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नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३ को धाया १०७को उऩधाया (१) य (२) अन्तगजत मस
अदारतभा दामय बएको रस्तुत रयट गनर्वेदनको तथ्म एर्वॊ गनणजम मसरकाय छ्–
हाभी गनर्वेदकहरू नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान, शाखा कामाजरम उऩत्प्मकाका ग्राहक हौं।वर्वऩऺी
नेऩार सयकायका गनकामहरूरे हाम्रो हक अगधकायभा रत्प्मऺ असय ऩने गयी खानेऩानी जस्तो

अत्प्मार्वश्मक एर्वॊ आधायबूत सेर्वाराई नै गनजीकयण गनज रागेको हुॉदा रस्तुत रयट गनर्वेदन गरई
आएका छौं।
नेऩारको

अन्तरयभ

सॊ वर्वधान, २०६३

को

धाया

३३(ज),(ड),(ढ), धाया

३४(१),

३५(१),(५)य(१०)सभेतभा याज्मका नीगत एर्वॊ दावमत्प्र्वको फाये भा उल्रे ख गरयएको छ।जसअनुसाय
जशऺा, स्र्वास्थ्मरगामतका ऺेरभा सफै नागरयकको हक अगधकाय स्थावऩत गने नीगत याज्मरे गरनुऩने य
नागरयकको जीर्वनस्तयभा र्वृवद्ध गनज उजचत नीगत अफरम्फन गनुऩ
ज ने याज्मको दावमत्प्र्व हो।धाया
१९(१)रे रत्प्मेक नागरयकराई स्र्वच्छ र्वातार्वयणभा फाॉच्न ऩाउने हक रदान गये को छ बने धाया

१६(२)रे गन्शुल्क स्र्वास्थ्म सेर्वा ऩाउने हक रत्प्माबूत गये कोछ।मस्तै आगथजक, साभाजजक तथा

साॉस्कृगतक अगधकायसम्फन्धी अन्तययावष्डम रगतऻाऩर, १९६६ को धाया ११रे रत्प्मेक व्मजक्तको
जीर्वनको रागग अत्प्मार्वश्मक ऩने बोजन, रुगा तथा आर्वासको रत्प्माबूगत गनुऩ
ज ने व्मर्वस्था गये को
छ।सो रगतऻाऩररे खानेऩानी सम्फन्धी व्मजक्तको अगधकायराई जीर्वन जीउने अत्प्मार्वश्मक ऩूर्वश
ज तज नै

भानेको छ।सोको धाया १२रे खानेऩानीको ऩमाजप्तता, गुणस्तय, ऩहुॉच एर्वॊ बौगतक ऩूर्वाजधाय, आगथजक

ऩहुॉच य ऩानीको रमोगभा वर्वबेदयवहत व्मर्वस्थाको रत्प्माबूगत जस्ता कुयाहरूभा वर्वशेष भहत्प्र्व
ठदएकोछ।
उऩमुक्त
ज
सॊ र्वैधागनक एर्वॊ अन्तयाजवष्डम कानुनका व्मर्वस्थाहरूराई हे दाज याज्मरे जनताराई शुद्ध

खानेऩानीको व्मर्वस्था गनुऩ
ज ने फाध्मात्प्भक रार्वधान यहे को दे जखन्छ। यकभ गतनज नसक्ने जनताको

ऺभताराई भध्मनजय याखी खानेऩानी जस्तो आधायबूत वर्वषमभा याज्मरे जजम्भा गरनुऩने हुन्छ।मस्तो
अर्वस्थाभा

खानेऩानीका

सम्फन्धभा

याज्मको

सॊ र्वैधागनक
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दावमत्प्र्व

गसजजना

हुन

जान्छ।त्प्मसै रे

खानेऩानीको हक जनताको भौगरक हकको वर्वषम हो।नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३रे
रत्प्माबूत गये का भौगरक हक अगधकायहरूको रचरन य अभ्मासका रागग याज्मरे ऩूया गनुऩ
ज ने
दावमत्प्र्वफाट ऩजन्छन सभेत गभल्दै न।
नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन,२०४६ अन्तगजत गठठत नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानको भाध्मभफाट
खानेऩानीको व्मर्वस्था बइआएकोभा गभगत२०६३।९।३०भा उक्त ऐनभा ते श्रो सॊ शोधन गयी
खानेऩानी सेर्वा रणारीको स्र्वागभत्प्र्व हस्तान्तयण गनज सक्ने व्मर्वस्था थऩ गरयएको य खानेऩानी
व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन,२०६३ जायी गयी सो ऐनको रस्तार्वनाभा “नगयऩागरका ऺेरभा खानेऩानी तथा
सयसपाई सेर्वाराई गनमगभत, व्मर्वजस्थत, गुणस्तयीम य सुरब फनाई त्प्मस्तो ऺेरका र्वागसन्दाराई
बयऩदो सेर्वा रदान गनेगयाउने उजचत य रबार्वकायी व्मर्वस्था गने सम्फन्धभा खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन
फोडजको स्थाऩना य सञ्चारन गनज फाञ्छनीम बएकोरे ” बन्ने व्मर्वस्था गयी सो ऐन जायी गरयएको
छ।सो ऐनको व्मर्वस्था य नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६भा बएको ते स्रो सॊ शोधनको
व्मर्वस्थाहरू हेदाज खानेऩानी सेर्वाराई व्मर्वजस्थत य बयऩदो फनाउने नबई सो सेर्वाराई नै गनजीकयण
गयी काठभाडौं उऩत्प्मकाभासभेत सोही कानुनभा बएको व्मर्वस्थाअनुरूऩ कम्ऩगन ऐन, २०६३अन्तगजत
नापा कभाउने उद्धेश्मरे सयकायरे खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज गठन गयी सो फोडजद्वााया स्थावऩत
काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे ड जस्तो नीजज कम्ऩगनराई खानेऩानीको सम्फन्धभा सम्ऩूण ज
अजततमायी ठदइएको छ।बवर्वष्मभा खानेऩानीको आधायबूत सेर्वाफाट याज्मरे हात जझकी उक्त सेर्वा
नापाभूरक कम्ऩगनराई रदान गदाज हाभी जस्ता न्मू न आम बएका जनतारे खानेऩानी उऩबोग गनज
नसवकने गयी भूल्म फृवद्ध बई आधायबूत सेर्वासभेत उऩबोग गनज नसक्ने अर्वस्था गसजजना हुन गएको
छ।
नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान, उऩत्प्मका शाखारे तत्प्कागरन अर्वस्थाभा आधा इञ्च ऩाइऩको
खानेऩानी आऩूगतज गदाज रू.१२००।– गरने गये कोभा हार रू.९०००।– ऩुयमाएको छ।हार
खानेऩानीको भहशुर फृवद्ध गनज अन्तययावष्डम दफाफ ऩये को कायणरे नेऩार सयकायरे कुनै ऩगन फखत
कम्ऩगनराई

आदे श

गयी

भनोभानी

रूऩभा

खानेऩानी

भहशुर

फृवद्ध

गनजसक्ने

सम्बार्वनासभेत

यहेकोछ।खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३को दपा ३(३)भा “कुनै नगयऩागरकारे सयकायी
गनकाम, नगयऩागरका र्वा सॊ स्थानफाट सञ्चारन बएको कुनै सेर्वा रणारी र्वा सेर्वा मस ऐनफभोजजभ

सञ्चारन तथा व्मर्वस्थाऩन गनज गयाउन चाहे भा दे हामका वर्वर्वयण खुराई फोडज गठन गनज नेऩार
सयकायसभऺ गनर्वेदन गनज सक्नेछ” बन्ने व्मर्वस्था गयी नगयऩागरकाराई भार फोडज गठनका रागग

गसपारयस गने अगधकाय ठदएको छ।परस्र्वरूऩ नगयऩागरका ऺेरसॉग सीभा जोगडएका गा.वर्व.स.ऺेरका
उऩबोक्ताहरूरे सभेत फाध्म बई फोडजको भातहतभा खानेऩानी सेर्वा गरनुऩने ऩरयजस्थगत गसजजना बएको
छ।
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नेऩार सयकायरे उऩत्प्मकागबरको नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानको करयफ एक अफज रूऩैमाॉको
सम्ऩजि तथा सीगभत दावमत्प्र्वसभेत नेऩार सयकाय,भजन्रऩरयषद्को गभगत २०६४।६।१३को गनणजमरे
काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे डराई ठदने गयी खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजभा हस्तान्तयण

गये को छ।उक्त कम्ऩगनरे काठभाडौं उऩत्प्मकाभा खानेऩानीका रागग कुनै नमाॉ व्मर्वस्था गनज नसकी
नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानद्वााया तत्प्कागरन रूऩभा खडा गरयएका ऩूर्वाजधायहरूसभेतभा असय ऩरययहे को
छ। मस्तो अर्वस्थाभा हच ुर्वाको आधायभा खानेऩानी जस्तो आधायबूत सेर्वाको गनजीकयण गने सयकायी

गनणजम फदयबागी छ।मसै फीचभा बयतऩुय खानेऩानी सॊ स्थानराई वर्वऩऺी फोडजभा हस्तान्तयण गनज
रागगएको बन्ने सभाचाय रकाजशत बएको छ।उऩबोक्ता सॊ यऺण ऐन, २०५४को दपा ६अन्तगजत
सुयजऺत जीउ, ज्मान य स्र्वास्थ्मको अगधकायभा रगतकूर असय ऩने गयी खानेऩानी सेर्वा गनजीकयण गने

कामज ऩूणज रूऩरे गैयकानूनी छ। खानेऩानी जस्तो भहत्प्र्वऩूण ज सेर्वाराई गनजीकयण गदाज उक्त

ऐनअन्तगजत गठठत उऩबोक्ता सॊ यऺण ऩरयषद् तथा गनर्वेदकरगामतका सॊ गठठत उऩबोक्ता सभूहहरूसॉग
अगग्रभ रूऩभा आर्वश्मक ऩयाभशज गनुऩ
ज ने हुन्छ।तय मस्तो कुनै ऩयाभशज गरयएको छै न।

नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान जनताको सेर्वा गने एक भहत्प्र्वऩूण ज सार्वजजगनक गनकाम बएकोरे
मसको सम्ऩजिभागथ रत्प्मक
े नेऩारी नागरयकको स्र्वागभत्प्र्व यहे को छ। त्प्मसै कायण सयकायरे खानेऩानी
सॊ स्थानको स्र्वागभत्प्र्व गनजी ऺेरराई हस्तान्तयण गनुऩ
ज ूर्व ज सम्फजन्धत उऩबोक्ताको स्र्वीकृगत य सहभगत

गरनु अगनर्वामज छ।उऩबोक्ताहरूको हकवहतभा रत्प्मऺ असय ऩने गयी एजशमारी वर्वकास फैंक जस्ता
अन्तययावष्डम दातृ गनकामफाट ऋण स्र्वीकाय गने य उनीहरूकै दफाफभा मस्ता सॊ स्थाहरू गफनाआधाय

गनजी ऺेरराई हस्तान्तयण गने सयकायको गनणजम एर्वॊ नीगतसभेत सॊ वर्वधान वर्वऩयीत छ।हाभी
गनर्वेदकरगामत नेऩारी जनताको गनर्वाजध खानेऩानीको हकराई नै असय ऩुग्ने गयी गनजी ऺेरको
व्मर्वस्थाऩनभापजतव वर्वदे शीकयण य व्माऩायीकयणको कामजभा वर्वऩऺीहरू ऩूण ज रूऩरे

रागगऩये का

छनव।खानेऩानी सेर्वा जस्तो रत्प्मेक व्मजक्तको जीर्वनसॉग रत्प्मऺ सयोकाय यहेको आधायबूत सेर्वाराई

सयकाय भातहतको नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानभापजतव सञ्चारन य व्मर्वस्थाऩन गनुऩ
ज ने भूरबूत दावमत्प्र्वफाट
वर्वभुख बई सो सॊ स्थानको अयफौँको सम्ऩजि गनजी कम्ऩगनराई हस्तान्तयण गने कामजहरूराई ऩृष्ठऩोषण
गने उद्देश्मरे जायी बएको नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६को ते स्रो सॊ शोधन य नेऩार खानेऩानी
व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३सभेत रायम्बदे जख नै फदयबागी हुॉदा फदय घोवषत गरयऩाऊॉ।वमनै
कानूनको आधायभा काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे ड नाभक कम्ऩगन खडा गयी सोही
कम्ऩगनको भाध्मभफाट काठभाडौं उऩत्प्मकाभा फसोफास गने हाभी गनर्वेदकसवहतका उऩबोक्ताभागथ थऩ
ऋणबाय य दावमत्प्र्व गसजजना गने गयी खानेऩानीको भूल्म गनधाजयण हुने राम्गनजित बएकोछ।तसथज,
तत्प्कारका रागग खानेऩानी सॊ स्थानफाटै खानेऩानीको सञ्चारन य व्मर्वस्थाऩन गनुज गयाउनु बनी

अन्तरयभ आदे शसभेत जायी गरयऩाऊॉ।साथै नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानराई गनजीकयण गनज अथज
भन्रारमफाट आ.फ. २०६८।०६९को फजेटफाट गनकासा हुन रागेको यकभ योक्का गयी भेरम्ची
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खानेऩानी आमोजनाको शेमय सर्वजसाधायण जनताराई खुल्रा गयी सो मोजना सञ्चारन गनुज बनी नेऩार
सयकायको नाभभा आदे श जायी गरयऩाऊॉ।नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानराई गनजीकयण गयी भहसुर

गनधाजयण गनज फनेको आमोगसभेत खाये ज गरयऩाऊॉ बन्नेसभेत व्महोयाको गभगत २०६८।४।२६को
रयट गनर्वेदन।

मसभा के कसो बएको हो? गनर्वेदकको भाग फभोजजभको आदे श वकन जायी हुन ु नऩने हो?

