फजाय व्मर्वस्थाऩन , रेखा तथा रेखा ऩयीऺण य कानूनका 
ऺेरभा मोग्मता य अनबुर्व ऩगुेका व्मजक्तहरु सभेतराई  प्रागधकयणका सदस्महरुभा याजखने 
गरयएका प्रागधकयणका गनणाम ऩजुस्तकाफाट देजखएको छ । मस ऩूर्वा गनमकु्त अध्मऺ य सदस्मका 
सम्फन्धभा ऩवहरे य मस गनरे्वदन सभेतभा प्रश्न उठाइएको नहुॉदा मी सफै मोग्मता दूय सञ्चाय 
सेर्वासॊग नै सम्फजन्धत हनु ुऩने बनी गनरे्वदन दार्वी अनसुाय गनष्कषाभा ऩगु्न ुन्मामोजचत हनु सवकने 
देजखदैंन। मस सम्फन्धभा बायत य सॊमकु्त याज्म अभेरयका (USA) सभेतभा दूयसञ्चाय प्रागधकयण 
जस्तो गनमभनकायी  गनकामहरुभा दूयसञ्चाय सेर्वा फाहेकका व्मजक्त ऩगन  अध्मऺ एर्वॊ सदस्मका 
ऩदहरुभा गनमजुक्त बएका य हनेु गयेका अनेकौं वर्वर्वयण य कागजात  एर्वॊ तत्प्सम्फन्धी कानून 
रगामतका सन्दबा साभग्रीहरु वर्वऩऺी ददगम्फय झाका कानून व्मर्वसामीहरुफाट इजरास सभऺ  
ऩेश गरयएका फाट सभेत सो कुया को ऩवुि हनु आउॉछ। मसफाट ऐनको भनसाम दूयसञ्चाय सेर्वा 
सॊग सम्फजन्धत व्मजक्त भार प्रागधकयणको अध्मऺको ऩदका रागग मोग्म हनेु नबै उक्त दपा ५ 
(१) य गनमभ ३ भा उल्रेख बएका अन्म ऺेरका प्रावर्वगधक व्मजक्तहरुराई सभेत अध्मऺको 
ऩदको रागग मोग्म भान्नु ऩने औजचत्प्मऩूणा देजखन आउॉछ। 

अकोतपा  दूयसञ्चाय गनमभार्वरी २०५४ को गनमभ ४ भा अध्मऺको काभ, कताव्म य 
अगधकायको सम्फन्धभा कानूनी व्मर्वस्था गरयएको य ती व्मर्वस्थाहरु हेदाा अध्मऺको जजम्भेर्वायी, 
प्रागधकयणको प्रशासगनक प्रभखुको रुऩभा काभ गने, फावषाक मोजना तथा कामािभ तजुाभा गयी 
गयाई प्रागधकयणको फैठकभा ऩेश गने, कोषको येखदेख तथा गनमन्रण गने, प्रागधकयणको 
सम्ऩजत्तको स्माहाय सम्बाय गने गयाउने, प्रागधकयण य नेऩार सयकाय तथा अन्म सॊघ सॊस्था फीच 
सम्ऩका  अगधकायीको रुऩभा काभ गने एर्वॊ ऐन र्वा गनमभार्वरी फभोजजभ प्रागधकयणफाट 
प्रत्प्मामोजजत अन्म काभ गने गयाउने जस्ता दूयसञ्चाय सेर्वा प्रदामक कम्ऩनीहरुको गनमभन गना 
प्रशासगनक एर्वॊ प्रफन्धनसॊग प्रत्प्मऺरुऩरे सम्फजन्धत यहेको छ ।  सेर्वा प्रदामक कम्ऩनी जस्तो 
प्रावर्वगधक ऩऺसॊग प्रत्प्मऺरुऩरे सम्फजन्धत अध्मऺको काभ कताव्महरु तोवकएको नदेजखनारे, 
उक्त ऐनभा उजल्रजखत कुनै ऩगन ऺेरभा स्नातक  प्रावर्वगधक  बै तोवकएको अनबुर्व सॊगारेका 
व्मजक्तराई सो ऩदको रागग कानूनीरुऩरे मोग्म भान्न सवकने कुया औजचत्प्मऩूणा यहेको स्ऩि हनु 
आउॉछ। 
