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ऩोखया भहानगयऩानरका वडा नॊ .18 नसभाना भागय फस्ने इश्वयी प्रसाद आचामयको छोया
फुहायी वासुदेव आचामयको श्रीभती वषय 41 की ववष्णुभामा आचामय......................१
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प्रत्मथी

ऐ.वडाका वडा सदस्म अन्जु के.सी..............................................................1

न्माम प्रशासन ऐन, २०७३ को दपा ८(१) फभोजजभ मसै अदारतको अनधकाय ऺेत्र

नबत्रको प्रस्तुत रयट ननवेदनको सॊ जऺप्त तथ्म य ठहय मस प्रकाय छ्तथ्म खण्ड
१. रयट ननवेदनको फेहोया्-

भेयो घय कास्की जजल्रा ऩोखया भहानगयऩानरका वडा नॊ . 5 य वडा नॊ .18 को नसभाना
भागयभा ऩदयछ।उक्त स्थान बौगोनरक वहसाफभा सभथय नबई नबयारो छ।उक्त स्थानभा
जचसो हुॉदा ऩानीको भूर पुट्ने ऩवहयो जाने जोजखभ स्थानभा ऩछय। फषाय माभभा ऩवहयो

नजाओस घय नबत्कोस बनी घयको सॊ यऺणाथय ऐ. वडा नॊ 18 को वडा कामायरमसभऺ

ॉ नको नडरभा ताय
ताय जारी भाग गये कोभा वडा कामायरमफाट स्थरगत ननयीऺण बई आग
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ॉ सोही भुताववक
जारी ववछ्याई गायो ऩखायर उठाई घय कम्ऩाउण्ड गनुय बन्ने सुझाव ऩाए।

2075।4।23 भा जजल्रा प्रशासन कामायरम कास्कीका नाउॉभा आवश्मक यकभ तथा
ताय जारी उऩरब्ध गयाइददनु बनी नसपारयस बमो। नभनत 2075।12।11 भा ववऩऺी
वडा अध्मऺ य वडा सदस्म तथा उहाॉहरुका जचनजानका भाननसहरु य सुयऺाकभीहरु

सभेतको रस्कय एक्कासी गर गैँची कुटो कोदारो नरई तै रे मो घय कम्ऩाउण्डको ऩखायर
बत्का नत्र हाभी बत्काइ ददन्छौँ बन्नुबमो। भेयो घय कम्ऩाउण्डरे कसै राई असय गये को
छै न। फाटो ननकास छे केको छै न। ववऩऺीहरुफाट जफयजस्ती गैयकानूनी तरयकाफाट
फासस्थान सम्ऩजि भानथ आक्रभण बमो। अन्तत: तीन ददन नबत्र नबत्काए हाभी

बत्काइददन्छौँ बनी डय त्रास दे खाइ जानुबमो। वडा अध्मऺ धनफहादुय नेऩारी वडा
सदस्म अन्जु के.सी. ववऩऺी अन्म ननकाम सभेतको साथ सहमोग नरई नभनत

2075।12।11 भा भराई तीन ददन नबत्र घय कम्ऩाउण्ड बत्काउने ठाडो आदे श
ददएको कामय गैयकानूनी छ। उक्त गैयकानूनी कामयफाट भेयो सॊ वैधाननक तथा कानूनी

अनधकाय हनन् बएको छ। मस्तो कामय तत्कार नयोक्ने हो बने भेयो आवास सम्वन्धी
सॊ वैधाननक हक हनन् हुने ठू रो ऺनत फेहोनुय ऩने हुनारे ववऩऺीहरुको नाभभा ननवेदकराई
घयफास सम्ऩजि उऩबोग गनयफाट वजन्चत नगनु,य ननवेदकको घय रगामतका सॊ यचना

नहटाउनु, नबत्काउनु बनी ववऩऺीहरुका नाभभा ननषेधाऻाको आदे श जायी गयी ऩाउॉ
बन्नेसभेत फेहोयाको ननवेदक ववष्णुभामा आचामयको ननवेदन भागदावी।
२. मस अदारतको आदे श्-

 मसभा के कसो बएको हो ? ननवेदन भागफभोजजभको आदे श वकन जायी गनुय नऩने
हो ?जायी गनुय नऩने कानूनसम्भत आधाय य कायण बए सो सभेत खुराई फाटाको
म्माद फाहे क १५(ऩन्र) ददन नबत्र आपै वा आफ्नो कानून फभोजजभको प्रनतननधी
भापयत नरजखत जवाप ऩेस गनू य बनी ननवेदन य आदे शको प्रनतनरवऩसभेत साथै
याखी ववऩऺीहरुको नाउॉभा सूचना

म्माद जायी गयी ननमभानुसाय ऩेश गनु।
य साथै

ननवेदकरे भाग गये को अन्तरयभ आदे श

सम्वन्धभा ववचाय गदाय

दुवै ऩऺहरु राई

छरपरभा याखी ननणयम गनय उऩमुक्त हुने दे जखॉदा सो प्रमोजनको रानग
ववऩऺीहरुराइ उऩजस्थत हुनका रानग सूचना ददई
ऩेशी तोकी सो

छरपरको रानग

वक.न.2010 य वक.न.