फाटाको म्मादफाहेक १५ठदनगबर गरजखतजर्वाप ऩेश गनुज बनी वर्वऩऺीहरूको नाभभा सूचना ऩठाउनु
बन्ने मस अदारतको गभगत २०६८।४।३२को आदे श।
नगयऩागरका ऺेरभा खानेऩानी तथा सयसपाई सेर्वाराई गनमगभत, व्मर्वजस्थत गुणस्तयभुक्त य
सुरब फनाई बयऩदो से र्वा रदान गने उद्देश्मरे छु ट्टै कानून फनाउनु ऩने आर्वश्मकता भहसुस गयी
व्मर्वस्थावऩका सॊ सदरे खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३ य नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान (तेस्रो
सॊ शोधन) ऐन, २०६३ फनाई रागू बएको

हो।खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३को दपा

१०(१)फभोजजभ गठन हुने कामजकायी सगभगतभा बौगोगरक ऺेरगबरका गा.वर्व.स.का अध्मऺहरूरे

आपूहरूभध्मेफाट छानेको गा.वर्व.स.को एकजना अध्मऺ सदस्म यहने व्मर्वस्था सोही दपा १०(२)भा
छ।त्प्मसै रे सो फोडजभा गा.वर्व.स.को रगतगनगधत्प्र्व नबएको बन्ने रयट गनर्वेदन गनयाधाय छ।ऐनको दपा

११(२)(ख)फभोजजभ काठभाडौं उऩत्प्मकागबरका नगयऩागरका रभुख भध्मेफाट फोडजको सदस्मभा मस
भहानगयऩागरकाफाट रगतगनगधत्प्र्व बएको हो। वर्वनाकायण मस भहानगयऩागरकाराई वर्वऩऺी फनाइएको
छ।सयकायी स्र्वागभत्प्र्वभा यहे को सॊ स्थान गनजीकयण गने र्वा नगने बन्ने वर्वषमभा सयकायको नीगत

गनणजम भुतम कुया हो।नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान,२०६३को धाया १०७(१)फभोजजभ सार्वजजगनक
सयोकायको वर्वर्वादको रूऩभा रयट गनर्वेदन ठदनेरे आफ्नो भौगरक हकभा अनुजचत फन्दे ज राग्न गएको

आधायसभेत स्ऩष्ट गनज सक्नुऩदजछ।उजल्रजखत ऐनहरूरे गनर्वेदकहरूरगामत नेऩारी नागरयकको
भौगरक हकभा अनुजचत फन्दे ज रगाएको र्वा ती ऐनहरू सॊ वर्वधानसॉग फाजझएको कुनै स्ऩष्ट आधाय
गनर्वेदकहरूरे दे खाउन सकेको छै न। खानेऩानीको भहसुर फृवद्ध गनज अन्तययावष्डम दफाफ ठदइएको

बन्ने जस्ता आधायहीन दार्वी गरई ठदइएको रयट खाये जबागी छ।तसथज, रयट गनर्वेदन खाये ज गरयऩाउॉ
बन्नेसभेत काठभाडौं भहानगयऩागरकाको गभगत २०६८।५।२९को गरजखतजर्वाप।
याज्मराई के कस्तो कानुन चावहन्छ बनी गनणजम गने य कानुन फनाउने कामज व्मर्वस्थावऩका

सॊ सदको हो।सो गनकामरे कुनै कानुनभा सॊ शोधन गनज र्वा नमाॉ कानुन फनाउन सक्तछ।सोही अनुरूऩ

गनभाजण बएको नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान (तेस्रो सॊ शोधन) ऐन, २०६३ य नेऩार खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन
फोडज

ऐन, २०६३

नेऩारको

अन्तरयभ

सॊ वर्वधान,२०६३सॉग

फाजझएको

बनी

गफनाकायण

मस

भन्रारमराई वर्वऩऺी फनाई ठदएको रयटगनर्वेदन खाये ज गरयऩाऊॉ बन्नेसभेत अथज भन्रारमको गभगत
२०६८।५।२८ को गरजखतजर्वाप।
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नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३को धाया ३५(२)भा सयकायी, सहकायी य गनजी ऺेरको

ु भा अथजतन्रको वर्वकास गने नीगत याज्मरे गरने व्मर्वस्था छ।सोहीअनुरूऩ जनताको
भाध्मभफाट भुरक
सेर्वा सुवर्वधा ऩुयमाउने कामजभा याज्मको एकागधकाय नयही गनजी ऺेरसभेत सॊ रग्न हुन सक्ने ऺेरभा

गुणस्तयीम, रबार्वकायी य बयऩदो सेर्वा उऩरब्ध गयाउन गनजी ऺेरराई रोत्प्साहन गनुऩ
ज ने भान्मता
वर्वकगसत बएको छ।के कस्तो सेर्वा गनजी ऺेरफाट सञ्चारन गयाउने बन्ने कुया वर्वशुद्ध नीगतगत वर्वषम

हो।नगयऩागरका ऺेरभा खानेऩानी तथा सयसपाई सेर्वाराई गनमगभत, व्मर्वजस्थत, गुणस्तयमुक्त य
ु ब फनाई बयदो सेर्वा उऩरब्ध गयाउने उद्देश्मरे तत्प्कारीन रगतगनगधसबाफाट खानेऩानी
सर्वजसर

व खानेऩानी
सॊ स्थान(तेस्रो सॊ शोधन)ऐन, २०६३ य खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३ फनेका हुन।
व्मर्वस्थाऩन फोडजको अर्वधायणा ऩूणत
ज ् गनजीकयणको अर्वधायणा ऩगन होइन।त्प्मसभा नेऩार सयकायका
गनकाम, स्थानीम गनकाम, उऩबोक्ता सभूह, उद्योग र्वाजणज्म सॊ घ य गैय सयकायी सॊ स्थासभेत सॊ रग्न यहने
व्मर्वस्था छ।त्प्मसैरे फोडजभा सयकायी य गनजी ऺेरको सभेत सहबागगता यहन्छ। स्थानीम जनता य
स्थानीम गनकामको अगधकागधक सहबागगताभा जनताराई अगधकागधक सेर्वा य सुवर्वधा ठदने उद्देश्मरे नै
खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन

फोडज ऐन, २०६३

रागू

बएको हो।मस्तो ऐनराई

सॊ वर्वधानको धाया

१६सभेतसॉग फाजझएको बन्ने गनर्वेदकको जजकीय सर्वजथा अनुजचत य आधायहीन छ।सो ऐनका

व्मर्वस्थाहरू के कसयी सॊ वर्वधानसॉग फाजझएको हो बन्ने गनर्वेदकरे स्ऩष्ट आधाय दे खाउनु बएको

छै न।सॊ वर्वधानरे गन्शुल्क स्र्वास्थ्म सेर्वाको हक ठदएको बन्ने भार कायणरे खानेऩानी रगामतका
सेर्वाहरू ऩगन गन्शुल्क हुन्छनव बनी अथज गनज गभल्दै न।अत् नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान (ते स्रो सॊ शोधन)

ऐन, २०६३ य खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३ सॊ वर्वधान रगतकूर नहुॉदा रयट गनर्वेदकको भाग
फभोजजभको आदे श जायी हुनऩु ने होइन।मो वर्वषम कसै को व्मजक्तगत हक, वहत य सयोकायको नबई

सार्वजजगनक हक, वहत य सयोकायको वर्वषम हो।मसै वर्वषमभा ऩवहरे ऩगन रयट गनर्वेदन दामय बई
वर्वचायाधीन यहे को बन्ने गनर्वेदकरे नै उल्रे ख गनुज बएको छ।एउटै वर्वषमभा ऩटकऩटक रयट ठदने य
सम्भागनत अदारतको सभम, स्रोत य साधन अनार्वश्मक रूऩभा खचज हुने अर्वस्थाको अन्त्प्म गनज एउटै

सॊ र्वैधागनक य कानूनी रश्न यहे को सार्वजजगनक सयोकायको वर्वषमभा एउटा भार गनर्वेदन ग्रहण गने

ऩरयऩाटी अर्वरम्फन गनज आर्वश्मक यहे को हुॉदा सोही आधायभा रस्तुत रयट खाये ज गरयऩाऊॉ बन्नेसभेत
व्मर्वस्थावऩका सॊ सद सजचर्वारमको तपजफाट ऩेश बएको गभगत २०६८।६।२३ को गरजखतजर्वाप।
नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३रे याज्मका तीन अॊ ग व्मर्वस्थावऩका, कामजऩागरका य
न्मामऩागरको व्मर्वस्था गयी व्मर्वस्थावऩका सॊ सदराई कानुन गनभाजण गने सर्वोच्च गनकामको रूऩभा
स्थावऩत गये को छ।वर्वधावमकी सऺभताका आधायभा गनभाजण बएको नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान,
२०४६को तेस्रो सॊ शोधन य खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३को व्मर्वस्था के कसयी
सॊ वर्वधानसॉग फाजझएको हो बन्ने फाये भा गनर्वेदकरे तथ्मऩयक रूऩभा उल्रे ख गनज नसकेको हुॉदा रयट
गनर्वेदन खाये जबागी छ।साथै खानेऩानी भहसुर गनधाजयण आमोगको वर्वघटनको फाये भा सम्फजन्धत
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गनकामरे गरजखतजर्वाप ऩेश गने नै हुॉदा वर्वनाकायण मस कामाजरमराई वर्वऩऺी फनाई दताज गरयएको
रयट गनर्वेदन खाये जबागी हुॉदा खाये ज गरयऩाऊॉ बन्नेसभेत रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद् कामाजरमको
तपजफाट ऩेश बएको गरजखतजर्वाप।
नेऩार सयकाय, भजन्रऩरयषद्को गभगत २०६४।६।१३को गनणजमअनुसाय खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन
फोडज ऐन, २०६३को दपा ७ य काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज गनमभार्वरी,
२०६४को गनमभ ४ फभोजजभ नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानरे काठभाडौं उऩत्प्मकागबर सञ्चारन य
व्मर्वस्थाऩन गरययहे को खानेऩानी तथा ढर गनकास सेर्वा रणारीसॉग सम्र्वद्ध सम्ऩजि य दावमत्प्र्व एर्वॊ

कभजचायीहरूसभेत काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजभा साने गयी सो फोडज य मस
सॊ स्थानफीच गभगत २०६४।१०।२०भा सम्झौता बई गभगत२०६४।११।१दे जख रागू हुने गयी

काठभाडौं उऩत्प्मकाको खानेऩानी सेर्वा रणारीको सम्ऩजि य दावमत्प्र्वसभेत फोडजभा हस्तान्तयण बएको
छ।हार मस सॊ स्थानरे काठभाडौं उऩत्प्मका फावहयका २२ र्वटा शहयी ऺेरहरूभा खानेऩानी सेर्वा
रणारी सञ्चारन गरयआएकोभा बयतऩुय तथा हे टौंडाका खानेऩानी सॊ स्थान भातहतको खानेऩानी सेर्वा
रणारी खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३अन्तगजत खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज गठन बई
हस्तान्तयण हुने रविमाभा यहे को छ।सो वर्वषमभा सभेत मस सॊ स्थानसभेतराई वर्वऩऺी फनाई ०६७WS-००१२ य ०६७–WS–००१३का रयट गनर्वेदनहरू दताज बई सम्भागनत अदारतसभऺ वर्वचायाधीन

यहेका छनव।तसथज वर्वनाकायण मस सॊ स्थानराई वर्वऩऺी फनाई दताज बएको रस्तुत रयट गनर्वेदन खाये ज
गरयऩाऊॉ बन्नेसभेत नेऩार खानेऩानीराई सॊ स्थान, केन्रीम कामाजरमसभेतको तपजफाट ऩेश बएको
गरजखतजर्वाप।

नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६अन्तगजत गठठत नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानरे काठभाडौं
उऩत्प्मकारगामत दे शका वर्वगबन्न २२ र्वटा शहयी ऺेरभा खानेऩानी सेर्वा रदान गदै आएकोभा नेऩार
खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६भा बएको दोस्रो सॊ शोधन, २०६३ तथा खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन,
२०६३ रागू बएऩगछ सो ऐनको दपा ७ फभोजजभ काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज
गठन बई नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानरे सञ्चारन गरयआएको काठभाडौं उऩत्प्मकाको खानेऩानी तथा ढर
गनकासको सेर्वा रणारी मस गरगभटे डराई हस्तान्तयण बएको छ।सो वर्वषमभा नेऩार खानेऩानी
सॊ स्थान य काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजफीच २०६४।१०।२० भा सम्झौता बई
२०६४।११।१दे जख नै काठभाडौं उऩत्प्मकाको खानेऩानी रणारीको सञ्चारन य व्मर्वस्थाऩन मस
कम्ऩगनरे गरयआएको छ।काठभाडौं उऩत्प्मकाको खानेऩानी वर्वतयण रणारीराई शुद्ध, सपा, गुणस्तयीम

फनाई ऩाइऩ राइन वर्वस्ताय, भभजतसुधाय, च ुहार्वट गनमन्रणसभेत साधनश्रोतरे भ्माएसम्भका सेर्वाहरू

ठदॉदै आएको छ।तसथज, काठभाडौं उऩत्प्मकाको खानेऩानी सेर्वा रणारी मस गरगभटे डराई हस्तान्तयण
बएको कायणफाट गनर्वेदकहरूको सॊ र्वैधागनक एर्वॊ कानूनी हकअगधकायभा आघात ऩने अर्वस्था नहुॉदा
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आधायहीन रयट गनर्वेदन खाये ज गरयऩाउॉ बन्ने काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे डको तपजफाट ऩेश
बएको गरजखतजर्वाप।

खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३को दपा ३(१)फभोजजभ नगयऩागरकासॉग ऩयाभशज गयी

नेऩार

सयकायरे

खानेऩानी

व्मर्वस्थाऩन

फोडज

गठन

गनजसक्ने

य

ऐ.