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अफ प्रत्प्मथॉ ददगम्फय झाको शैजऺक मोग्मता एर्वॊ अनबुर्व का सम्फन्धभा हेदाा गनज 
भेकागनकर इॊजजनीमरयॊग  (Mechanical Engineering) भा स्नातक हनुकुा साथै अथाशास्त्र  
(Economics) सभेतभा स्नातक बएको एर्वॊ गनजरे कन्सरक्सन भैनेजभेन्ट  (Construction 
Management) भा स्नातकोत्तय ऩयीऺा सभेत उत्तीणा गयेको हुॉदा, गनज ऐनरे गनधाारयत गये 
अनसुाय स्नातक भार नबई स्नातकोत्तय सभेतको उऩागध प्राप्त गयेको बन्ने कुयाभा वर्वर्वाद 
देजखएन । गनजको मोग्मता ऐनरे गनधाारयत गयेका ऺेरहरु भध्मे कुनै ऺेरभा यहे नयहेको बन्ने 
सम्फन्धभा वर्वचाय गदाा गनजरे अथाशास्त्र सभेतभा स्नातकको उऩागध हागसर गयेकोरे फजाय 
व्मर्वस्थाऩन सम्फन्धी मोग्मता गनजभा छ । मसै प्रकाय गनजरे प्राप्त गयेको अनबुर्व सम्फन्धभा 
वर्वचाय गदाा गनजका कामा ऺेरहरुभा गनजरे नेऩार आमर गनगभको कामाकायी गनदेशक 
(Managing Director) बै काभ गयेको ४ र्वषाको अनबुर्व सवहत Small Towns Water Supply 
Sanitation Project  भा रगबग ३ र्वषा काभ गयेको एर्वॊ सडक वर्वबाग अन्तगातको RMDP 
Institutional Strengthening आमोजनाभा रगबग ४ र्वषा गयी अन्म ऺेरहरु सभेतभा काभ 
गयेको देजखएफाट अनबुर्वको ऺेरभा सभेत कानूनरे गनधाारयत गयेको अनबुर्व अथाात १० र्वषाको 
अनबुर्व गनजसॊग नबएको बन्न सवकने बएन।  

अफ दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺको गनमजुक्त प्रविमा वर्वगध सम्भत छ छैन य 
तोवकएको ऩदागधकायीफाट सो प्रविमा सम्ऩन्न गयी गनमजुक्तको अगधकायीद्वाया गनमजुक्त बएको छ 
छैन बन्ने तपा  वर्वचाय गदाा दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ एर्वॊ सदस्मको गनमजुक्तका रागग 
गसपारयश गने सम्फद्ध ऺेरको वर्वऻ सजम्भगरत सगभगतको कानूनी व्मर्वस्था गरयएको य सोही 
सगभगतको गसपारयशभा उक्त गनमजुक्त गने प्रार्वधान दपा ५(२) भा यहेको छ । दपा ५(२) भा 
“प्रागधकयणका अध्मऺ तथा सदस्महरुको गनमजुक्तका रागग गसपारयश गना नेऩार सयकायरे 
सम्फद्ध ऺेरका वर्वऻहरु सभेत यहेको एक सगभगत गठन गने छ य सो सगभगतको गसपारयशभा 
नेऩार सयकायरे अध्मऺ तथा सदस्महरुको गनमजुक्त गने छ” बन्ने कानूनी व्मर्वस्था यहेको छ । 
सो कानूनी व्मर्वस्था फभोजजभ नेऩार सयकायरे सञ्चाय भन्रारमका सजचर्व अध्मऺ यहेको ३ 
सदस्म सभेतको गसपारयश सगभगत गठन गयेको य सञ्चाय भन्रारमरे ऐनको दपा ५ (१) 