नभनत

ऩेश गनुय ।

२०७५।12।१7 को

साथै ननवेदनभा उल्रेजखत

2012 को जग्गा ननवेदकका नाउॉभा दताय यहे को

दे जखॉदा सो जग्गा य त्मसभा बएको सॊ यचनाभा सुववधा य सन्तुरनको दृविकोणरे सो
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नभनत 2075।12।17 सम्भका रानग कुनै वकनसभको हस्तऺेऩ अनतक्रभण नगनुय
नगयाउनु मथाजस्थनतभा याख्नु बनी ववऩऺीहरुको नाउॉभा उच्च अदारत ननमभावरी

४2(2) (ख) फभोजजभ अन्तरयभ आदे श जायी गयी ददएको छ।आदे शको जानकायी
ववऩऺीहरुराई गयाउनु

बन्ने मस अदारतको नभनत २०७

5।12।13 को

आदे श।
 मसभा ननवेदनभा उल्रेजखत वक

.नॊ . २०१० य वक

.नॊ . २०१२ को जग्गा

ननवेदकको नाउॉभा दताय प्रभाजणत यहे को य उक्त जग्गाभा फनेको घयको दजऺणतपय
बत्की ननवेदकको घय सभेत बत्कने अवस्था ननवेदकरे ऩेश गये को पोटाहरुफाट

दे जखएको य ननवेदकरे हार कम्ऩाउण्ड वार रगाएको सम्फन्धभा वववाददत ठाउॉको
नक्सा भुच ुल्का गयी हे यी एवकन हुन सक्ने अवस्था हुॉदा सो जग्गा य त्मसभा

बएको सॊ यचनाभा सुववधा य सन्तुरनको दृविकोणफाट मस ननवदे नको अजन्तभ टु ङ्गो
नरागेसम्भ ननवदे कको घय बत्कने प्रकायको कुनै कामय नगनुय नगयाउनु

मथाजस्थनतभा याख्नु बनी ववऩऺीहरुका नाउॉभा अन्तरयभ आदश जायी हुने गयी
बएको मस अदारतको नभनत २०७५।१२।१३ को अन्तरयभ आदे शराई

ननयन्तयता प्रदान गरयददएको छ। मस आदे शको जानकायी ववऩऺीहरुराई ददई

नभनसर ननमभानुसाय ऩेश गनू य बन्ने मस अदारतको नभनत २०७ 5।12।17 को
आदे श।
३. नरजखत जवाप्-

ननवेदकरे दावी नरएको साववक ग्मायजाती वडा नॊ 2 हार ऩोखया भहानगयऩानरका वडा
नॊ 18 को वक.नॊ . २०१० ऺेत्रपर 0-1-2-2 य ऐ. वक.नॊ . २०१२ को ऺेत्रपर 02-1-0 जग्गा ननवेदकको नाभभा दताय श्रे स्ता बए ऩनन ननजरे घय ननभायण गदाय प्रचनरत
नेऩार कानून तथा स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन,2074 रे ननददयि गये फभोजजभको
कानूनी प्रवक्रमा य ऩरयनध नबत्र यही आफ्नो सीभा नबत्र सीनभत यही घय ननभायण गयी ऩखायर
रगाउनुऩनेभा ववऩऺी ननवेदकरे त्मसो नगयी आफ्नो सेस्ता प्रभाण बन्दा फावहय गई घय
ननभायण गयी ऩखायर सभेत रगाई सावयजननक सम्ऩजि हात ऩाने गरत भनसाम याखी
सावयजननक जग्गा अनतक्रभण गनुय बएको छ।मसयी ननवेदकरे सावयजननक जग्गा नभची
स्थामी सॊ यचना ननभायण गये कारे सावयजननक सम्ऩजिको सॊ यऺण गने दावमत्त्व हाभी भानथ
बएकारे ननवेदकराई सॊ यचना हटाउन बनेका हौँ। हाभीफाट गैय कानूनी कामय नबएकारे
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ननवेदकको रयट ननवेदन खाये ज बागी छ। खाये ज गरयऩाऊॉ बन्नेसभेत फेहोयाको ऩोखया
ु नरजखत जवाप।
ववऩऺीहरुको सॊ मक्त

आदे श-खण्ड
४.