दपा

३(२)फभोजजभ

नगयऩागरकारे गनर्वेदन गये भा जाॉचफुझ गयी फोडज गठन गनजसक्ने व्मर्वस्था गये को छ।वर्वऩऺीरे नेऩार
खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६ को तेस्रो सॊ शोधन तथा खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३सभेत
फदय गरयऩाऊॉ बनी गनर्वेदन गये कोभा सो ऐन फदय हुनऩु ने फस्तुगनष्ठ आधाय ऩेश गनज सक्नुबएको
छै न।उजल्रजखत ऐनरे गनर्वेदकको कुनै हकअगधकाय हनन गये को अर्वस्था नदे जखॉदा रस्तुत रयट
गनर्वेदन

खाये ज

गरयऩाऊॉ

बन्नेसभेत

रगरतऩुय

उऩभहानगयऩागरकाको

तपजफाट

ऩेश

बएको

गरजखतजर्वाप।

खानेऩानी सॊ स्थानराई गनजीकयण गने कामजभा मस बक्तऩुय नगयऩागरकाको कुनै बूगभका

नबएको, सो कामज याज्मको नीगतभा बयऩने वर्वषम अन्तगजत ऩने हुॉदा मस कामाजरमराई वर्वऩऺी फनाई
रयट ठदनुऩने कुनै कायण ऩगन छै न । तसथज आधायहीन रयट गनर्वेदन खाये ज गरयऩाऊॉ बन्ने सभेत
बक्तऩुय नगयऩागरकाको तपजफाट ऩेश बएको गरजखतजर्वाप ।

खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३को दपा ७ य काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी
व्मर्वस्थाऩन फोडज गनमभार्वरी, २०६४को गनमभ ४ अनुसाय नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानरे सञ्चारन
गरयआएको खानेऩानी तथा ढर गनकास सेर्वा रणारी य सोसॉग सम्फद्ध सम्ऩजि, दावमत्प्र्व एर्वॊ

कभजचायीहरूसभेत काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजभा साने गयी मस फोडज य नेऩार
खानेऩानी

सॊ स्थानफीच

गभगत

२०६४।१०।२०भा

सम्झौता

बई

गभगत

२०६४।११।१दे जख

सोअनुरूऩ हस्तान्तयण बएको हो।खानेऩानी सेर्वा रणारीराई गनजीकयण गनज नहुने य याज्मरे नै

ु ब रूऩरे खानेऩानी उऩरब्ध गयाउनुऩने, गनजीकयण गदाज भहसुर फढ्ने जस्ता तकजहरू
सर्वजसर
गनर्वेदकरे गरएको बएताऩगन मस फोडजको भातहतभा सञ्चागरत काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे ड
नापाभूरक कम्ऩगन नबएको, सार्वजजगनक गनजी साझेदायीको अर्वधायणाअनुरूऩ उद्योग र्वाजणज्म भहासॊ घ,
स्थानीम नगयऩागरकाहरूसभेतको सहबागगताभा मो कम्ऩगन स्थावऩत बएको हुॉदा खानेऩानी से र्वा

रणारीराई अझ रबार्वकायी य दुरूस्त फनाउन सञ्चागरत बएको छ।नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानको
सम्ऩजि, दावमत्प्र्व य जनशजक्त काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे डभा सये को बन्दै भा खानेऩानी
सॊ स्थानको गनजीकयण बएको भान्न गभल्दै न।खानेऩानीको वर्वतयण सेर्वाराई रबार्वकायी फनाउन
व्मर्वस्थाऩनसम्भ हस्तान्तयण बएको हो।त्प्मसै गयी, नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६को ते स्रो
सॊ शोधन तथा खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३सभेत सॊवर्वधान रगतकूर बन्ने गनर्वेदन दार्वी
आधायहीन छ।तसथज, वर्वनाकायण य वर्वनाआधाय हच ुर्वाको बयभा सो ऐनहरू फदय हुनऩु दजछ बनी दताज
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बएको रस्तुत रयट गनर्वेदन खाये ज होसव बन्ने सभेत काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजको
तपजफाट ऩेश बएको गरजखतजर्वाप।
स्थानीम स्र्वामि शासन ऐन य गनमभराई कामाजन्र्वमन गने गनकाम गा.वर्व.स. बएकोरे नेऩार
सयकायरे रागू गये का ऐन कानूनको ऩारना गनुज मस गा.वर्व.स.को कतजव्म हो।मस गा.वर्व.स.रे

गनर्वेदकहरूको कुनै हक अगधकायभा आघात ऩने कामज नगये को हुॉदा रयट गनर्वेदन खाये ज गरयऩाउॉ बन्ने
भनभैज ु गा.वर्व.स.को तपजफाट ऩेश बएको गरजखतजर्वाप।

सर्वजसाधायण जनताको स्र्वास्थ्म य सुवर्वधा कामभ याख्न नेऩारभा वर्वगबन्न ऺेरभा गनमगभत रूऩरे
स्र्वच्छ खानेऩानी उऩरब्ध गयाउन य ढर गनकास रणारीराई सुव्मर्वजस्थत गयाउन नेऩार खानेऩानी
सॊ स्थान ऐन, २०४६ जायी बएको हो।र्वतजभान सभमभा सो एउटै सॊ स्थानरे खानेऩानी सेर्वाराई
रबार्वकायी फनाउन असम्बर्व बएको हुॉदा सो ऐनभा ते स्रो सॊ शोधन गयी खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज

ऐन, २०६३सभेत जायी गयी खानेऩानी सॊ स्थानरे गरयआएको काभभध्मे काठभाडौं उऩत्प्मकाको
खानेऩानी सेर्वाराई अरू सफर, सुदृढ, सुव्मर्वजस्थत य रबार्वकायी फनाउन खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज
ऐन, २०६३अन्तगजत काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे डको स्थाऩना बएको य हार सोही
कम्ऩगनरे खानेऩानी सेर्वा सञ्चारन गदै आएको छ।तसथज, गनर्वेदकको भौगरक एर्वॊ कानूनी हकभा

रगतकूर असय ऩने गयी मस भन्रारमफाट कुनै काभ नबएको हुॉदा रयट गनर्वेदन खाये ज गरयऩाउॉ
बन्नेसभेत बौगतक मोजना तथा गनभाजण भन्रारमको तपजफाट ऩेश बएको गरजखतजर्वाप।
नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६को ते स्रो सॊ शोधन तथा खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन,

२०६३ खानेऩानी सेर्वाराई सभमानुकूर सुधाय गयी रबार्वकायी सेर्वा रदान गने उद्देश्मरे जायी बएका
व उक्त ऐनहरू अनुरूऩ खानेऩानी सेर्वाराई गनजीकयण गदाज नै सो सेर्वा अरू रबार्वकायी फन्न
हुन।

सक्तछ।तसथज आधायहीन कुया उल्रे ख गयी ठदएको रयट गनर्वेदन खाये ज गरयऩाऊॉ बन्नेसभेत सैं फ ु
गा.वर्व.स. को तपजफाट ऩेश बएको गरजखतजर्वाप।
खानेऩानी सेर्वाको सम्ऩूण ज जजम्भेर्वायी नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानराई ठदएको बएताऩगन सफै
नागरयकराई शुद्ध खानेऩानी वर्वतयण गने कामज सो सॊ स्थान भाररे गनज सम्बर्व नबएको य खानेऩानी
वर्वतयण सेर्वाराई सुदृढ, रबार्वकायी य च ुस्त ऩानज सो सेर्वाराई सार्वजजगनक नीजज साझेदायीअनुरूऩ

सञ्चारन गनज नेऩार सयकायरे आर्वश्मक ठानी खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३ रागू गयी
सोही ऐनअनुसाय गठन बएको काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे डरे काठभाडौं उऩत्प्मकागबर

खानेऩानी सेर्वा सञ्चारन गरयआएको छ।मस गा.वर्व.स.रे गनर्वेदकको हकभा आघात ऩने कुनै कामज
नगये को हुॉदा आधायहीन रूऩभा मस गा.वर्व.स.राई वर्वऩऺी फनाई दताज गरयएको रयट गनर्वेदन खाये ज
गरयऩाउॉ बन्ने सभेत सुन्दयीजर गा.वर्व.स.को तपजफाट ऩेश बएको गरजखतजर्वाप।

गनमभफभोजजभ ऩेशी सूचीभा चढी गनणजमाथज ऩेश बएको रस्तुत रयट गनर्वेदनभा वर्वऩऺी
रधानभन्री तथा भजन्रऩरयषद्को कामाजरमसभेतको तपजफाट वर्वद्वाान सहन्मामागधर्वक्ता मुर्वयाज सुर्वेदीरे
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खानेऩानी तथा ढर गनकास सेर्वाराई फढी च ुस्त, दुरूस्त य रबार्वकायी फनाई उऩबोक्ताहरूराई
खानेऩानी सेर्वा उऩरब्ध गयाउने उद्देश्मरे शहयी ऺेरको खानेऩानी रणारीभा गनजी ऺेरराईसभेत
सॊ रग्न गयाई रबार्वकायी व्मर्वस्थाऩन गनज नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६भा तेस्रो सॊ शोधन
गरयएको हो।साथसाथै खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३ य खानेऩानी भहसुर गनधाजयण ऐन,
२०६३ ऩगन जायी बएको हो।उक्त तीनर्वटै ऐनहरूफाट खानेऩानीको व्मर्वस्थाऩनभा गनजी ऺेरराई
सॊ रग्न गयाउने कानुनी भागज रशस्त गरयएको हो। कानूनरे गये को व्मर्वस्थाअनुसाय काठभाडौं
उऩत्प्मकारगामत अन्म केही शहयी ऺेरको खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन गनज गनजी ऺेरराई अगागड ल्माउने
काभ बएको छ।मसै गसरगसराभा खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज गठन बई काठभाडौं उऩत्प्मका, हे टौंडा

य बयतऩुयभा नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानरे सञ्चारन गरयआएको खानेऩानी रणारीसवहत सो सॊ स्थानको
ु रे
सम्ऩजि य दावमत्प्र्व सम्फजन्धत खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजभा हस्तान्तयण बएको छ।भुरक

अर्वरम्फन गये को खुल्रा फजाय एर्वॊ रगतस्ऩधाजत्प्भक सेर्वाको नीगत अनुरूऩ खानेऩानीराई रबार्वकायी
रूऩभा व्मर्वस्थाऩन गने उद्देश्मरे नै खानेऩानीको व्मर्वस्थाऩनभा गनजी ऺेरराई रर्वेश गयाउन
रागगएको हो।मसफाट खानेऩानी रणारी अझ सुदृढ य रबार्वकायी हुन जाने हुन्छ।केर्वर सयकायरे

भार मो कामज गनुज फाञ्छनीम ऩगन हुॉदैन।अत् कुनै आधायवर्वना मी ऐनहरू फदय गनज भाग गरयएको
रयट गनर्वेदन खाये ज हुनऩु दजछ बन्नेसभेत फहस गनुब
ज मो।