फभोजजभको मोग्मता ऩगुेको व्मजक्तहरुफाट अध्मऺ ऩदको रागी गभगत २०६९।५।१६ भा 
सूचना प्रकाशन गयी दखाास्त आव्हान गये फभोजीभ मी गनरे्वदक य वर्वऩऺी सवहत कुर १३ 
जनारे दखाास्त ददएको तथा गसपारयश सगभगतरे छनौटका रागी प्रविमाहरु गनधाायण गये 
फभोजजभ सफै प्रत्प्माशीरे आफ्नो कामा मोजना Vision Paper प्रस्ततु गयेको , सो प्रस्ततुीकयणको 
आधायभा गनरे्वदक य वर्वऩऺीहरु सभेत ७ जना अन्तर्वाातााभा साभेर बएको देजखन्छ । छनौट 
बएका उभेदर्वायहरुको गभगत २०६९।८।१३ भा अन्तर्वााताा गरइएकोभा ३ जना उत्तीणा बई 
प्राप्ताङ्कको आधायभा मोग्मतािभ गनधाायण बई सो मोग्मतािभको एक नम्फयभा ददगम्र्वय झा, 
दईु नम्फयभा अगनर झा, तीन नम्फयभा गनरे्वदक वर्वश्वनाथ गोमरको नाभ प्रकाजशत बई तीनै 
जनाको नाभ गसपारयश सगभगतरे गनमजुक्तका रागी नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद्) सभऺ ऩेश 
गयेको देजखन्छ । सो गसपारयशको आधायभा मोग्मतािभका १ नॊ.भा यहेका ददगम्र्वय झाराई 
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नेऩार सयकायरे गभगत २०६९।८।१९ भा गनमजुक्त गने गनणाम गयी गभगत २०६९।८।२० 
को ऩरद्वाया गनज गनमजुक्त बएको देजखन्छ । मसयी अध्मऺ ऩदको प्रगतस्ऩद्धााभा प्रायम्ब देखी नै 
साभेर यही एक साथ एकै ददन अन्तर्वाातााभा ऩगन सयीक यहेका गनरे्वदक वर्वश्वनाथ गोमररे 
मोग्मतािभको तीन नम्फयभा ऩयी तीनै जनाको नाभ गसपारयश सगभगतरे नेऩार सयकाय सभऺ 
गनमजुक्तको रागी गसपारयश गयेको देजखन आउॉछ । उक्त गसपारयश फभोजजभ मोग्मतािभको 
ऩवहरो स्थानभा यहेका प्रत्प्मथॉ ददगम्फय झाराई गनमकु्त गने नेऩार सयकायरे गनणाम गयी 
आपुराई गनमजुक्त नगयेऩगछ भार गनमकु्त हनेु ददगम्फय झाको मोग्मता नयहेको बगन मोग्मता 
सम्फन्धी प्रश्न उठाई प्रस्ततु रयट दामय गयेको देजखमो ।  

मी गनरे्वदकरे गनमजुक्तको प्रविमाराई स्र्वीकाय गयी प्रगतस्ऩद्धााको प्रत्प्मेक चयणभा मी 
प्रत्प्मथॉ सॉग प्रगतस्ऩद्धाा गयेको देजखएको तय सो प्रगतस्ऩद्धााभा गनज मोग्मतभ ्नठहयी गनमजुक्तभा 
नऩयेको अर्वस्थाभा भार आफ्नो प्रगतस्ऩद्धॉको मोग्मताराई चनुौती ददएकोफाट गनरे्वदक सपा 
हात, सपा हृदम गरई अदारतभा प्ररे्वश गयेको भान्न गभल्दैन । आफ्नो प्रगतस्ऩद्धॉसॉग छनौट 
प्रविमाको प्रायम्बभा Vision Paper  ऩेश गने , सो प्रस्ततु गने , अन्तर्वाातााभा साभेर हनेु य 