ननमभफभोजजभ साप्तावहक तथा दै ननक भुद्दा ऩेशी सूचीभा चढी ननणयमाथय आज मस
इजराश सभऺ ऩेश हुन आएको प्रस्तुत ननवेदनको नभनसर सॊ रग्न कागजातहरुको
अध्ममन गयी ननवेदकका तपयफाट उऩजस्थत ववद्वान अनधवक्ता श्री गेज शभाय ऩोख्रेररे
वक.नॊ . २०१० य वक .नॊ . २०१२ को जग्गा ननवेदकको नाउॉभा दताय
जग्गाभा ननवेदकरे घय फनाएको हो।

यहे को छ।त्मसै

ननवेदकको घय कम्ऩाउण्डरे कसै राई असय

गये को छै न।फाटो ननकास छे केको छै न। ववऩऺीहरुफाट अन्म ननकाम सभेतको साथ
सहमोग नरइ नभनत 2075।12।11 भा भराई तीन ददन नबत्र सो घय कम्ऩाउण्ड
बत्काउने ठाडो आदे श ददएको गैयकानूनी कामयफाट ननवेदकको वासस्थान सम्ऩजि भानथ
आक्रभण हुने

सॊ वैधाननक तथा कानूनी अनधकाय हनन् हुने आशॊ का यहे कारे

उक्त

कामय तत्कार नयोक्ने हो बने भेयो आवास सम्वन्धी सॊ वैधाननक हक हनन् हुन सक्ने
अवस्थाफाट जोगाउन ननवेदन भाग फभोजजभ ववऩऺीहरुका
जायी गयी ऩाउॉ बनी फहस गनुब
य मो।
५.

नाभभा ननषेधाऻाको आदे श

प्रस्तुत ववषमभा रयट ननवेदन सवहतको नभनसर सॊ रग्न कागजातहरु अध्ममन गयी
ननवेदकको तपयफाट यहनुबएका ववद्वान अनधवक्ताको फहस सभेत सुनी मसभा ननवेदन
दावी फभोजजभ ननषेधाऻाको आदे श जायी हुनऩु ने हो वा होइन बन्ने सम्वन्धभा ननणयम
ददनुऩने दे जखमो।

६.

मसभा फाय कम्ऩाउण्ड बत्काउनु बनी ववऩऺीहरुरे भौजखक सूचना धम्की ददएकारे
ननवेददकारे घयफास सुयजऺत याख्नको ननषेधाऻाको रगाएत उऩमुक्त आऻा आदे श जायी
गयी ऩाउॉ बनी ननवेदन ऩये कोभा ननवेदकरे नभचेको सावयजननक जग्गा भॊ नसय 1 गते

बत्काउने बन्ने फासुदेव आचामयसॉग छरपर बई सहभनत बएको य सो सहभनत फभोजजभ
सॊ यचना हटाउन अनुयोधसम्भ गये को हो बनी नरजखत जवाप ऩये को दे जखमो।
७.

प्रस्तुत ननवेदनसाथ ऩेश बएका कागज प्रभाण तथा पोटोहरु हे दाय, ननवेददका ववष्णुभाम
आचामयको कास्की जजल्रा ग्मायजाती गा.वव.स. वडा नॊ को वक.नॊ . २०१० य ऐ. वक.नॊ .
२०१२ को जग्गा 2068 सारभा याजजनाभाफाट प्राप्त गयी घय फनाई फसेको सो ठाउॉ
नबयारो बएकारे घयभुनी टे वा ऩखायर (

Retaining wall) फनाई घयद्वाय कामभ गयी

फसेको दे जखमो।सो टे वा ऩखायर रगाएको जग्गा आफ्नै हो बनी मी ननवेदकरे दावी
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गये को नबई सो ऩखायर बत्कीएको अवस्थाभा सो ठाउॉभा ऩवहयो गई ननवेददकाको

घयफास असुयजऺत हुने य बत्कने अवस्था दे जखएको य ववऩऺीहरुरे फासुदेव आचामयसॉग

गये को बनेको नभनत 2075।7।16 को सहभनतरे ननवेददकाको घयजग्गा ब ुऺमफाट
नोक्सानी हुनफाट जोगाइ सम्ऩजि सम्वन्धी कानूनी हक प्रमोग गनय ऩाउने कुयाभा कुनै
प्रनतकूर असय गनय नसक्ने दे जखएकारे ननवेदकरे आफ्नो घय जग्गा जोगाउन सो

वक.न.2010 य वक.न. 2012 को नसभानाभा यहे को अजघदे जख रगाएको टे वा ऩखायर
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ननषेधाऻाको आदे श जायी हुने ठहछय।अरुभा तऩनसर फभोजजभ गनु।
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