वर्वऩऺी रगरतऩुय उऩभहानगयऩागरकाको तपजफाट वर्वद्वाान अगधर्वक्ता यभेशकुभाय योक्कारे

काठभाडौं उऩत्प्मकाको खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन सुधाय गने उद्देश्मरे फोडज गठन बई नेऩार खानेऩानी

सॊ स्थानरे सञ्चारन गरयआएको खानेऩानी वर्वतयण रगामतको काभ कायर्वाही काठभाडौं उऩत्प्मका
खानेऩानी गरगभटे डरे गरयआएको हो।खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजभा स्थानीम नगयऩागरका सभेतको
तपजफाट रगतगनगध यहने व्मर्वस्था छ।तसथज, आधायवर्वना ठदइएको रयट गनर्वेदन खाये ज हुनऩु दजछ
बन्नेसभेत फहस गनुब
ज मो।
वर्वऩऺीहरूको तपजफाट यहनु बएका वर्वद्वाान कानुन व्मर्वसामीहरूरे गनुब
ज एको फहस सुनी

गभगसर अध्ममन गयी गनणजम तपज वर्वचाय गदाज रस्तुत रयट गनर्वेदनभा गनम्न रश्नहरूको गनरूऩण हुनऩु ने
दे जखमो्

१. खानेऩानीको व्मर्वस्थाऩन रणारीराई सुधाय गनज नेऩार सयकायरे गनजी ऺेरराई सहबागी
गयाउन सक्ने नसक्ने के हो ?,
२. सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको रूऩभा दताज बएको रस्तुत रयट गनर्वेदनभा गनर्वेदकहरूरे
सार्वजजगनक हक र्वा सयोकायको वर्वषमको उजचत रगतगनगधत्प्र्व गनज सकेको अर्वस्था छ र्वा
छै न?,
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३. गनर्वेदकको भाग फभोजजभको आदे श जायी हुनऩु ने हो, होइन ? य
४. नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३ को धाया १०७ को उऩधाया (१) अन्तगजत दताज हुने
रयट गनर्वेदन य सोही उऩधाया (२) अन्तगजत सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको रूऩभा दताज
ु ाईको सम्फन्धभा कुनै गनजित रविमा र्वा भाऩदण्ड
हुने रयट गनर्वेदनको दताज य सुनर्व
गनधाजयण गरयनुऩने हो, होइन ?

सर्वजरथभ गनरूऩण गरयनुऩने ऩवहरो रश्नको सम्फन्धभा वर्वर्वेचना गयौं।रस्तुत रयट गनर्वेदन
नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३ को धाया १०७ को उऩधाया (१) य

(२) फभोजजभ दताज

बएको छ।गनर्वेदकहरूरे नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६ को ते स्रो सॊ शोधन, २०६३ तथा
नेऩार खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३ सभेत सॊ वर्वधानको धाया १६सभेतसॉग फाजझएको हुॉदा

उक्त दुर्वै ऐनहरू रायम्बदे जख नै फदय घोवषत गयी सो ऐनहरू फभोजजभ नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान,

काठभाडौं उऩत्प्मका शाखाको सम्ऩजि एर्वॊ दावमत्प्र्व सभेत काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी गरगभटे डराई
हस्तान्तयण गने गयी नेऩार सयकाय, भजन्रऩरयषद्बाट बएको गभगत २०६४।६।१३को गनणजम सवहतको

काभ कायर्वाही फदय गरयऩाऊॉ बन्ने भाग गये को दे जखन्छ।गनर्वेदकहरूरे नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान ऐन,
२०४६ भा बएको तेस्रो सॊ शोधन य खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३ को सम्ऩूण ज कानुनी
व्मर्वस्थाको र्वैधताभा रश्न उठाई सॊ वर्वधानको धाया १०७(१)फभोजजभ उक्त दुर्वै ऐनहरू फदय गरयऩाऊॉ
बन्ने भाग गये ऩगन सायबूत रूऩभा नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानरे सञ्चारन गरयआएको खानेऩानी

रणारीको व्मर्वस्थाऩन खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजभा हस्तान्तयण गने वर्वषमभा बएको नेऩार सयकाय
भजन्रऩरयषद्को गनणजमफाट खानेऩानीको सेर्वाराई गनजीकयण गरयएकोरे त्प्मसयी खानेऩानी सेर्वाराई
गनजीकयण गनज नगभल्ने बनी उक्त दुर्वै ऐनहरूको र्वैधताभा रश्न उठाएको दे जखमो।

ऩानी भानर्व जीर्वनको रागग भार नबई सम्ऩूण ज जीर्वजन्तु एर्वॊ र्वनस्ऩगतको जीर्वन य

अजस्तत्प्र्वसॉग गाॉगसएको राकृगतक उऩहाय हो।खासगयी जनसॊ तमाको फढोियी एर्वॊ तीब्र रूऩभा बएको

शहयीकयणको अनुऩातभा ऩानीका स्रोतहरू सीगभत फन्दै जाने य त्प्मसको उऩबोग गने जनसॊ तमा चावह
ठदनानुठदन र्वृवद्ध हुॉदै जाने हुॉदा उऩरब्ध ऩानीको स्रोतराई र्वैऻागनक रूऩभा व्मर्वस्थाऩन गयी भानर्व

जीर्वनको रागग वऩउन मोग्म ऩानीको व्मर्वस्थाऩन गनुऩ
ज ने य त्प्मसको वर्वतयण रणारीराई रबार्वकायी य
व्मर्वजस्थत गनुऩ
ज ने अर्वस्थाहरू गसजजना बएका हुन्छनव।

खानेऩानीभा ऩहुॉच हुन ु रत्प्मेक भागनसको राकृगतक अगधकाय नै हो।तथावऩ त्प्मसभागथ कुनै

व्मजक्त वर्वशेषरे अन्म सम्ऩजि जस्तै गयी एकरौटी रूऩभा स्र्वागभत्प्र्व स्थावऩत गनज सक्तैन।मथाथजभा

खानेऩानी रकृगतरे ठदएको गन्शुल्क उऩहाय हो, मसभा भानर्व जागतको परोऩबोगको अगधकाय

(Usufructuary Right) भार स्थावऩत हुन सक्तछ।त्प्मसै कायण खानेऩानीको स्रोतभागथ कुनै व्मजक्त

वर्वशेषको एकागधकाय यहने गयी त्प्मसको गनजीकयण गने बन्ने रश्न आउॉदैन।तथावऩ खानेऩानीको
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राकृगतक स्रोतहरूको सीगभतता एकागतय छ बने अकोतपज एकगरत फसोफास, जनसॊ तमाको तीब्र र्वृवद्ध
एर्वॊ फढ्दो शहयीकयणका कायण ऩानीको अबार्व गसजजना हुने अर्वस्था ऩगन वर्वद्यभान छ।त्प्मसै रे
गन्शुल्क रूऩभै उऩरब्ध बएको बएता ऩगन स्रोतभा उऩरब्ध ऩानीराई वऩउन मोग्म फनाई सफै

जनताको ऩहुॉचभा ऩुयमाउनु ऩने हुन्छ।ऩानीको शुद्धीकयण तथा रशोधन गयी बण्डायण य आऩूगतज
रणारीको वर्वकास गयी वर्वतयण नगने हो बने सफै जनताभा शुद्ध खानेऩानीको ऩहुॉच स्थावऩत हुने
अर्वस्था छै न।मसका रागग याज्मरे खानेऩानीको आऩूगतज रणारीराई र्वैऻागनक, रबार्वकायी, ठदगो एर्वॊ
ु ब रूऩभा सञ्चारन गनज सक्तछ।
सर्वजसर

याज्मरे खानेऩानीको सेर्वाराई कसयी सञ्चारन गने बन्ने वर्वषम सयकायको नीगतगत ऺेरगबर
ऩने वर्वषम हो।खानेऩानीको सेर्वाराई याज्म स्र्वमम्रे सञ्चारन गनज सम्बर्व नबएको र्वा सयकायको
ऺभता र्वा आगथजक साधन स्रोत अऩमाजप्त बएको अर्वस्थाभा खानेऩानीको आऩूगतज रणारीराई सुधाय नै
गनुज नऩने ऩगन बन्न गभल्दै न। याज्मको ऺभतारे सम्बर्व नदे जखएको सेर्वा ऩगन याज्मरे नै उऩरब्ध
गयाउनुऩदजछ बन्ने हो बने मथाथजभा सर्वजसाधायण उऩबोक्ताको रागग त्प्मस्तो सेर्वाफाट फजञ्चतीको जस्थगत
उत्प्ऩन्न हुन आउॉछ।त्प्मसै कायण खानेऩानी सेर्वाराई केर्वर याज्मको तहफाट भारै सञ्चारन गरयनुऩदजछ
बन्न व्मर्वहारयक ऩगन हुॉदैन।

खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३ य नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान तेस्रो सॊ शोधन ऐन,

२०६३ नगयऩागरका ऺेरगबरको खानेऩानी तथा सयसपाई सेर्वाराई गनमगभत, व्मर्वजस्थत, गुणस्तयमुक्त
य सुरब फनाई त्प्मस्तो ऺेरका फागसन्दाराई बयऩदो सेर्वा रदान गने गयाउने उजचत य रबार्वकायी

व्मर्वस्था गने उद्देश्मरे रागू बएका बन्ने दे जखन्छ।खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन, २०६३को दपा
३अन्तगजत गठन हुने फोडज तथा दपा ७अन्तगजत गठन हुने काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन
फोडज

सभेतभा

स्थानीम

नगयऩागरका

एर्वॊ

गा.वर्व.स.हरूको

रगतगनगधत्प्र्वसभेत

हुने

व्मर्वस्था

दे जखन्छ।त्प्मस्तै दपा १०फभोजजभ गठन हुने फोडजको कामजकायी सगभगतभा स्थानीम गनकाम, नेऩार
सयकायका

सम्फजन्धत

भन्रारम, स्थानीम

उऩबोक्ता

सॊ घ, उद्योग

र्वाजणज्म

सॊ घ

रगामतका

सॊ घसॊ स्थाहरूको रगतगनगधत्प्र्व सुगनजित गरयएको दे जखन्छ।मसयी खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन,
२०६३अन्तगजत गठन हुने खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजहरू वर्वशुद्ध गनजी ऺेरफाट भारै गठन हुने नबई
सार्वजजगनक य गनजी साझेदायीको अर्वधायणा अनुरूऩ स्थानीम उऩबोक्ताको सभेत सॊ रग्नताभा गठन हुने
दे जखन्छनव।

खानेऩानी सॊ स्थान ऐन, २०४६भा बएको तेस्रो सॊ शोधन, २०६३सभेतरे खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन
फोडज गठन बएका नगयऩागरका ऺेरभा सॊ स्थानरे सञ्चारन गरयआएको खानेऩानी तथा सयसपाई
रणारी सवहतको सम्ऩजि य दावमत्प्र्व त्प्मस्तो फोडजभा हस्तान्तयण गरयने व्मर्वस्था गये को दे जखन्छ।मी

दुर्वै ऐनहरूको भुतम उद्देश्म नगयऩागरका ऺेरको खानेऩानी रणारीराई र्वैऻागनक, रबार्वकायी य च ुस्त
फनाई शुद्ध खानेऩानी सेर्वा उऩरब्ध गयाउने यहे को य त्प्मसको रागग फोडजको कामजकायी सगभगतभा
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सम्फजन्धत उऩबोक्ताहरूसभेतराई सहबागी गयाइएको अर्वस्था हुॉदा खानेऩानी रणारीको व्मर्वस्थाऩन
गने उद्देश्मरे रागू बएका उक्त दुर्वै ऐनहरूअन्तगजत नेऩार सयकायरे काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी

व्मर्वस्थाऩन फोडज गठन गनज य सो अन्तगजत उऩत्प्मकाको खानेऩानी रणारीराई हस्तान्तयण गनज नसक्ने
कुनै अर्वस्था दे जखॉदैन।मसयी नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानरे सञ्चारन गरयआएको खानेऩानीको सेर्वा
खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजभा हस्तान्तयण गदाज खानेऩानीको व्मर्वस्थाऩन रणारीसम्भभा गनजी
ऺेरकोसभेत सहबागगता हुने दे जखन्छ।खानेऩानीको व्मर्वस्थाऩन गने वर्वषम य खानेऩानीको स्रोतराई नै
व उऩबोक्ताराई सुरब य रबार्वकायी रूऩभा
गनजीकयण गने वर्वषम गनतान्त पयक पयक वर्वषम हुन।
खानेऩानी उऩरब्ध गयाउनको रागग खानेऩानीको सञ्चारन य व्मर्वस्थाऩन सम्फन्धी कामजभा केर्वर

सयकायी स्र्वागभत्प्र्वको नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानफाट भार हुनऩु दजछ र्वा सो सॊ स्थानरे खानेऩानी रणारी