प्राप्ताङ्कको आधायभा मोग्मतािभ गनधाायण गरयएको सभेत कामाराई स्र्वीकाय गयेको तय 
गनमजुक्तभा नऩये ऩगछ छनौटका सफै प्रविमाराई स्र्वीकाय गयी गनष्कषा स्र्वरुऩको गनमजुक्तराई 
भार अस्र्वीकाय गयेकोराई उजचत य कानूनसॊगत भान्न गभल्दैन । गनरे्वदकरे छनौटको प्रविमा 
भध्मे सफै प्रविमाराई स्र्वीकाय गयेऩगछ गनष्कषा य ऩरयणाभराई अन्मथा हो बनी बन्न गभल्ने 
हुॉदैन । साथै मी गनरे्वदक छनौटका सफै प्रविमा ऩूया बई सकेऩगछ सपर उम्भेदर्वायराई 
गनमकु्त ददई गनजरे कामाबाय ग्रहण गयी प्रागधकयणको कामा सॊचारन सभेत गयी सकेऩगछ भार 
रयट गनरे्वदन दामय गयी आपु भार मोग्म य उऩमकु्त यहेको बनी आत्प्भऩयक ढॊगरे ऩवुि गना 
खोजेको देजखन्छ । मस्तै वर्वषमर्वस्त ुसॊरग्न यहेको गनरे्वदक याभकुभाय भहतो वर्व. नेऩार 
सयकाय स्र्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा भन्रारम सभेत  बएको २०६९- WF-०००४ को उत्प्प्रषेण 
रयटभा “एउटै प्रविमाभा आपु सभेत सहबागी बई असपर बए ऩगछभार सो प्रविमाफाट 
राबाजन्र्वत व्मजक्तको मोग्मता , अनबुर्वका साथै प्रविमा गनधाायक कानूनी व्मर्वस्था सभेत उऩय 
प्रश्न उठाउने गनरे्वदकराई अदारतरे सहमोग गना सक्ने अर्वस्था देजखदैन ” बन्ने मस अदारतको 
ऩूणा इजरासफाट गसद्धान्त प्रगतऩादन बएको (ने.का.ऩ. २०७१ , अॊक २ , गनणाम नॊ. ९११८ , 
ऩषृ्ठ १५७) देजखॉदा उक्त नजीय प्रस्ततु रयटभा ऩगन आकवषात हनेु देजखन्छ । त्प्मस्तै गनरे्वदक 
तायार्वीय शे्रष्ठ वर्व. जशऺक छनौट सागभगत भोयङ्ग सभेत बएको रयट (ने.का.ऩ. २०५३ , गन.नॊ. 
६२०९, अॊक ६, ऩषृ्ठ ४८१) भा “गरजखत ऩयीऺाको नगतजा प्रकाशन बई सो आधायभा सम्ऩन्न 
अन्तर्वाातााभा मी गनरे्वदक सजम्भगरत बई प्रकाजशत अन्तर्वाातााको नगतजाभा असपर बएऩगछ भार 
प्रस्ततु रयट दामय गयेको देजखॉदा गनरे्वदक स्र्वच्छ वर्वचायरे अदारतभा प्ररे्वश गयेको भान्न 
नगभल्ने” बनी गसद्धान्त प्रगतऩादन बएको देजखन्छ । 

सो को अगतरयक्त दूयसञ्चाय प्रागधकयणका अध्मऺ ऩदको गनमजुक्त गना ऐनको दपा  
५(२) फभोजजभ गदठत सगभगतको गठन वर्वगध , सो सगभगतरे छनौटको रागी अर्वरम्र्वन गयेको 
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प्रविमा, सगभगतको गनष्ऩऺता अन्तर्वाातााको प्रविमागत रवुट र्वा अन्म कुनै कानूनी रवुट सम्फन्धी 
वर्वर्वाद उठाएको देजखदैन । छनौट प्रविमाभा कानूनी रवुट   (Error of Law) देखाउन नसकेको 
अर्वस्थाभा छनौटका साया प्रविमा कानूनी यहेको बनी स्र्वीकाय गयेऩगछ सोको ऩरयणाभराई 