सञ्चारन गदाज भारै उऩबोक्तारे सयर, सुरब य रबार्वकायी सेर्वा ऩाउॉदछनव बन्ने कुनै आधाय
दे जखॉदैन।त्प्मसैरे खानेऩानी जस्तो आधायबूत से र्वाराई आर्वश्मकता अनुसाय व्मर्वजस्थत गनमगभत य
रबार्वकायी फनाउन सो सम्फन्धी कामज कुनै एउटा गनकामभा भार सीगभत गनुज फाञ्छनीम ऩगन

हुॉदैन।खानेऩानीको सेर्वाराई व्मर्वजस्थत य रबार्वकायी फनाउन त्प्मसको सञ्चारन रविमाभा सयकायी
गनकामका

साथसाथै

सयोकायर्वाराहरूराई

स्थानीम

सभेत

उऩबोक्ता,

सहबागी

फनाई

स्थानीम

सञ्चारन

गनकाम
गदाज

य

उद्योग

थऩ

र्वाजणज्म

रबार्वकायी बई

सॊ घ

जस्ता

खानेऩानीको

व्मर्वस्थाऩनभा ती सफै गनकामको स्र्वागभत्प्र्व स्थावऩत हुने दे जखन्छ।त्प्मसै रे खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज
गठन गयी खानेऩानीको व्मर्वस्थाऩन गने गयी बएका काभ कायर्वाहीफाट खानेऩानीको स्रोतभागथ नै

गनजीकयण बएको बनी भान्न य अथज गनज गभल्दै न।याज्मको तपजफाट ठदइने खानेऩानीको सेर्वाको
सञ्चारनभा

उऩबोक्ता

सवहतको

गनजी

ऺेरराई

सभार्वेश

गयाउन

नगभल्ने

कुनै

कायण

ऩगन

दे जखॉदैन।तसथज खानेऩानीको आऩूगतज य सञ्चारन सयकाय भातहतको नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानफाट भारै
हुनऩु दजछ बन्ने गनर्वेदकको रायजम्बक दार्वी भनागसर्व छै न।

अफ दोस्रो रश्न, गनर्वेदकहरूरे सार्वजजगनक हक र्वा सयोकायको वर्वषमराई रस्तुत रयट
गनर्वेदनभा साथजक रगतगनगधत्प्र्व गनज सकेको अर्वस्था छ र्वा छै न बन्ने सम्फन्धभा हे दाज गनर्वेदकहरूरे

नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान, काठभाडौं उऩत्प्मका शाखाको ग्राहक बएको है गसमत दे खाई नेऩार खानेऩानी
सॊ स्थानको काठभाडौं उऩत्प्मका शाखा अन्तगजतको सम्ऩजि तथा दावमत्प्र्व काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी
व्मर्वस्थाऩन फोडजराई हस्तान्तयण गने कामजफाट सार्वजजगनक सयोकायको वर्वषमभा आघात ऩये को बन्ने
भुतम आधाय रस्तुत गये को दे जखन्छ।गनर्वेदकहरूको रयट गनर्वेदन व्महोया अर्वरोकन गदाज एजशमारी
वर्वकास फैंकरगामतका दातृ गनकामहरूको दफार्वभा नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानको सेर्वा रणारीराई
खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजभा हस्तान्तयण गयी गनजीकयण गरयएको य मसफाट नेऩार खानेऩानी
सॊ स्थानको सम्ऩजि य ऩूर्वाजधायहरूभा असय ऩरययहे को बन्नेसभेतको जजकीय गरएको दे जखन्छ।नेऩार
खानेऩानी सॊ स्थान,उऩत्प्मका शाखाको सम्ऩजि य दावमत्प्र्व काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन
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फोडजराई हस्तान्तयण गदाज त्प्मसफाट सर्वजसाधायण उऩबोक्ताराई के कसयी रगतकूर असय ऩने र्वा

ऩये को हो बन्नेफाये भा गनर्वेदकहरूरे कुनै वर्वश्वसनीम आधाय दे खाएको छै न।खानेऩानीको वर्वषमभा
सर्वजसाधायणको चासो र्वा सयोकाय बनेको रबार्वकायी, शुद्ध य गनमगभत रूऩको खानेऩानी आऩूगतजको
रत्प्माबूगतफाहे क अरू हुन ऩगन सक्तैन।चाहे त्प्मो रणारी सयकायको रत्प्मऺ गनमन्रणको नेऩार
खानेऩानी सॊ स्थानरे सञ्चारन गयोसव र्वा खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज नाभक सॊ स्था र्वा अन्म कसै रे नै
वकन नगयोसव।सर्वजसाधायण नागरयक र्वा उऩबोक्ताको रागग खानेऩानीको गनर्वाजध उऩरब्धता य त्प्मसभा

सहज ऩहुॉचफाहेक अन्म हुन ऩगन सक्तैन।त्प्मसै रे खानेऩानीको सञ्चारनका रागग खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन
फोडजको स्थाऩनाको वर्वषमरे सर्वजसाधायणराई कुनै रगतकूर असय ऩाने अर्वस्था नै दे जखॉदैन।
नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३को धाया

१०७(२)फभोजजभ सार्वजजगनक हक र्वा

सयोकायको कुनै वर्वर्वादभा सभार्वेश बएको कुनै सॊ र्वैधागनक र्वा कानुनी रश्नको गनरूऩणको रागग मस

अदारतको असाधायण अगधकायऺेर अन्तगजत गनर्वेदन ठदने व्मजक्तरे त्प्मस्तो गनर्वेदन ठदनु भार ऩमाजप्त
य ऩूणज हुन सक्तैन।मस अदारतफाट गनरूऩण हुनऩु ने बनी ल्माइने त्प्मस्तो वर्वर्वादभा सार्वजजगनक
सयोकाय र्वा हक यहेको छ बन्ने सतही दार्वा भार ऩगन ऩमाजप्त हुॉदैन।सर्वजसाधायण जनताको साभान्म

चासो भार बएका र्वा सम्फजन्धत र्वगज र्वा सभूहका व्मजक्त र्वा व्मजक्तहरूरे त्प्मस वर्वषमभा कुनै चासो
नगरएका र्वा सर्वजसाधायणको साभान्म चासो यहे ऩगन त्प्मसउऩय त्प्मस्तो सभूह र्वा व्मजक्तहरू स्र्वमभव
आपैँ कानूनी उऩचायको भागज अर्वरम्फन गनज सऺभ बएकोभा गनजहरूरे त्प्मसयी उऩचायको भागज
अर्वरम्फन गनज र्वास्ता नगये का सफै वर्वषमहरूराई सार्वजजगनक हक र्वा सयोकाय गनवहत यहे का वर्वषम

बनी अको कुनै व्मजक्तरे मस अदारतभा ल्माउॉदैभा त्प्मस्ता सफै वर्वर्वादहरूराई सार्वजजगनक हक र्वा
ु ता र्वा चासो दे खाई र्वा
सयोकाय गनवहत यहेको वर्वर्वाद भान्न ऩगन सवकॉदै न।त्प्मसै रे कुनै फौवद्धक उत्प्सक
सस्तो रचायर्वाजीको गनहीत उद्देश्मरे कुनै अभूक वर्वर्वादराई सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वाद बन्ने
नाभाकयण

गयी

मस

अदारतभा

रर्वेश

गदै भा

ती

सफै

वर्वर्वादहरू

स्र्वत्

सॊ वर्वधानको

धाया

१०७(२)अन्तगजत न्मावमक गनरूऩणका रागग वर्वचायणीम नै हुन्छनव बन्ने होइन।
सार्वजजगनक हक र्वा सयोकायको भुद्दाभा मस अदारतभा रयट गनर्वेदन दताज गयाई सकेऩगछ

त्प्मसभा अन्तयगनहीत वर्वर्वादराई सॊ वर्वधान य कानूनसम्भत तयीकारे

गनरूऩण गयी सम्फजन्धत

सयोकायर्वारा सभुदाम र्वा सर्वजसाधायण जनता र्वा खास र्वगजको वहत सॊ यऺण गयी साभाजजक न्मामको
रत्प्माबूगत ठदराउनु ऩने मस अदारतको भुतम दावमत्प्र्व हुन्छ।त्प्मसै रे सभाजका फहुसॊतमक सदस्मबन्दा
फढी चेतनशीर य सर्वजसाधायणको रगतगनगधत्प्र्व गनज सऺभ बएको बन्ने आधायभा सॊ वर्वधानको धाया

१०७(२)अन्तगजत सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादभा गनर्वेदन ठदने गनर्वेदकराई हकदै मा यहे को भानी
त्प्मस्तो गनर्वेदनहरू मस अदारतरे ग्रहण गयी न्माम गनरूऩण गरयआएको हो।तय मसको अथज
व्मजक्तगत रूऩभा दामय गरयने कुनै भुद्धाबन्दा ऩगन रबार्वहीन र्वा असऺभ रगतगनगधत्प्र्व गने र्वा त्प्मस्तो
ु ाईको गसरगसराभा ऩैयर्वी नै नगने र्वा गये ऩगन गनतान्त औऩचारयक रूऩको र्वा रबार्वहीन
वर्वर्वादको सुनर्व
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ऩैयर्वी गरयन्छ बने ऩगन अदारतरे त्प्मसरकायको रबार्वहीन रगतगनगधत्प्र्व र्वा ऩैयर्वीराई स्र्वीकाय
गनुऩ
ज दजछ बन्ने होइन।सार्वजजगनक सयोकाय र्वा हकवहतको वर्वषमभा रयट गनर्वेदन ठदने तय त्प्मसको
वर्वर्वेकसम्भत य न्मामऩूणज गनष्कषज गनकाल्ने रविमाभा हे रचेिमाइॉ र्वा र्वेर्वास्ता गने हो बने सो वर्वषमरे

सम्फजन्धत सभुदाम र्वा सर्वजसाधायणको वहत र्वा सयोकायभा धोकाजन्म ऺगत ऩुग्न सक्तछ।अत्
सार्वजजगनक सयोकायको रश्न उठाई अदारत रर्वेश गने व्मजक्तको मस्तो रर्वृजिराई हतोत्प्सावहत गनुज
मस अदारतको रभुख दावमत्प्र्व हुन आउॉछ।अन्मथा कुनै सभुदाम र्वा सर्वजसाधायणको हक र्वा

सयोकायको सॊ यऺण गने फहानाभा सोही सभुदाम र्वा सर्वजसाधायणरगत नै रकायान्तयरे हागन ऩुयमाउने
रर्वृजिरे रश्रम ऩाउने हुन्छ। त्प्मसै कायण सार्वजजगनक हक र्वा सयोकायको मस्तो वर्वर्वाद ल्माउने

गनर्वेदकरे सो वर्वर्वाद दताज गये ऩगछ त्प्मसको गनरूऩण बई नसकुञ्जेरसम्भ सो वर्वर्वादभा सजन्नवहत रश्नको
कानून य न्मामसम्भत सभाधान गने रविमाभा अदारतराई गनयन्तय रूऩभा ऩृष्ठऩोषण गयी सघाउ
ऩुयमाउनु ऩने दावमत्प्र्व अन्तयगनवहत यहेको हुन्छ।कुनै खास र्वगज र्वा सभूह र्वा सर्वजसाधायण जनताको
सयोकाय र्वा वहतको वर्वषम सभाई मस अदारतभा सॊ वर्वधानको धाया १०७(२) अन्तगजत रर्वेश गने

व्मजक्तरे केर्वर रयट ठदॉदाको अर्वस्थाभा भार अदारतराई केही नमाॉ खारको वर्वर्वाद ल्माइठदए जस्तो

गने तय त्प्मसको गनरूऩणको चयणसम्भ आईऩुग्दा सो वर्वषमराई र्वेर्वास्ता गने रर्वृजिरे सार्वजजगनक
सयोकाय र्वा हकको वर्वषमराई सही रगतगनगधत्प्र्व गये को ठहदै न य त्प्मस्तो वर्वर्वादभा गनर्वेदकको साथजक
सम्फन्ध य ताजत्प्र्वक सयोकाय यहे को भान्न ऩगन सवकॉदै न।

आफ्नो कुनै अथजऩूण ज सम्फन्ध नै नयहे को र्वा आपूरे सयोकाय याख्नुऩने ऩमाजप्त एर्वभव भनागसर्व

कायण ऩगन नबएको कुनै वर्वषमराई सार्वजजगनक हक र्वा सयोकायको वर्वर्वाद बनी मस अदारतभा

रर्वेश गयाउॉदा त्प्मसभा मस अदारतको सभम य साधनस्रोत सभेतको अऩव्मम हुने जस्थगत एकातपज छ
बने अकोतपज त्प्मस्ता वर्वषमहरू औजचत्प्महीन बई रयट गनर्वेदन नै खाये ज हुने अर्वस्था ऩगन

आउॉछ।मसयी हच ुर्वाको आधायभा मस अदारतभा रयट दताज गयाएको कायणफाट सो वर्वषमको
कामाजन्र्वमन सभेतभा राभो सभमसम्भ अर्वयोध गसजजना हुने य त्प्मसफाट र्वास्तवर्वक सयोकायर्वाराराई नै

रगतकूर असय ऩने तथा वर्वऩऺीहरूको साधनस्रोत सभेत वर्वनाकायण अऩव्मम हुने जस्थगतसभेत खडा
हुने दे जखन्छ।मस्तो ऩरयजस्थगतको रागग सॊ वर्वधानको धाया १०७(२)अन्तगजत सार्वजजगनक हक र्वा
सयोकायको वर्वर्वाद गनरूऩणको नाभभा मस अदारतको अगधकायऺेरको रमोग गने गयाउने बन्ने अऩेऺा
सो सॊ र्वैधागनक व्मर्वस्थारे गये कै होइन।

सार्वजजगनक हक र्वा सयोकायको वर्वर्वादभा मस अदारतसभऺ गनर्वेदन ठदने व्मजक्तको त्प्मस्तो

वर्वर्वादको वर्वषमसॉग साथजक सम्फन्ध (Meaningful Relation) य ताजत्प्र्वक सयोकाय (Substantial
Interest) हुनऩु ने य वर्वर्वादभा भुगछएको सार्वजजगनक हक र्वा सयोकायको वर्वषमसॉग जनसाधायणको

रगतगनगधत्प्र्व गनजरे सही रूऩभा गनज सक्तछ बन्ने कुयाको गनजरे अदारतराई वर्वश्वास ठदराउनु ऩदजछ
बनी अगधर्वक्ता याधेश्माभ अगधकायी वर्वरूद्ध भजन्रऩरयषद् सजचर्वारमसभेत बएको २०४७ सारको रयट
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नॊ. ९८९ भा मस अदारतको वर्वशेष इजरासफाट वर्वस्तृत व्मातमा बई गनजित गसद्धान्त नै कामभ
बएको दे जखन्छ(ने.का.ऩ.२०४८ अॊक १२, गन.नॊ. ४४३०, ऩृष्ठ ८१०)।
मस्तो सम्फन्ध य सयोकाय गनर्वेदकरे केर्वर गनर्वेदन दताज गदाजको अर्वस्थाभा भार दे खाएय ऩगन

ु ाईको िभभा सभार्वेश हुन
हुॉदैन।रयट गनर्वेदनको वकनाया हुॉदाको अर्वस्थासम्भ सो गनर्वेदनको सुनर्व
आउने सफै ऩऺको जजऻासा सभाधान गनज य सो वर्वषमको र्वास्तवर्वक सयोकायर्वाराहरूराई कुनै

रगतकूर असय र्वा अन्माम नहुने र्वा गम्बीय भकाज नऩयोसव बन्ने उद्देश्मरे त्प्मस्तो वर्वषमको न्मामोजचत

गनरूऩण कसयी हुन सक्तछ बन्ने सम्फन्धभा मथाथज य वर्वर्वेकसम्भत सुझार्व ऩेश गनुज सार्वजजगनक

सयोकायको वर्वर्वाद गरई आउने ऩऺको थऩ जजम्भेर्वायी य दावमत्प्र्व यहन्छ बन्ने गनर्वेदक फारकृष्ण
नेउऩाने वर्वरूद्ध भजन्रऩरयषद् सजचर्वारमसभेत बएको २०४९ सारको रयट नॊ. २५३९ को रयट
गनर्वेदनभा मस अदारतफाट गसद्धान्त कामभ बएको दे जखन्छ(ने.का.ऩ. २०५४ गन.नॊ.६३९६)।
रस्तुत रयट गनर्वेदनभा उठाइएको वर्वषमर्वस्तुराई गनर्वेदकहरूरे सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वाद
बनी दार्वी गरएको बएताऩगन खानेऩानी सॊ स्थानरे रदान गदै आएको सेर्वा खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज
ऐन, २०६३अन्तगजत गठठत खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडजराई हस्तान्तयण गने रविमा र्वा गनणजमफाट
खानेऩानीका आभ उऩबोक्ताराई के नकयात्प्भक असय ऩदजछ बन्ने फाये भा गनर्वेदकहरूरे कुनै र्वस्तुगत
ु ब य गनमगभत रूऩभा स्र्वच्छ खानेऩानी राप्त गने
आधाय दे खाउन सकेको सभेत ऩाइॉदैन।सर्वजसर
कुयाभा आभ उऩबोक्ता र्वा सर्वजसाधायणको चासो र्वा सयोकाय यहन्छ, तय खानेऩानीको वर्वतयण

नेऩार

सयकायको स्र्वागभत्त्र्वभा यहे को नेऩार खानेऩानी सॊ स्थानरे गने वक खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज मा
मस्तै अन्म कुनै गनकामरे गने बन्ने वर्वषमभा सर्वजसाधायण उऩबोक्ताराई सयोकाय यहने ऩगन

होइन।खानेऩानी सॊ स्थानरे सञ्चारन गरयआएको खानेऩानीको सेर्वा रणारी खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन
फोडजभा हस्तान्तयण गदाज खानेऩानी सॊ स्थान र्वा सोभा कामजयत जनशजक्तराई रगतकूर असय ऩने हो बने

त्प्मसउऩय गनजहरू स्र्वमभव मस अदारतसभऺ रयट गनर्वेदन गरई आउन नसक्ने असऺभ ऩऺ बन्ने ऩगन

दे जखॉदैन।जुन कामजफाट असय ऩने सयोकायर्वारा बनी गनर्वेदकहरूरे इवित गनज खोजेको हो, सो
सयोकायर्वारा र्वगज र्वा सभूह स्र्वमभव नै न्मावमक उऩचायको रागग मस अदारतसभऺ आउन सक्ने

अर्वस्था छॉदाछॉदै त्प्मस्तो सऺभ र्वगज र्वा सभूहको तपजफाट अको कुनै व्मजक्तरे सार्वजजगनक सयोकायको

वर्वर्वाद बनी रयट गनर्वेदन ठदॉदैभा सो वर्वषम सार्वजजगनक सयोकायको वर्वषम हुन र्वा त्प्मस्तो वर्वषमभा
गनर्वेदकको साथजक सम्फन्ध य ताजत्प्र्वक सयोकाय स्थावऩत यहे को भान्न सवकॉदै न।

ु ाईको िभभा इजरासफाट गनर्वेदकहरूराई ऩटक ऩटक फोराई
रस्तुत रयट गनर्वेदनको सुनर्व

रस्तुत वर्वर्वादको वर्वषमसॉग सजन्नवहत मथाथज तथ्मको गनरूऩण गने रमास गरयएको हो।तय सार्वजजगनक
ु ाई
हक य सयोकायको वर्वर्वाद बन्दै रयट गनर्वेदन ठदने गनर्वेदकहरू रस्तुत रयट गनर्वेदनको अजन्तभ सुनर्व

रविमाभा सहबागी नहुन,ु सो गसरगसराभा अनेकौं ऩटक गनजहरूराई फोराउॉदा सभेत वर्वषमर्वस्तुको
गम्बीयताराई र्वेर्वास्ता गदै गनजहरू इजरास सभमबरय इजरासभा दे खासभेत नऩनुर
ज े गनजहरूरे रयट
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गनर्वेदन दताज गदाजका फखत दे खाएको चासो य सयोकाय र्वास्तवर्वक नबई काल्ऩगनक एर्वॊ अन्म अदृश्म
उद्देश्मफाट र्वशीबूत यहे को बन्ने दे जखएको छ।सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वाद बनी रयट दताज गने
गनर्वेदकहरूको मो हदको र्वेर्वास्ता सभेतफाट रस्तुत वर्वर्वादभा गनर्वेदकहरूरे सार्वजजगनक सयोकायको

नबई कुनै अभूक ऩऺ वर्वशेष र्वा आफ्नो कुनै गनहीत उद्देश्मको रगतगनगधत्प्र्व गये को दे जखन आएको
छ।मस्तो फनार्वटी सयोकाय य रगतगनगधत्प्र्वराई सॊ वर्वधानको धाया १०७(२)अन्तगजत असाधायण
अगधकायऺेरफाट गनरूऩण गरयनुऩने सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको रमोजनका रागग ग्राह्य भान्न

सवकने अर्वस्था यहेन।तसथज मी गनर्वेदकहरूको रस्तुत वर्वर्वादको वर्वषमभा कुनै साथजक सम्फन्ध र्वा
ताजत्प्र्वक सयोकाय यहे को र्वा वर्वषमर्वस्तुसॉग सयोकाय याख्ने र्वास्तवर्वक सयोकायर्वाराको सही रगतगनगधत्प्र्व
गनजहरूफाट बएको भान्न सवकएन ।
अफ गनरूऩण गरयनुऩने तेस्रो रश्न गनर्वेदकको भाग फभोजजभको आदे श जायी गनुऩ
ज ने हो होइन

बन्ने फाये भा वर्वचाय गदाज भागथका रकयणहरूभा वर्वर्वेचना गरयएअनुरूऩ ऩानी रकृगत रदि गन्शुल्क
उऩहाय बएऩगन स्रोतभा जे जस्तो अर्वस्थाभा यहे को छ, सोही अर्वस्था य स्र्वरूऩभा त्प्मसको उऩबोग

गनज सम्बर्व नहुने एर्वॊ सर्वजसाधायण सफै उऩबोक्तारे सहजै य सभान रूऩभा खानेऩानीको ऩहुॉच याख्ने
अर्वस्था नहुने हुॉदा त्प्मसराई रशोगधत र्वा शुद्धीकयण गयी सर्वजसाधायण सफै उऩबोक्तासभऺ सुरब
रूऩभा ऩुयमाउन खानेऩानीको व्मर्वस्थाऩन गनुऩ
ज ने

अऩरयहामजता यहे को छ।खानेऩानीभा सम्ऩूण ज

ु ब ऩहुॉच ऩुयमाउनको रागग त्प्मसको व्मर्वस्थाऩनको थऩ रमासहरू गनुज त्प्मजिकै
उऩबोक्ताको सर्वजसर
अगनर्वामज हुन्छ।त्प्मसका रागग खानेऩानीको आमोजना सॊ चारन गने , त्प्मसको वर्वतयण रणारीराई

रबार्वकायी य व्मर्वजस्थत फनाउने, सोको भूल्म गनमगभत गने, गुणस्तय कामभ गयी स्र्वच्छ खानेऩानीको
आऩूगतज गने रगामतका काभ कायर्वाही गनुऩ
ज ने हुन्छ।वमनै उद्देश्मका रागग खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज
ऐन, २०६३ तथा नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान (ते स्रो सॊ शोधन)ऐन, २०६३सभेत गनभाजण बई उक्त ऐनहरू
अन्तगजत काठभाडौं उऩत्प्मका खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज गठन बई नेऩार खानेऩानी सॊ स्थान,
काठभाडौं उऩत्प्मका शाखा अन्तगजतको खानेऩानी आऩूगतज रणारी एर्वॊ सम्ऩजि य दावमत्प्र्वसभेत उक्त
फोडजभा हस्तान्तयण बएको दे जखन्छ।मसयी खानेऩानीको व्मर्वस्थाऩन रणारीभा सुधाय य सुरब एर्वॊ
रबार्वकायी आऩूगतजको उद्देश्मफाट बएको उजल्रजखत काभ कायर्वाहीभा अनार्वश्मक हस्तऺेऩ गने
भनसामफाट रस्तुत रयट गनर्वेदन ठदएको दे जखएको छ।
सॊ वर्वधानद्वााया रदि हकहरू स्र्वत् कामाजन्र्वमन हुने नबई त्प्मस्ता हक र्वा सेर्वाहरू विमाशीर

हुनको रागग तदनुरूऩको थऩ कानुनी व्मर्वस्था य त्प्मसको कामाजन्र्वमन गने सॊ मन्रहरू गनभाजण हुन ु
ऩगन उजिकै आर्वश्मक हुन्छ।खानेऩानी जस्तो अत्प्मार्वश्मक र्वस्तुको सेर्वा य ऩहुॉचराई रबार्वकायी,

व्मर्वजस्थत य सुरब फनाउने उद्देश्मरे गनभाजण बई रागू बएको खानेऩानी व्मर्वस्थाऩन फोडज ऐन,
२०६३ य नेऩार खानेऩानी

सॊ स्थान ते स्रो सॊ धोन ऐन, २०६३ सॊ वर्वधानसॉग फाजझएको नदे जखॉदा उक्त

ऐनहरू फदय हुने अर्वस्था छै न।उक्त ऐनहरूभा बएको कानुनी व्मर्वस्थाफभोजजभ बए गरयएका काभ
17

कायर्वाहीराई सभग्र च ुनौगत ठदई सर्वजसाधायणको चासो य सयोकायबन्दा अको अदृश्म ऩऺको गनवहत
स्र्वाथजको ऩयोऺ कामाजन्र्वमन गने उद्देश्मरे ठदएको रस्तुत रयट गनर्वेदन सार्वजजगनक सयोकायको
वर्वर्वादको वर्वषमसॉग सम्फजन्धत सभेत नदे जखॉदा ग्राह्य य वर्वचायणीम दे जखएन।