अस्र्वीकाय गना नगभल्ने हनु्छ । 

अत् भागथ वर्वरे्वचना गरयए अनसुाय दूयसञ्चाय ऐन , २०५३ को दपा ५(१) फभोजजभ 
दूयसञ्चाय प्रागधकयणको अध्मऺ ऩदको रागग उक्त दपा ५(१) य दूयसञ्चाय गनमभार्वरी, २०५४ 
को गनमभ ३ भा तोवकए फभोजजभको मोग्मता य अनबुर्व गनज प्रत्प्मथॉ ददगम्फय झाभा वर्वद्यभान 
यहेको देजखएको य दपा ५(२) फभोजजभ गदठत गसपारयश सगभगतरे गनधाारयत गयेको छनौट 
प्रविमा य प्रगतस्ऩद्धााका सफै चयणभा मी गनरे्वदक य प्रत्प्मथॉ सभेत एक साथ साभेर यही 
दयुसञ्चाय प्रागधकयणको कामा मोजना Vision Paper ऩेश गयेको य प्रस्ततुीकयण तथा अन्तर्वााताा 
सभेतभा सजम्भगरत यही मोग्मतािभ गनधाायण गयी गसपारयश सगभगतरे मी गनरे्वदक य प्रत्प्मथॉ 
सभेतका ३ जनाको नाभ गनमजुक्तका रागग नेऩार सयकाय (भजन्रऩरयषद) सभऺ ऩेश गयेकोभा 
गसपारयश गये भध्मेफाट नेऩार सयकायफाट प्रत्प्मथॉ ददगम्फय झाराई दूयसञ्चाय प्रागधकयणको 
अध्मऺ ऩदभा गनमकु्त गयेको य गनजरे गनमजुक्त ऩाई ऩदबाय ग्रहण गयी प्रागधकयणको कामा 
सॊचारन प्रायम्ब गयी सकेऩगछ भार रयट दामय गयेको देजखएकोरे गनज गनरे्वदकरे गनमजुक्तको 
गसपारयश प्रविमाभा कुनै कानूनी रवुट बएको (Error of Law) र्वा गसपारयश सगभगतको अगधकाय 
ऺेर नयहेको र्वा छनौट प्रविमा वर्वगधसम्भत नबएको र्वा गनष्ऩऺता प्रदशान नगयी ऩऺऩात ऩूणा 
कामा गयेको जस्ता कुया नउठाई प्रगतस्ऩद्धााभा तेस्रो स्थानभा यही आपुरे गनमजुक्त नऩाएको 
कायणरे भार गनमजुक्त ऩाउनेको मोग्मता नऩगुेको बनी मी गनरे्वदकरे दार्वी गयेको य छनौट 
प्रविमाको प्रायम्बभा नै असहभगत व्मक्त गनुा ऩने कुया गनमजुक्त सम्ऩन्न बई सकेऩगछ वर्वर्वाद 
उठाई रयट दामय गयेको कामा सपा हात , सपा हृदम य सपा उद्देश्मरे नआएको हुॉदा 
मस्तोराई अदारतरे भद्दत गना नसक्ने हुॉदा मस अदारतको ऩूणा इजरासफाट प्रगतऩाददत भागथ 
उजल्रजखत ने.का.ऩ. २०७१, गन.नॊ. ९११८ य ने.का.ऩ. २०५३, गन.नॊ. ६२०९ भा 
प्रगतऩाददत नजजय सभेतको आधायभा भाग फभोजजभको आदेश जायी गना गभरेन । प्रस्ततु रयट 
खायेज हनेु ठहछा । सो कायण मस अदारतफाट गभगत २०६९।९।१६ भा जायी बएको 
अन्तरयभ आदेश सभेत गनजष्िम गयी ददएको छ । प्रस्ततु आदेशको जानकायी 
भहान्मामागधर्वक्ताको कामाारम भापा त नेऩार सयकायराई ददई दामयीको रगत कट्टा गयी गभगसर 
गनमभानसुाय फझुाईददन ु। 
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