अफ गनरूऩण गनुऩ
ज ने चौथो रश्नको फाये भा वर्वचाय गदाज भागथका वर्वगबन्न ऩरयच्छे दहरूभा वर्वश्लेषण

गरयएअनुसाय रयट गनर्वेदकहरूरे सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वाद बनी दार्वी गरएको वर्वषमर्वस्तुसॉग
गनजहरूको कुनै साथजक सम्फन्ध य ताजत्प्र्वक सयोकाय नदे जखएको, साथै रस्तुत वर्वर्वादभा सजन्नवहत
वर्वषमर्वस्तुसॉग जो जसको सयोकाय र्वा हक वहत गाॉगसएको हो, गनजहरू स्र्वमभव मस अदारतभा आउन
सक्ने अर्वस्था छॉदाछॉदै रस्तुत वर्वर्वादराई सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वाद बनी सयोकाय नै नबएको

गनर्वेदकहरू मस अदारतको असाधायण अगधकायऺेर अन्तगजत रर्वेश गये को दे जखएफाट सार्वजजगनक
सयोकायको वर्वर्वाद अन्तयगत दामय गरयने रयट गनर्वेदनहरूको सही य र्वास्तवर्वक रमोगभा रगतकूर
असय ऩनज जाने रर्वृजि दे जखएको छ ।
तत्प्कारीन नेऩार अगधयाज्मको सॊ वर्वधान, २०४७ को धाया ८८(२) तथा र्वतजभान नेऩारको
अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३को धाया १०७(२)अन्तगजत सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको रूऩभा दताज
हुने हये क गनर्वेदनको वर्वषमर्वस्तुसॉग गनर्वेदकको साथजक सम्फन्ध य ताजत्प्र्वक सयोकाय यहे को दे जखनुऩने
तफ भार त्प्मस्तो रयट गनर्वेदन ठदने गनर्वेदकको हकदै मा स्थावऩत हुने बन्ने सम्फन्धभा मस अदारतरे

अनेकौं वर्वर्वादहरूभा गसद्धान्त कामभ गदै आएको ऩगन छ।तय सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादभा रयट
गनर्वेदन ठदने गनर्वेदकहरूरे त्प्मस्तो गनर्वेदनको वर्वषमभा आफ्नो ताजत्प्र्वक सयोकाय य साथजक सम्फन्ध

यहेको तथ्मराई रायजम्बक रूऩभा नै स्थावऩत गयाई मस अदारतराई सो वर्वषमर्वस्तुको न्मावमक
गनरूऩण गने कामजभा र्वस्तुगनष्ठ तर्वयरे सघाउ ऩुयमाउने बन्दा कुनै अभुक वर्वषमर्वस्तुराई सार्वजजगनक
सयोकायको वर्वर्वाद बन्ने सॊ ऻा ठदई गनर्वेदकहरूरे स्र्वमभ आफ्नो रचाय गने रर्वृजिरे रश्रम

ऩाउॉछ।साथै त्प्मस्तो वर्वर्वादको भाध्मभफाट सार्वजजगनक सयोकायको बन्दा ऩगन आफ्नो गनजी र्वा गनहीत
स्र्वाथजऩूगतज गने, फौवद्धक वर्वरासको रागग र्वा जजऻासा भेट्न मस अदारतको असाधायण अगधकायऺेरको
रमोग गने य अन्तत् आभ जनसभुदामको वहतबन्दा गनर्वेदक र्वा गनजसॉग सजन्नकट व्मजक्त सभूहरे

गनजी पाइदा गरने रर्वृजि गसजजना हुन जान्छ।मस्तो जस्थगतरे सर्वजसाधायणको हकवहत र्वा सयोकायराई

सॊ यऺण गनेबन्दा रकायान्तयरे रजऺत सभुदाम र्वा सर्वजसाधायणराई नै रगतकूर असय ऩने अर्वस्था
गसजजना हुन जान्छ।त्प्मसै रे न्मावमक ऩुनयार्वरोकनको अगधकायअन्तगजत सार्वजजगनक सयोकायको
वर्वर्वादको न्मावमक गनरूऩण गदाज मस अदारतरे गनर्वाजह गनुऩ
ज ने गहनतभव सॊ र्वैधागनक दावमत्प्र्व एर्वॊ

साभाजजक न्मामको रर्वद्धजन य सॊ वर्वधानर्वादको सॊ यऺणका रागग सॊ वर्वधानरे मस अदारतराई सुजम्ऩएको
जजम्भेर्वायीराई सही रूऩभा फहन गनज सॊ वर्वधानको धाया १०७ को उऩधाया (१)अन्तगजत दताज गरयने
रयट गनर्वेदनहरू तथा सोही उऩधाया (२)फभोजजभ सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादसॉग सम्फजन्धत

सॊ र्वैधागनक एर्वॊ कानुनी रश्नको गनरूऩणका रागग मस अदारतभा दताज गरयने रयट गनर्वेदनहरूराई
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रबार्वकायी गयाउन य सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादभापजतव मस अदारतरे गनर्वाजह गनुऩ
ज ने बूगभकाराई

सॊ वर्वधानको बार्वना अनुकूर अझ रबार्वकायी, र्वस्तुगनष्ठ य मथाथजऩयक ढॊ गरे रमोग गनज ऩगन मस्तो
गनर्वेदन ग्रहण गने य गतनको गनरूऩण गने गसरगसराभा गनजित रविमा एर्वॊ ऩद्धगतको वर्वकास य
ऩारना गनुज गयाउनु अगनर्वामज हुन आएको छ।
तसथज, सॊ वर्वधानको धाया १०७(१)अन्तगजत दताज हुन आउने गनर्वेदनहरू य सोही उऩधाया

(२)फभोजजभ दताज हुन आउने सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादसॉग सम्फजन्धत गनर्वेदनहरू दताज गदाज य
ु ाई गदाज अऩनाउनु ऩने रविमाका फाये भा गनम्न फभोजजभका व्मर्वस्थाहरू य अन्म
गतनको सुनर्व

रासविक व्मर्वस्थाहरू सर्वोच्च अदारत गनमभार्वरी, २०४९भा सभार्वेश गने गयाउने गयी सो
गनमभार्वरीभा आर्वश्मक सॊ शोधन गनेतपज ऩहर गनुज बनी मस अदारतको यजजष्डायको नाभभा मो
गनदे शनात्प्भक आदे श जायी गरयएको छ:–
(क)

नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३ को धाया १०७ को उऩधाया (१)अन्तगजत दताज
गनर्वेदनहरूको फाये भा दे हामफभोजजभ गने्–

(१)

हुने रयट

तत्प्कारीन नेऩार अगधयाज्मको सॊ वर्वधान, २०४७को धाया ८८को उऩधाया (१) तथा र्वतजभान
नेऩारको अन्तरयभ सॊ वर्वधान, २०६३को धाया १०७को उऩधाया(१)अन्तगजत मस अदारतभा
गनर्वेदन दताज बई हारसम्भ मस अदारतफाट फदय र्वा अभान्म घोवषत बएका कानूनी

व्मर्वस्थाहरू अध्मार्वगधक गरयए नगरयएको वर्वषम, कुनै कानूनभा सॊ शोधन र्वा ऩरयभाजजन गनज
र्वा नमाॉ कानून गनभाजण गनज सम्फजन्धत गनकामराई गनदे शनात्प्भक आदे श जायी बएको वर्वषम य

रचगरत नेऩार कानूनको कुनै व्मर्वस्थाको र्वैधताको रश्न उठाई गनर्वेदन दताज बएकोभा त्प्मस्तो
कानूनी व्मर्वस्था अभान्म य फदय नहुने बनी रयट गनर्वेदन खाये ज बएको वर्वषमसभेत स्ऩष्ट
ऩवहचान हुने गयी मो आदे श राप्त बएको गभगतरे १५ ठदनगबर अध्ममन, अनुसन्धान रायम्ब
गयी मथाशीघ्र रगतर्वेदन ऩेश गनज रगाउनू,
(२)

दपा (१)फभोजजभको अध्ममनफाट फदय र्वा अभान्म घोवषत बएको दे जखएको कुनै कानून
सम्फजन्धत

गनकामफाट हारसम्भ अध्मार्वगधक नगरयएको बए मथाशीघ्र अध्मार्वगधक गनुज बनी

रेखी ऩठाउनू,
(३)

दपा (१)फभोजजभको अध्ममनफाट फदय र्वा अभान्म घोवषत बएको

दे जखएका य फदय र्वा

अभान्म घोवषत गनुज नऩने बनी गनरूऩण बएका रचगरत नेऩार कानूनका रार्वधानहरूको
वर्वर्वयण तमाय गयी त्प्मस्तो वर्वर्वयणराई मस
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अदारतको

सूचना

रवर्वगध

भहाशाखाको

ऩद्धगतभा जोडी रयट तथा भुद्दा भहाशाखारे

चेकगरष्टको

रूऩभा

रमोग

गने

व्मर्वस्था

गभराउनू,
(४)

अफ उरान्त सॊ वर्वधानको धाया १०७को उऩधाया (१)अन्तगजतको रयट गनर्वेदन दताज

गनुज

ऩूर्व ज

दपा (३)अनुरूऩको चेकगरष्टभा सभार्वेश बएको वर्वषमसॉग सम्फजन्धत बए नबएको जाॉची सो
चेकगरष्टभा उल्रेख बए फाहे कको कानूनी व्मर्वस्थाउऩय रचगरत कानूनफभोजजभ रयट गनर्वेदन

दताज गनुऩ
ज ने बएभा सो कानूनी व्मर्वस्थाको सम्फन्धभा ऩवहरे रयट गनर्वेदन ऩयी वर्वचायाधीन
अर्वस्थाभा यहेको र्वा मस अदारतफाट ऩवहरे नै गनरूऩण बइसकेको छै न बन्ने तथ्म
गनर्वेदनभा नै स्ऩष्ट गनज रगाई रयटगनर्वेदन दताज गने व्मर्वस्था गभराउनू,
(५)

ु ाई गदाज सोही कानूनी व्मर्वस्थाको
दपा (४)फभोजजभ दताज बएको रयट गनर्वेदनभा सुनर्व
सम्फन्धभा रयट गनर्वेदन ऩयी वर्वचायाधीन अर्वस्थाभा यहे को दे जखएभा र्वा मस अदारतफाट
ऩवहरे नै एकऩटक गनरूऩण बइसकेको दे जखएभा वर्वर्वयण र्वा तथ्म ढाॉटी ऩगछ दताज गयाएको
रयट गनर्वेदन जुनसुकै अर्वस्थाभा ऩगन खाये ज गनज सवकने गयी त्प्मस्तो रयट गनर्वेदन दताज गने
गनर्वेदकको अगबरे ख सर्वोच्च अदारतको रशासन भहाशाखारे याख्ने व्मर्वस्था गनू,ज य

(६)

अफ उरान्त मस अदारतफाट रचगरत कुनै नेऩार कानून र्वा त्प्मसको कुनै बाग अभान्म र्वा
फदय घोवषत बएभा तदनुरूऩको व्महोया जनाई र्वा अध्मार्वगधक गयी

रकाशन गने व्मर्वस्था

गभराउनु बनी कानून तथा न्माम भन्रारम य कानून वकताफ व्मर्वस्था सगभगत र्वा सम्फजन्धत
गनकामसभेतराई रेखी ऩठाउनू।
(ख)

नेऩारको अन्तरयभ

सॊवर्वधान, २०६३ को धाया

१०७ को उऩधाया (२)

अन्तगजत

ॉ सम्फजन्धत रयट गनर्वेदन दताज य सुनर्व
ु ाई गदाज
सार्वजजगनक हक र्वा सयोकायको वर्वर्वादको वर्वषमसग
दे हाम फभोजजभ गने्–

(१)

रयट गनर्वेदकरे गनरूऩण गरयऩाउन भाग गये को वर्वषमभा अगागड नै मस अदारतभा अको रयट
गनर्वेदन दताज बई वर्वचायाधीन यहे को र्वा मस अदारतफाट सो वर्वषमभा ऩवहरे नै गनरूऩण
बएको छै न बन्ने तथ्म रयट गनर्वेदनभा नै स्ऩष्ट गनज रगाई सार्वजजगनक सयोकायको वर्वषमको
रयट गनर्वेदन दताज गरयनेछ।

(२)

सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको वर्वषमभा मस अदारतभा गनर्वेदन ठदनुऩूर्व ज सो वर्वषमको

काभ

कायर्वाही गनुऩ
ज ने र्वा गनुज नऩने कतजव्म बएको गनकाम र्वा ऩदागधकायीसभऺ आर्वश्मक
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उऩचायको रागग गनर्वेदन ठदनुऩने छ।त्प्मसयी गनर्वेदन

ठदएकोभा

सो

रविमाभा

अनुजचत

वर्वरम्र्व बई र्वा सो रविमा गनष्रबार्वी बई मस अदारतसभऺ उऩचाय भाग गनुऩ
ज ये को बए
सोको व्महोयासभेत गनर्वेदनभा खुराउनु ऩनेछ।
(३)

दपा (२)फभोजजभ सम्फजन्धत गनकामभा गनर्वेदन ठदएकोभा त्प्मसफाट उऩचाय ऩाउन नसकेको
कायणरे सोही वर्वषमभा मस अदारतभा गनर्वेदन ठदनुऩूर्व ज गनर्वेदकरे सम्फजन्धत ऩदागधकायी

र्वा

गनकामसभऺ सो काभ कायर्वाही गये र्वा नगये उऩय मस अदारतभा सार्वजजगनक सयोकायको
वर्वषमभा गनर्वेदन दताज

गयाउन रागेको कुयाको जानकायी गयाई त्प्मसको रभाणसभेत रयट

गनर्वेदनसाथ ऩेश गनुऩ
ज नेछ।
तय

वर्वषमर्वस्तुको

गॊबीयता,

शीघ्र

ु ाईको
सुनर्व

आर्वश्मकता

य

सम्फजन्धत

सयोकायर्वाराराई ऩये को र्वा ऩनज रागेको तत्प्कारीन असयसभेतराई दृवष्टगत गदाज त्प्मस्तो
जानकायी गयाउन सम्बर्व र्वा भनागसर्व नहुने बएभा गनर्वेदकरे सोको

ऩमाजप्त य जचि फुझ्दो

कायण उल्रे ख गयी रयट गनर्वेदन ठदन सक्नेछ।
(४)

सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको वर्वषमसॉग गनर्वेदकको साथजक सम्फन्ध य ताजत्त्र्वक सयोकाय
यहेको य सम्फजन्धत जनसभुदाम र्वा सर्वजसाधायणको सयोकायराई रगतगनगधत्प्र्व गनज सऺभ
यहेको कुयाको वर्वश्वास हुने आधायहरूसभेत गनर्वेदनभा खुराउनु ऩनेछ।

(५)

सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको वर्वषमभा गनर्वेदन ठदन कुनै सभुदामको व्मजक्तहरू स्र्वमभव
अदारतभा आउन नसक्ने अर्वस्थाभा यहे को (गयीफ, असहाम, अजशजऺत,

फृद्धफृद्धा,

फारक,

भजदू य, अशक्तभवहरा र्वा आगथजक र्वा साभाजजक कायणरे वऩछगडएको र्वगज) र्वा गनर्वेदक स्र्वमभव
त्प्मस्तो सभुदाम र्वा र्वगजको व्मजक्त बई गनर्वेदन ठदनु ऩये को बए सो कुयाको वर्वश्वास हुने
आधायहरूसभेत गनर्वेदनभा खुराउनु ऩनेछ।
(६)

रयट गनर्वेदनको वर्वषमर्वस्तु सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको रागग ऩमाजप्त य

उऩमुक्त यहे को

तथा सो वर्वषमभा सॊ र्वैधागनक र्वा कानूनी रश्न सजन्नवहत यहेको बन्ने तथ्म गनर्वेदकरे स्थावऩत
गनुज ऩनेछ।
(७)

गनर्वेदनभा उजल्रजखत सार्वजजगनक सयोकायको वर्वषमभा रगतयऺीरे के कस्तो असॊ र्वैधागनक र्वा
कानून वर्वऩरयतको कामज गये को र्वा गनज रागेको हो य सो कायणरे कुनै सभुदाम र्वा

सर्वजसाधायणराई के कस्तो भकाज ऩये को र्वा ऩने सम्बार्वना यहे को हो, सो कुया य त्प्मसको
वर्वश्वास हुने ऩमाजप्त आधायहरू खुराउनु ऩनेछ।
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(८)

सार्वजजगनक

सयोकायको

वर्वर्वाद

सम्फन्धी

रयट

गनर्वेदन

ऩनज

आएऩगछ

सो

गनर्वेदनको

वर्वषमर्वस्तुभागथ सर्वजसाधायण र्वा कुनै सभुदामको र्वास्तवर्वक सयोकाय यहे नयहे को, गनर्वेदनको
वर्वषमभा गनर्वेदकको ताजत्प्र्वक सयोकाय य साथजक सम्फन्ध बए नबएको, सॊ र्वैधागनक र्वा कानूनी
रश्न गनवहत यहे नयहे को बन्नेसभेतका रायजम्बक रश्नहरूको वर्वचाय गयी रयट गनर्वेदन दताज गने
र्वा नगने

वर्वषमको गनणजमाथज एक न्मामाधीशको इजराससभऺ ऩेश गनुऩ
ज नेछ य सो

इजरासफाट त्प्मस्तो गनर्वेदन दताज हुनऩु ने भनागसर्व कायणसभेत उल्रे ख गयी दताज गने आदे श
ठदएभा सो रयट गनर्वेदन गनमभानुसाय दताज हुनेछ।
(९)

दपा (८)फभोजजभ गनर्वेदन दताज गने आदे श गदाज रगतयऺीको नाभभा कायण दे खाउ आदे श
सभेत जायी गनुऩ
ज नेछ।

(१०) दपा

(८)फभोजजभ

दताज

बएको

गनर्वेदनभा

ऩूण ज

ु ाई
सुनर्व

हुॉदा

गनर्वेदकरे

सार्वजजगनक

सयोकायराई बन्दा अन्म गनहीत स्र्वाथज र्वा सयोकायराई उठाएको, व्मजक्तगत राब ऩाउने र्वा
कसै रगत अनार्वश्मक है यानी ठदने उद्धेश्मरे र्वा याजनीगतक र्वा आगथजक स्र्वाथजफाट रेरयत बई
गनर्वेदन ठदएको र्वा र्वास्तवर्वक सयोकायर्वाराराई रगतकूर असय ऩाने र्वा धोकाजन्म ऺगत

ऩुयमाउने उद्धेश्म गरएको बन्ने सम्फजन्धत इजरासराई रागेभा त्प्मस्तो रयट गनर्वेदन खाये ज गयी
गनर्वेदकराई कुनै गनजित अर्वगधसम्भ कारो सूचीभा याखी सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादभा

गनर्वेदन ठदन नऩाउने गयी फन्दे ज रगाउन य सो गनर्वेदन दताज बएको कायणरे त्प्मस्तो कामज
सम्ऩन्न गनज नऩाउॉदा रगतयऺी ऩऺराई ऩुग्न गएको ऺगत र्वा थऩ आगथजक व्ममबाय र्वा त्प्मस्तो
कामजको रागतभा र्वृवद्ध हुने अर्वस्थासभेतराई वर्वचाय गयी सो गनर्वेदकफाट खास सभमार्वगधगबर
भनागसर्व यकभ बरयऩाउनेतपज छु ट्टै कायर्वाही गनज आदे श ठदन सक्नेछ।

तय त्प्मसयी गनर्वेदन खाये ज बएको भार कायणरे सोही वर्वषमभा र्वास्तवर्वक सयोकाय

यहेको र्वा असय ऩये को कुनै व्मजक्तरे तत्प्सम्फन्धभा बवर्वष्मभा गनर्वेदन ठदन नऩाउने गयी
फन्दे ज रागेको भागनने छै न।
(११) दपा (१०)फभोजजभ आदे श बई चरेको कायर्वाहीफाट बयाई ऩाउने ठहरयएको भनागसर्व यकभ
गनर्वेदकरे नफुझाएभा त्प्मस्तो यकभ गनजफाट जरयर्वानासयह असूरउऩय हुनेछ।
(१२) सार्वजजगनक सयोकायको गनर्वेदन दताज बएऩगछ गनर्वेदकरे सो वर्वषमभा गनयन्तरूऩभा अध्ममन,
अनुसन्धान गयी अदारतराई कानुन य वर्वर्वेकसम्भत गनरूऩण गनज सघाउ ऩुयमाउनु ऩनेछ य
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ु ाईको चयणभा उऩजस्थत बई रबार्वकायी ऩैयर्वी
काफु फावहयको ऩरयजस्थगतभा फाहे क रत्प्मेक सुनर्व
गनुज गयाउनु ऩनेछ।

(१३) सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको वर्वषमभा कुनै गनर्वेदन दताज बई गरजखत जर्वाप ऩये ऩगछ
त्प्मस्तो

वर्वषमभा

सभार्वेश

बएको

सर्वजसाधायणको

सयोकाय

र्वा

हक

वहतको

गहनता,

वर्वषमर्वस्तुको गॊबीयता य सो वर्वषमफाट कुनै सभुदाम र्वा सर्वजसाधायणराई ऩये को र्वा ऩनजसक्ने
तत्प्कारीन असयसभेतराई वर्वचाय गदाज त्प्मस्तो वर्वषमको शीघ्र गनरूऩण हुनऩु ने दे जखएभा सो
ु ाई
गनर्वेदनराई अन्म जुनसुकै भुद्धाबन्दा अग्रागधकाय ठदई सम्फजन्धत इजरासरे रगाताय सुनर्व
गयी वर्वर्वादको गनरूऩण गनज सक्नेछ।

(१४) गनर्वेदनभा सभार्वेश बएको वर्वषमको गम्बीयता य सोफाट सर्वजसाधायण सयोकायर्वाराराई ऩये को
ु ाईभा भहान्मामागधर्वक्ताराई
र्वा ऩनजसक्ने असयसभेतराई दृवष्टगत गयी त्प्मस्तो गनर्वेदनको सुनर्व

सॊ रग्न गयाई सम्फजन्धत इजरासरे सो वर्वषमको सॊ र्वैधागनक एर्वॊ कानूनी रश्नको चाॉडो गनरूऩण
गनज सक्नेछ।

(१५) सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादभा सभार्वेश बएको वर्वषमको जटीरता एर्वॊ गम्बीयता, आगथजक
एर्वॊ

रावर्वगधक

ऩऺ

य

त्प्मसको

रबार्वभूल्माङ्कन

तथा

सो

वर्वषमको

कामाजन्र्वमनको

अर्वस्थासभेतको फाये भा सम्फजन्धत गनर्वेदकरे गनर्वेदन दताज गनुऩ
ज ूर्व ज अध्ममन र्वा अनुसन्धान गयी

सोको रगतर्वेदनसभेत गनर्वेदनसाथ ऩेश गनुज ऩनेछ।तय वर्वषमर्वस्तुको रकृगतफाट गनर्वेदकभा
त्प्मस्तो अध्ममन अनुसन्धान गने ऺभता नबएको दे जखएभा सो गनर्वेदनभा गनरूऩण हुन ु अगागड

त्प्मस्तो अध्ममन र्वा अनुसन्धान गयाउनु आर्वश्मक छ बन्ने सम्फजन्धत इजरासराई रागेभा सो
वर्वषमको वर्वशेषऻ भापजतव र्वा गनजसभेत सॊ रग्न यहे को सगभगत गठन गयी अध्ममन अनुसन्धान
गयाउन सक्नेछ।
(१६) दपा (१५)फभोजजभ अदारतको आदे शफाट अध्ममन र्वा अनुसन्धान गयाउॉदा आर्वश्मक

ऩने

आगथजक स्रोतसाधन नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाउने गयी आदे श ठदन सक्नेछ।
(१७) भागथका दपाहरूभा जुनसुकै कुया उल्रे ख गरयएको बए ताऩगन सार्वजजगनक हक र्वा सयोकाय

गनवहत यहेको कुनै वर्वषमभा कुनै काभ कायर्वाही बएको र्वा हुन रागेको कायणफाट

सर्वजसाधायण जनसभुदामराई गम्बीय असय ऩये को र्वा ऩनज रागेको बन्ने कुनै भाध्मभफाट मस
अदारतराई कुनै अनुयोध राप्त हुन आएभा र्वा मस अदारतको कुनै न्मामाधीश र्वा अगधकृत

कभजचायीभापजतव सो वर्वषमभा कुनै रगतर्वेदन ऩेश हुन आएभा त्प्मस्तो अनुयोध र्वा रगतर्वेदनराई
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सार्वजजगनक सयोकायको वर्वर्वादको गनर्वेदनको रूऩभा दताज गने गयी रधान न्मामाधीशरे आदे श
गनज सक्नेछ य मस अदारतरे सो वर्वषमको सॊ र्वैधागनक र्वा कानूनी रश्नको गनरूऩण गनज
सक्नेछ।

आर्वश्मक कामाजथज रस्तुत आदे शको रगतगरवऩसभेत याखी मस अदारतका यजजष्डायराई जानकायी
गयाउनु

य

दामयी

रगत

कट्टा

गयी

गभगसर

गनमभानुसाय

फुझाई

ठदनू।

...................
(कल्माण श्रे ष्ठ)
न्मामाधीश
उऩमुक्त
ज यामभा हाभी सहभत छौं ।
....................

........................

(सुशीरा काकी)

(गगयीश चन्र रार)

न्मामाधीश

न्मामाधीश

इजरास अगधकृत: वर्वदुय कोइयारा
कम््मूटय सेवटङ: वर्वकेश गुयागाइॉ

ईगत सॊ र्वतव २०६९ सार ऩौष भवहना ५ गते योज ५ शुबभव................................................ ।
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